
Helsedirektoratet (2010) i nasjonale faglige retningslinjer for ”Fore-
bygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn 
og unge” påpeker at overvekt og fedme hos barn og unge har en 
økende forekomst i den vestlige del av verden. Også i vår lille del av 
verden. Med økende overvekt og utvikling av fedme øker også  
forekomsten av følgesykdommer relatert til dette, eksempelvis ut-
vikling av diabetes type 2, psykiske lidelser, muskel- og skjelett plager, 
hjerte- karsykdommer etc. Det er flere årsaker til økende overvekt, 
blant annet ses det en økende skjermaktivitet blant barn og unge, 
uheldige kostvaner og inaktivitet. Spesifikk genetisk betinget sykdom 
som grunn til fedme er sjelden i følge Helsedirektoratet (2010).
Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr en videreutdanning i overvekt hos 
barn og unge i folkehelseperspektiv. Dette kurset foregår i Trondheim 
over et semester og gir 15 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert 
med tre samlinger over 2 til 3 dager. Deler av studiet og veiledninger 
forgår på nett. Noe som gjør at det er store muligheter å kombinere 
med jobb. Selv har jeg en 100 % stilling og av egen erfaring gikk 
denne kombinasjonen fint. I tillegg er det flere gruppeoppgaver og 
gruppearbeid. Eksamensform er en tre dagers hjemmeeksamen. 

Studiet har etter mitt syn en god faglig bredde med stort fokus på 
forebyggingsstrategier blant barn og unge og livsstilsendring hos 
individet og familien. Det er krevende å behandle overvekt og fedme 
både for helsetjenesten og pasienten. I følge Helsedirektoratet (2010) 
må det derfor legges et stort fokus på forebyggingsstrategier blant 
barn og unge. Arenaer i det forebyggende arbeidet kan eksempelvis 
 være helsestasjon, barnehage, skole, nærmiljø og ikke minst familien. 
Fastlege og helsesøster har en særlig oppgave på individnivå med å 
oppspore risikofaktorer for overvekt. Videre var det også fokus på fore-
byggende tiltak som reduserer risiko for utvikling av overvekt hvor 
ulike foreleser og pensum tar opp eksempelvis økt satsing på fysisk 
aktivitet i skolen, kostholdsveiledning og strukturelle tiltak.

Mestringsteorier, strategier, pedagogiske prinsipper og ikke minst 
kommunikasjon har stor plass i studiet. Fokus på endring av livsstil 
hos både pasient og familie ble tatt opp og problematisert. Et viktig 
verktøy som ble presentert var motiverende samtale (MI). Dette 
verktøyet handler først og fremst om motivasjonsaspektene ved 
endring. En annen side ved MI er å få klarhet om endring skal skje, 
ikke om hvordan den skal inntreffe. Kort oppsummert kan en si at 
MI-samtalen, i følge Barth og Næsholm (2007), handler om å motivere 
pasienten og omsorgspersonene til å ta nødvendige valg og finne 
punktet som beslutningen om endring kan baseres på. 

Boken ”Overvekt hos barn og unge – Forstå, forebygge, behandle 
og fremme helse” av Gudbjørg Øen som er sentral i pensumet til 
dette studiet, er lettlest og gir et viktig innblikk i overvektsproblematikk 
og anbefales på det varmeste til alle som arbeider med barn. 
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Høsten 2013 fikk jeg delstøtte til videreutdanning i overvekt hos barn og unge i et folke-
helseperspektiv og ønsker å dele mine erfaringer med andre som arbeider med barn. På 
Barnemottak/observasjonspost på Ullevål har vi mest fokus på barn med akutte problem-
stillinger. Likevel mener jeg det er viktig å ha kompetanse på overvektsproblematikk, siden 
følgetilstander ved overvekt kan føre til at barn kommer til oss. Studiet har gitt meg større 
innsikt og forståelse for hvor kompliserende overvekt kan være for barnet, familien,  
helsevesenet og ikke minst hvor vanskelig det kan være å endre livsstil som fører til  
reduksjon av overvekt og fedme.
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