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Outline of the lecture 

 

• Årsaker og modeller for utvikling av fedme 

• Hvilke behandlingsformer virker 

• Kartlegging av barn med fedme 

• Familebasert kognitiv atferdsterapi 

• Ulike teknikker brukt i kognitiv atferdsbehandling 

• Familiens rolle ved behandling av fedme hos barn 
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Årsaker og intervensjoner for fedme hos 

barn 

Fedme hos barn 

Miljø Familie Atferd Tanker 

PHENOMENON 

 

ELEMENTER 

Sosio- 

økologisk 

behandling 

Familebaserte  

behandlinger/ 

Familieterapi 

Atferds- 

terapi 

Kognitiv- 

terapi  

 

INTERVENSJON

ER 

Genetikk 
Emosjoner/ 

Motivasjon 

Jobbet med  

i ulike  

tilnærminger/ 

Motiverende  

samtaler 

Hvilke behandlingsformer virker? 

• Familiebasert 

atferdsterapi 

• Familiebasert kognitiv 

atferdsterapi 

• Familieterapi 

• Løsningsfokusert terapi 

• Motiverende samtaler 
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Familebasert atferdsterapi 

• Epstein og 

kolleger i USA 

 

• Braet og kolleger 

i Belgium 

 

• The Yale Bright 

Bodies Weight 

Management 

Program (Savoye 

og kolleger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. z-body mass index (z-BMI) change (M ± SEM) for 

younger (≤ 10.33 years of age) or older (> 10.33 years of age) 

children in Studies 1–8 of Epsteins Family-based behavioural 

therapy for childhood obesity.  

 

• Epstein, L. H., Paluch, R. A., Roemmich, J. N., & Beecher, M. D. (2007). 

Family-based obesity treatment, then and now: Twenty-five years of 

pediatric obesity treatment. Health Psychology, 26(4), 381-391. 

doi:10.1037/0278-6133.26.4.381 

 

 

Kartlegging av familier med barn med fedme 

Den første samtalen 

• Unngå at foreldrene føler 

skyld og går i forsvar 

• Bruke skjønn i tolkning av 

KMI-kurver 

• Barn er ulike, noen 

trenger mer oppmuntring 

og støtte for å være fysisk 

aktive 

• Andre barn har mer 

utfordringer i forhold til 

mat 

• Genetisk sårbarhet 

• «Allergi» mot kalorier 
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Kartlegging av familier med barn med fedme 

• Tidligere forsøk på å 

endre livsstil 

• Foreldrenes oppfatning 

av årsaker 

• Mat, fysisk aktivitet og 

stillesittende aktiviteter 

• Familiesamspill rundt 

måltider og aktivitet 

• Spiseatferd 

• Psykososial fungering 

• Selvbilde  

• Depresjon 

• Søvn 

• Nettverk og ressurser 

• Motivasjon 

• Evt. medisinsk utredning 

Forstyrret spiseatferd hos barn med fedme 

• Få har spiseforstyrrelser 

• Vansker med å skille 

mellom sult og andre 

fysiologiske responser i 

kroppen 

• Emosjoneltstyrt spising 

• Ytrestyrt spising 

• Restriktiv spising 

• Overspisingsepisoder 
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Psykisk helse hos barn med fedme 

• Lavere selvbilde i forhold til 

utseende, sport og sosiale 

relasjoner 

• Depressive symptomer 

• Mer isolerte og perifere i 

sosiale nettverk 

• Høyere suicidalrisiko hos 

ungdom 

 

 

Modeller for sammenheng mellom 

emosjoner, overspising og fedme 

• Kognitiv modell 

Goldschmidt, A. B., Aspen, V. P., Sinton, M. M., Tanofsky-Kraff, 

M., & Wilfley, D. E. (2008). Disordered eating attitudes and 

behaviors in overweight youth. Obesity, 16(2), 257-264. 

doi:10.1038/oby.2007.48 

 
Decaluwe, V., & Braet, C. (2005). The cognitive behavioral model 

for eating disorders: a direct evaluation in children and 

adolescents with obesity. Eating Behaviors, 6(3), 211-220. 

doi:10.1016/j.eatbeh.2005.01.006 
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Søvn og fedme hos barn 

• Finner en 

sammenheng mellom 

kort søvnlengde og 

fedme hos barn 

 

• Barn med fedme har 

oftere 

søvnsykdommer som 

obstruktiv søvnapne 

Familepåvirkning på livsstilsatferd 

• Autoritativ 

oppdragerstil (Sleddens et al. 

2011; Stang & Loth, 2011) 

• Større foreldrekontroll 

over matinntak (Wardle & 

Carnell, 2006) 

• Foreldre og søskens 

modellering av sunne 

mat og aktivitetsvaner 
(vanHala et al.2012; Cislak et al., 2011; Stang & Loth, 

2011) 

• Foreldrestøtte 

(emosjonelt og 

praktisk)(Cislak et al. 2011; Crossman et 

al., 2006) 

 

• Tilgjengelighet av 

sunn mat (Stang & Loth, 2011) 

• Mors psykiske helse 
(Surkan et al., 2008) 
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En sosioøkologisk modell for fedme hos barn 

• Denne modellen 

fremhever familie-

karakteristikker og 

oppdragerstil som 

sentralt i utvikling av 

fedme hos barn  

• Plasserer familien i en 

større 

samfunnsmessig 

setting 
Davison, K. K., & Birch, L. L. (2001). Childhood overweight: A contextual model and 

recommendations for future research. Obesity Reviews, 2(3), 159-171. 

doi:10.1046/j.1467-789x.2001.00036.x 

 

Kliniske retningslinjer: Familieinvolvering 

viktig i behandling av fedme hos barn 

• Ekspertkomiteen i USA: «recommends that the child’s 

primary caregivers/family are involved in treatment» 

 

• Norske retningslinjer: «Familieinvolvering er sentralt for å 

få et best mulig behandlingsutfall» 

  

•  Oversiktsartikler konkluderer med at jo mer familien er 

involvert dess bedre resultat av behandlingen (Luttikhius, et 

al., 2009; Kitzmann, et al., 2010) 
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Hvordan inkludere familien i behandling? 

• Forskjellig involvering ved ulik alder? 

• Gruppebehandling eller individuelle samtaler? 

• Hvilke familiemedlemmer bør inkluderes? 

• Skal man jobbe med atferdsendring hos flere 

familiemedlemmer? 

• Hvordan gjennomføre behandlingen? 

 

Hva synes foreldre er viktig i behandling? 

• Å sette mål 

• Få støtte i å bruke en autoritativ oppdragerstil 

• Aktiviteter som øker mestring og bedrer barnas selvbilde 

• En terapeut som oppleves emosjonelt støttende 

• Støtte fra andre i gruppeterapi 

• Praktiske og konkrete tips for kosthold og aktivitet 

• «Føle seg bedre» mer viktig enn vekttap 

• Langtidsoppfølging 

 
Staniford et al.(2011). Key stakeholders’ perspectives towards childhood obesity  

Treatment: A qualitative study.J Child Health Care, 15:230 

 

Woolford, et al. (2012). Eat, play, love: Adolescent and parent perceptions of the  

components of a multidiciplinary weight management program. Clinical pediatrics, 51:678 

 

Stewart, et al. (2008). The use of behavioural change techniques in the treatment of peadiatric obesity: qualitative evaluation of 

parental perspectives on treatment., J Hum Nutr Diet, 21, 464-473. 
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Hva er kognitiv-atferdsterapi? 

 

• Atferdsterapi: All atferd er innlært og kan derfor omlæres etter visse prinsipper. 

Det er ikke nok å vite hva man skal endre man må også få hjelp til hvordan en 

kan endre atferd. 

• Kognitiv terapi: Opptatt av at hvordan det vi tenker vil påvirke følelsene og 

atferden vår. 

• Kognitiv- atferdsterapi: Vil hjelpe pasienten å identifisere og å forandre 

opprettholdende mekanismer for uønsket atferd. 

• Tanker, følelser og atferd påvirker hverandre. 

 

 

 
 

 

 

Familiebasert atferdsbehandling mot 

fedme hos barn 
 

• Søker å endre livsstilsatferd (fysisk 

aktivitet, stillesittende aktivitet, 

kosthold, søvn) 

 

• Bruker atferdsterapeutiske og 

kognitive teknikker i en familiesetting 

 

• Eksempler i presentasjonen er 

hentet fra Denise Wilfley et al. sin 

Familiebaserte atferdsterapi med 

fokus på sosialt miljø og Unni 

Bonnedal og Cecilia Pettersson 

sin Familiebaserte kognitiv 

atferdsterapimodell for behandling 

av fedme hos barn. 

 

http://www.akuttpost.no/animasjonsbilder/panikk-angst.gif
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Atferdsterapeutiske teknikker brukt i 

fedmebehandling 
• Psykoedukasjon 

/informasjon 

• Målsetting 

• Selvmonitorering 

• Hjemmeøvelser og 
oppgaver 

• Positiv forsterkning 

• Stimuluskontroll 

• Problemløsningsøvelser 

 

• Øvelse i å håndtere 
vanskelige 
situasjoner/følelser 

• Rollemodellering 

• Innøve ny mer 
adaptiv atferd 

• Kognitiv 
restrukturering 

• Øvelse på å 
gjenkjenne og tolke 
ulike kroppslige 
signaler 
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Prinsipper ved familiebaserte 

atfersterapeutiske intervensjoner? 
 

 
• Selvmonitorering 

Registrering av matinntak og  

fysisk aktivitet/inaktivitet 

Daily Habit Log  

Date: __________________                                              Mon   Tues   Wed   Thurs   Fri   Sat   

Sun 

Hunger 

Rating 

 

Time 

 

Food 

 

Amount 

 

Calories 

Red food 

servings 

      

      

     

     

      

 

Hunger 

Rating 

 

Time 

 

Food 

 

Amount 

 

Calories 

Red food 

servings 

      

      

     

     

      

 

Hunger 

Rating 

 

Time 

 

Food 

 

Amount 

 

Calories 

Red food 

servings 

      

      

     

     

      

 

Hunger 

Rating 

 

Time 

 

Food 

 

Amount 

 

Calories 

Red food 

servings 

      

      

     

     

      

                                                                                                                          

      Totals:  ________    

_________ 
 

RED FOOD 

BANK 
Mon Tues Weds Thurs Fri Sat Sun 

Total RED (for 

week so far) 

RED Svgs Eaten         

(over ) 

GREEN Fruit & Vegetable Svgs  

Lu
n

ch
 

D
in

n
er

 
B

re
ak

fa
st

 
Lu

n
ch

 
D

in
n

er
 

Sn
ac

ks
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Løsningsorientert fokus 

• Se etter hva som har 

fungert heller enn ikke 

fungert 

• Trekk fram 

situasjoner der 

atferdsendring har 

lykkes og analyser 

disse 

• Let etter positive 

unntak 

 

Eksempel løsningsfokusert samtale 

Mamma- « vi nådde dessverre ikke målet om å spise 

grønnsaker til middag hver dag denne uken» 

Gutt- «Jeg synes det er vanskelig å spise alle disse 

grønnsakene når jeg ikke liker grønnsaker» 

Terapeut- «Jeg ser at her på tirsdag spiste du en del 

grønnsaker. Hva hendte da?» 

Gutt- «Vi hadde taco og grønnsakene lå i skåler hver for 

seg» 

Terapeut- «Så du liker grønnsakene bedre når de er hver 

for seg» 

Gutt – «ja» 

Terapeut- «kanskje det er en ide for dere til flere middags 

retter? Ville det gjøre det lettere å spise mer grønnsaker?» 
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KONTRAKT 
 

Mål for behandling: 

 
 

Ansvar: 
Behandler skal: 

Gi informasjon om gode matvaner. 

Gi informasjon om fysisk aktivitet. 

Passe på at alle kommer til orde. 

Hjelpe dere å komme på nye forandringssteg. 

Hjelpe til med å finne bedre måter å takle stress og problemer på. 
 

 

 

 

 

 

Familien skal: 

Møte opp til samtaler 12 uker etter hverandre og to ganger i de påfølgende 9 månedene. 

Være aktive i å prøve å finne gode løsninger for endringer i kosthold og aktivitet. 

Anstrenge seg for å gjennomføre forandringene vi har blitt enige om og fortelle om hva som 

fungerer og hva som er vanskeligere å gjennomføre. 

Være åpne for forslag fra behandleren. 

Oppmuntre og støtte hverandre i å få til forandringer. 

Å sette realistiske mål 

• Å holde vekten stabil eller å gå litt ned i vekt 

• Primære og sekundære mål 

• Konkrete mål for atferd som er tidsbegrensede 

• Ukentlige hjemmeoppgaver er vanlig 

• Ikke begynne med for mange endringer 

samtidig. 

• Man skal kunne tenke at endringer er slik at de 

er realistiske å fortsette med hele livet. 

• Informere om et vanlig behandlingsforløp 
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Mål/Motivasjon hos barna 

• Opplever at de sliter med å henge med i lek og sport 

• Vanskelig å finne klær som passer 

• Fått negative kommentarer fra andre i forhold til vekten 

og utseende. 

• De som nærmer seg puberteten oppgir ofte at de er 

misfornøyd med utseende  

 

Prinsipper fra familiebasert kognitiv 

atferdsbehandling? 

 

• Problemløsning 

• Belønningsteknikker 
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Eksempel på bruk av kognitiv modell 

• Situasjon: Går ut om 
ettermiddagen og ser at de 
andre guttene i gaten spiller 
basket i skolegården. 

• Tanker: Det er ikke vits i å 
gå bort for å være med. De 
andre synes sikkert at jeg er 
dårlig. Ingen vil ha meg på 
laget. Jeg kan like godt gå 
inn å spille data. 

• Følelse: Trist/uro 

• Handling: Går inn og spiller 
data. Finner noe kjeks i 
skapet.  

 

Prinsipper fra familiebasert kognitiv 

atferdsbehandling av fedme 
 

• Stimuluskontroll 

 

• Rollemodeller 

http://www.barnevakten.no/sider/tekst.asp?SIDE=21957
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Prinsipper fra familiebasert kognitiv 

atferdsbehandling av fedme 

• Skille mellom ulike 

fysiologiske responser i 

kroppen 

• Atferdssubstitusjon 

 

Prinsipper fra familiebasert kognitiv 

atferdsbehandling av fedme 

• Øve inn nye mer adaptive 

måter å takle stress og 

skuffelser på 

 

• Strategier for å unngå 

emosjoneltstyrt spising 
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Prinsipper fra familiebasert kognitiv 

atferdsbehandling av fedme 
 

• Kognitiv 

restrukturering 

 

• Dysfunksjonelle 

familieregler 

 

 

 

«Alt må være perfekt.  

Enten må vi ha et helt  

sunt kosthold ellers kan vi  

like gjerne gi opp» 

 

Sosioøkologisk familietilnærming til 

behandling  

 

Figur 1. Sosio-økologisk modell og 

anbefaliger for foreldres rolle på ulike av 

barnas arenaer (Wilfley et al., 2011). 

• Wilfley, D. E., Kolko, R. P., & Kass, A. E. (2011). 

Cognitive-Behavioral Therapy for Weight 

Management and Eating Disorders in Children and 

Adolescents. Child and Adolescent Psychiatric 

Clinics of North America, 20(2), 271-285. 

doi:10.1016/j.chc.2011.01.002 
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Gruppe eller individuell familiebehandling? 

• Avhenger av teoretisk 

tilnærming og 

behandlingsmodell 

• Gruppetilnærming mest 

vanlig ved 

atferdsbehandling 

• Parallelle grupper for 

barn og foreldre 

• Behandlinger der man 

kombinerer gruppemøter 

og individuelle møter 

mest effektivt (Goldfield,et al., 

2001) 

 

 

 

Familie fungering som moderator av 

behandlingsutfall 

• Familiekomntekst kan 

fungere som en 

moderator for 

livsstilendring ved 

atferdsterapi 

• Intervensjoner kan 

skreddersys slik at de 

adresserer 

familievariabler som kan 

påvirke innføring av nye 

livsstilsvaner 

Figure 1. Family Context as a Moderator of the 

Effects of Parenting Practices on Weight-related 

Outcomes in the Treatment of Childhood Obesity 

 

 

 

 

Parenting Practices Taught in Family-Based 
Treatments 

Examples 
Serve meals only at the table 

Schedule time for family activities 
Model healthy eating and activity 

 

Outcomes of Family-Based Treatments 

Examples 

Weight management 

Healthier eating 

Increased activity 

Decreased sedentary activity 

Family Context in Which Parenting Practices are Enacted 
Examples 

Parenting style (authorative or non-authorative) 
Family stress (illness- and non-illness-related) 

Family emotional climate (conflict, support, cohesion) 

Parenting Practices Taught in Family-Based 
Treatments 

Examples 
Serve meals only at the table 

Schedule time for family activities 
Model healthy eating and activity 

 

Family Context in Which Parenting Practices are Enacted 
Examples 

Parenting style (authorative or non-authorative) 
Family stress (illness- and non-illness-related) 

Family emotional climate (conflict, support, cohesion) 

Kitzmann, K. M., Dalton, W. T., & Buscemi, J. (2008). Beyond 

parenting practices: Family context and the treatment of 

pediatric obesity. Family Relations, 57(1), 13-23. 

doi:10.1111/j.1741-3729.2007.00479.x 
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Hvilke familiekarakteristikker påvirker 

behandlingsutfall? 
• Foreldrenes motivasjon (Gunnarsdottir, et al., 2010; Braet et al., 2010) 

• Foreldrenes vektendring i behandlingsløpet (Boutelle et al. 2012, 

Watson et al., 2011) 

• Foreldrenes oppfølging av atferdsteknikker i 

behandlingen (Faith et al., 2012) 

• Foreldrenes evne til å fungere som rollemodeller (VanHala et al., 

2011) 

• Familiens emosjonelle og praktiske støtte (Liebermann et al., 2009) 

• Psykisk sykdom hos mødre (negativ påvirkning) (Moens et al., 

2010; Pott et al., 2009) 

• Mer konflikt i familien (negativ påvirkning)(Kirchenbaum, et al., 1984) 

• Unnvikende tilknytningsmønster (Pott et al., 2009) 

• Overvektige søsken (Pott et al., 2009) 

 

Hvilke familiemedlemmer bør inkluderes i 

behandlingen? 

• Ikke noe enkelt svar 

• Familiebehandlingsmodeller 

argumenterer for inklusjon 

av flest mulig 

familiemedlemmer 

• Den omsorgspersonen som 

har størst påvirkning på 

hjemmemiljøet til barnet 

• Den som har ledende 

funksjon i familiesystemet 

 

• Sosioøkologiske 

tilnærminger 

argumenterer for 

inklusjon av utvidet 

familie/venner 
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Behandling av barn i ulike aldersgrupper  

• Førskolealder: Det meste av endringen gjøres gjennom 

foreldrene. Barnet oftest ikke direkte involvert. 

 

• Skolebarn: Best effekt når både barna og foreldrene 

deltar aktivt i behandlingen 

 

• Ungdommer: Mer blandede resultater, men 

foreldreinvolvering i behandling ser ut til å fremme 

positivt resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er vellykket behandling? 

• Størst mulig vektnedgang? 

• Varig endring av livsstil 

• Fokus på atferd heller enn vekt 

• Positivt og balansert forhold til mat 

• Bedre psykisk helse 

• Bedre selvbilde 

• Bedre familiefungering 

• Bedre somatisk helse 
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Takk for oppmerksomheten! 


