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Overvekt – en negativ utviklingsprosess 
(Egger og Swinburn, 2004) 
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Global Prevalence of Overweight in Girls 
Prior to 1990 
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Global Prevalence of Overweight in Girls 
2000-2006 
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Bakgrunn for 
utviklingsprosjektet 
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Det norske helsevesenet var og er uforberedt 
til tross for ”epidemien” som lenge har vært 
rapportert fra USA og mange europeiske land 
 
• Fagfolk ute i praksis synes å være enige i at 
det er mangel på tilgjengelig behandling og 
nødvendig kunnskap - og at det er 
mangelfulle retningslinjer for innhold, praktisk 
gjennomføring og ansvarsdeling for 
forebyggings- og behandlingstilbud. 
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Bakgrunn for 
utviklingsprosjektet 
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Figur 1: Resultater fra Barnevekststudien i 2008 og 

2010 (Hovengen & Strand, 2011). 8-9 åringer 
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Figur 2. Viser prosentandel med overvekt og fedme i 2008 og 2010, begge kjønn samlet. Hele landet og helseregioner. Overvekt og 
fedme er klassifisert etter IOTFs grenseverdier (Coles indeks).  

 

http://www.fhi.no/dokumenter/db81677b89.pdf
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Definisjoner overvekt og fedme 

BMI (Body Mass Indeks) (KMI)  
= vekt delt på høyde x høyde. 

 < 18,5 Undervekt 

18,5–24,9 Normal vekt 

25,0–29,9 Overvekt 

30,0–34,9 Fedme grad I 

35,0–39,9 Fedme grad II  

> 40 Fedme grad III 
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Overvekt og fedme hos BARN 
ISO-KMI 25 – 30 – 35  

 

 

Betyr kroppsmasse indeks i forhold til alder 
og kjønn, se neste bilde 

Gudbjørg Øen - 26. 

mars 2012 
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Alvorlig fedme 
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Bakgrunn for 
utviklingsprosjektet 
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•Barn med overvekt og fedme mangler tilbud der de bor 

•Nye retningslinjer om forebygging og behandling av overvekt peker på aktører som 

har ansvar: Helsesøstre og fastleger har et hovedansvar 

•Foreldre ser ikke alltid at deres barn er blitt overvektig 

• Overvektige søker ikke hjelp tidsnok i helsetjenesten 

• Barn med overvekt/fedme og deres foreldre som søker hjelp i helsevesenet kan ha 

ulike målsettinger for behandlingen 

•Fagfolk er usikre på om, når, og hvordan de skal hjelpe 

•Samhandlingsreformen peker på behov for samhandling og større satsing på 

forebygging 
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MÅLSETTING 
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Målet med ”Sunn framtid” er å forebygge tilfeller av fedme 

gjennom å definere, forbedre og evaluere pasientforløp.  

 

Prosjektet skal kartlegge og definere behov for tiltak rettet mot 

familiene med fedmeproblematikk, kartlegge ressurser og barrierer i 

tjenestene (personell, kompetanse, holdningar, tiltak/aktivitet) og  

 

utvikle ny modell for forebyggings- behandlings- og 

oppfølgingstiltak i kommunen, prøve disse ut og evaluere,  

 

og utvikle NY modell for samarbeid og arbeidsdeling mellom 

spesialisthelseteneste (barneavdeling og BUP)  og kommune.  

Delmål: 
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Prosjektet skal: 

1) gi kunnskap om hvordan barn/unge med vektproblem og deres 

familier ønsker å bli møtt  

2) gjøre helsesøstre og leger tryggere på å ta opp tema vekt på eit 

tidleg tidspunkt i fedmeutvikling 

3) utvikle metoder/materiell for forebygging, behandling og 

helsefremming, til bruk for flere kommunar/aktørar   

4) utvikle bedre helsetilbud til disse familiene i kommune/foretak,  

som er kunnskapsbasert (j.f. Jamtvedt et al., 2003).  
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Organisering 
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Organisering av ”Sunn framtid”

Prosjekt eier: 

Stord Kommune

Styringsgruppe

Stord Kommune – Kvinnherad kommune - Helse Fonna - HSH

Prosjektleder 

Arbeidspakke 1

Bruker

Erfaringer

Arbeidspakke 2

Helsetjeneste

Kommuner

Arbeidspakke 3

Helsetjeneste

Sykehusavdeling

Arbeidspakke 4

Lokalmiljø

Strukturelle 

tiltak

Skole

barnehage

Aktører 
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Stord kommune: 

 

Kvinnherad kommune: 

 

Helse-Fonna:  

 

Landsforeningen for overvektige: 

 
Haukeland Sykehus/Universitetet i Bergen: 

 

Høgskolen Stord Haugesund: 
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Design 
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Aksjonsforskningsdesign 

 
•   ”Bottom up” perspektiv – forskningen skjer 

nær den praktiske hverdagen  

•   Personalet er aktive i ”real world” kontekst 

•   Kunnskapen/tiltakene blir mer relevante i 

den praktiske hverdagen 

•   Letter implementering av ny kunnskap 

 

Aksjonsforskning 
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”Kunnskapsdannelse i praksis. Handlingsorientert 

forskningssamarbeid ” (Hummelvoll 2003) 

 
A: vitenskapelig oppgave 

   Samle forskningsdata – formidle kunnskap 

B: løse praktiske problemer 

  Avdekke utfordringer i feltet - Kartlegge 

  Gjøre forbedringer –  

  Ta i bruk kunnskap i praksis 

  (derfor er personale med i utviklingsarbeidet) 
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Utviklingsprosessen 

19 Gudbjørg Øen - 26. mars 2012 

Målet er å 

forebygge tilfeller 

av fedme. 

Kartlegge behov, 

ressurser og 

barriere, utvikle ny 

modell, prøve den 

ut og evaluere

Planlegging

Gjennomføring

Evaluering

Formidling

Kartlegging

UTVIKLINGSPROSESSEN – Heilhetlige tilbud til barn/familier med overvekt 

Våren 2012

Høsten 2012

Våren 2013

Høsten 2013

Arbeidspakker (WP) 
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Pakke 1 

Brukerperspektiv  

Pakke 2 

Kommunehelsetjeneste  

Pakke 3 

Sykehusavdelinger  

Pakke 4 

Lokalmiljø og strukturelle tiltak  

1. semester 

Kartlegge  

1.Master oppgave:Intervju med småbarnsforeldre 

med barn i risiko. 

2. Spørreskjema til medlemmer i Landsforeningen 

for overvektige:  

3. Intervju med ungdom med overvekt:  

  

1.Masteroppgave Intervju med helsesøstre.  

2.intervju med fastleger 

  

1.Intervju med personalet i barneavdeling og i 

LMS:  

  

1.Dokumentanalyse av folkehelserapporter 

fra de to kommunene:  

1. semester 

Utvikle og planlegge 

Forbedrede 

tiltak  

1. semester 

Gjennomføre 

de nye tiltakene 

Planlegge evalueringen  

1. semester 

Evaluere og formidle  

Gruppemedlemmer  Reidun, Eva, Åshild, Gudbjørg, 

Gunnhild og Ragnhild 

Gerd Olaug, Anne Kari, Gudbjørg, 

Gunnhild og Ragnhild  

Heiko, evt. Ingebjørg, Eli?, Åshild, 

Reidun og Gudbjørg 

Torill, Anne Kari, Gudbjørg, ev. 

Tove og Cecilie 
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Kunnskapsbasert praksis (KBP) 

 
 

• Forskning 

 

• Brukerens erfaring 

 

• Fagfolks erfaring 

 

Forebyggings- og behandlingstiltak skal beviselig 
virke! Gudbjørg Øen - 26. mars 2012 21 

Teorigrunnlag 
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EVIDENS for forebygging og behandling ved 

overvekt og fedme hos barn: 

 Hovedelementene i tilnærmingene: 

1.Kommunikasjon og samhandling: Klientsentrert 

kommunikasjon  - Motivational Interviewing 

2.Psykoedukativ tilnærming  

3.Kognitiv atferdsterapi 

4.Familieperspektiv 

--------------------------------------------------------- 

1.Helsefremmende tiltak i lokalsamfunn  

2.Statlige tiltak 
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Arbeidspakke 1 
Brukerperspektiv 

23 Gudbjørg Øen - 26. mars 2012 

 

 

 
Delprosjekt 1a) er eit masterprosjekt som retter seg mot småbarnsforeldre med 

risiko for at barnet skal utvikle fedme. Arbeidstittel: ”Overvektige førskolebarn. 

Foreldres møte med helsearbeidere – Samtalen som mulighet til endring til beste 

for barnas framtidige helse.” 

 
Delprosjekt 1b) retter seg mot medlemmer i Landsforeningen for overvektige og 

har følgende arbeidstittel: ”Hvordan ser personer som har overvekt på sitt problem, 

hvordan ønsker de å bli hjulpet, hvilke forventninger har de til helsevesenet i 

kommunen og i sykehuset, og hvilke barrierer og ressurser pekes på?” 

 

Delprosjekt 1c) retter seg mot ungdom i alderen 12-19 år som har overvekt/fedme 

problem, og har følgende arbeidstittel: ”Hvordan opplever tenåringer å være 

overvektig, hvordan ønsker de å bli møtt og hjulpet, hvem mener de kan hjelpe 

dem, hvor finnes disse, og hvilke barrierer og ressurser pekes på?” 

Arbeidspakke 2 
Kommunehelsetjenesten 
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Delprosjekt 2a) er et mastergradsprosjekt som retter seg mot 
helsesøstre. Forskningsspørsmålet : Hvordan utøver og opplever 
helsesøster sitt arbeid i forhold til kunnskapsbasert praksis når det 
gjelder forebygging og behandling overfor barn og unge med 
overvekt/fedme? 
 
Delprosjekt 2b) retter seg mot fastlegene med følgende 
arbeidstittel: Hvordan behandles barn og unge med overvekt/fedme 
i fastlegepraksis, hvilke ressurser og barriere pekes på, og hvordan 
ønsker dere at tilbudet til denne gruppen skal være i framtiden. 



27.08.2013 

13 

Arbeidspakke 3 
Sykehustjenesten 
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Delprosjekt 3a) er tredelt og retter seg mot personalet i:  

 i) barneavdeling i sykehus og mot ii) personalet i BUP, og iii) Lærings og 

mestringssenteret (LMS) og har følgende arbeidstitler:  

 

•Hvordan behandles henviste barn og unge med overvekt/fedme i 

sykehuset, hvilke ressurser og barrierer pekes på, og hvordan er det 

ønskelig at tilbudet til denne gruppen skal være i framtiden?  

•Hvordan behandles barn og unge med overvekt/fedme i BUP, hvilke 

ressurser og barriere pekes på, og hvordan er det ønskelig at tilbudet til 

denne gruppen skal være i framtiden. 

•Hvordan behandles barn og unge med overvekt/fedme i LMS, hvilke 

ressurser og barriere pekes på, og hvordan er det ønskelig at tilbudet til 

denne gruppen skal være i framtiden. 

Arbeidspakke 4 
Folkehelseperspektivet 
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Delprosjekt 4a) retter seg mot folkehelsearbeidet i de to 

deltekarkommunene, der data er samla fra rapporter og arbeid utført av 

folkehelsekoordinatorene.  arbeidstittel: Hvilke tiltak er satt i verk for å 

forebygge fedme hos barn og unge, hvilke barrierer og ressurser pekes på, 

og hvilke tiltak er det ønskelig at det satses på i fremtiden for å fremme 

helse? 

 

Delprosjekt 4b) retter seg mot skoler og barnehager og har følgende 

arbeidstittel: Hvilke tiltak settes i verk i barnehager og skoler for å 

forebygge fedme, hvilke barrierer og ressurser pekes på og hvilke tiltak er 

det ønskelig skal ha prioritet i fremtiden? 
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Ulike forskningsmetoder 
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•Fokusgruppediskusjoner 

 

•Kvalitative forskningsintervju 

 

•Dokumentanalyse 

 

•Spørreskjema 
 

Erfaringsutveksling: 

28 Gudbjørg Øen - 26. mars 2012 

Medlemmene  i prosjektet ønsker mer kunnskap: 

1. Erfaringskonferanse : 26. mars 2012: 

Tema som vektlegges: 

•Livsstilsendring i et famileperspektiv –Erfaring fra Familyprosjektet 

•Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet når barn/unge har overvekt/fedme 

•Kosthold og spisevaner for å opprettholde normal vekt 

•Utfordringer med å kommunisere om kropp og vekt, og hva MI kan tilføre 

•Evidensbaserte behandlingsmetoder 

•Helse for alle? Hva? Hvem? Hvordan? 

•Fra brukerperspektiv 
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TT 
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Hjertelig velkommen til 
konferanse med perspektiv 

for en ”Sunnere fremtid” 


