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Behandlingstilbud til barn 
med sykelig overvekt ved 
Sørlandet sykehus HF

Samhandlingsprosjekt 
med fokus på overvekt i 
Lindesnes-regionen

Bedre tverrfaglig innsats 
med fokus på overvekt, 
mobbing og omsorgssvikt i 
Kristiansandsregionen



Dagens utfordringer- globalt perspektiv

Hanson & Gluckman, Physiol Rev 2014
.



Forekomst overvekt i Norge

Barnevekststudien 2008, 2010, 2012 og 2015, Folkehelseinstituttet.



Skjevdeling i samfunnet

Hovengen og Strand, Barnevekststudien, Folkehelseinstituttet 2013









• Behandlingstilbud til barn og unge med sykelig overvekt ved 
Sørlandet sykehus HF

• Indikasjon: 
– Fedme (KMI ≥iso-KMI 30) med tilleggsfaktorer
– Alvorlig fedme (KMI ≥iso-KMI 35) 

• Behandling/oppfølging i samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten



Grunnutredning hos barnelege

Tverrfaglig utredningsdag

Psykolog /psykiater      Klinisk ernæringsfysiolog  Fysioterapeut

Behandlingsplan utarbeides med anbefalinger og mål

Oppfølging i primærhelsetjenesten: 

Ønskelig hver måned

Oppfølging i spesialisthelsetjenesten: 

Kontroll: hver 3. mnd første år, hver 6. mnd andre år

Oppfølgingstid: 2 år



Forventet respons på livsstilsbehandling

Barn under 10-12 år: 10-40 %

Barn over 10-12 år: 40% -0 %

Danielsson et al. Response of Severely Obese Children and Adolescents to Behavioral Treatment. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012



Swinburn og Egger, 2004



Har vi muligheter?



Reilly et al.Best Pract Clin Endocrionology 2005; 19(3):327-41; Whitaker et al. Pediatrics 2004; 114(1):e 29-36; Li C et al. 2007; NEJM 
1997;337:869-73; Singh et al. Obes rev 2008; 9(5):474-88;Oken E Fetal origins of obesity in 2003;



Konsekvenser

Barn 3 år 

• KMI > 17.7 kg/m2 overvektig

• 0.5 KMI enheter

• Økning av overvektige 

barn 13 – 21 %

Int J Obes (Lond). 2012 Oct;36(10):1325-31.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stamnes+Kopp+UM[author]&cmd=detailssearch


Important periods of weight development in childhood

Glavin et al. BMC Public Health 2014, 14:160



Barn seks måneder til seks år



Et samhandlingsprosjekt mellom



Hva er samhandlingsreformen?

• Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning 
• Forebygge framfor bare å reparere
• Tidlig innsats framfor sen innsats 
• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
• Flytte tjenester nærmere der folk bor



Mandat

• Barn og unge med overvekt og fedme i regionen fanges opp tidlig og får 

målrettet oppfølging slik at andelen barn og unge med overvekt og fedme 

i regionen avtar. 

• Det utarbeides konkrete mål for reduksjon av andel barn og unge med 

overvekt i prosjektperioden. 

• Det er samtidig et ønske om å bidra til et godt og tverrfaglig samarbeid 

mellom første- og andrelinjetjenesten, mellom kommunene i regionen 

samt på tvers av fagområder i kommunene.  



Involvere 
alle aktører

Systematisk 
samarbeid

Felles faglig 
plattform

Konkret 
veiledning

Hva er 
behovet?

Avtaler mellom 
første- og 
andrelinjetjenesten

Kompetanseheving

Verktøy
Kostveiledning
Dialogmøter



Hovedmål

•Alle barn skal følges og vurderes 

for egen persentil

•Barn som har stabil lengdevekst, 

men samtidig øker for raskt i vekt 

skal fanges opp tidlig



Indikasjon

•Barnet følger sin lengdepersentil, 

men krysser tre persentiler på 

vekt for alder

•Barnet krysser to KMI-persentiler

over P50

•Barnet har iso-KMI over 25



Indikasjon 

Tiltakskort 1

Kartlegging av kosthold

Veiledning fra helsesøster

Tiltakskort  2

4- dagers kostregistrering

Drøfting med KEF per mail
eller telefon

Tiltakskort 3

Drøfting i dialogmøte

Vurdere henvisning til  

spesialisthelsetjenesten



Utfordringsbildet...

• Ved morsmelkerstatning, pass på at det ikke er for mye 

pulver i måleskjeen

• Begrense mengden energiholdig drikke. Vann som 

tørstedrikk 

• Småspising mellom måltidene

• Porsjonsstørrelse tilpasset barnets behov

• Fokus på reguleringsmekanismer, og bruk av mat som 

trøst og belønning





Til rett tid 

Bedre tverrfaglig innsats

Tre grunnleggende formål:

• Tidlig intervensjon (gravid)

• Brukermedvirkning – barn/unge 
og foreldre

• Koordinering av tjenester, 
oppfølging uten brudd 



Hovedmål

Hovedmålet for prosjektet er å effektivisere og forbedre 

tjenesteforløpene for barn som har, eller er i risiko for å utvikle, dårlig 

helse og redusert livskvalitet, gjennom utvikling og implementering av 

systematisk digital innhenting og anvendelse av helsedata om barn og 

ungdom for å understøtte kunnskapsbaserte tjenesteforløp. 



Delmål

1. Etablere oversikt over hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet 

fordeler seg i befolkningen.

2. Utvikle normdata for psykisk helse og livskvalitet i barne- og 

ungdomsbefolkningen.

3. Utvikle innovasjonen som bidrar til kunnskapsbasert tjenesteutøvelse som 

oppleves nyttig for ansatte i tjenestene i møte med barn og ungdom.



Hvordan?
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Barn, foreldre 
og/eller lærere 
fyller ut helse-
informasjon i 
digitale 
kunnskaps-
baserte 
spørreskjemaer 
etter forespørsel 
fra helsestasjons-
tjenesten
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Samtale med 
barnet/familien 
Undersøkelse/ 
observasjon 
Kunnskaps-
informerte 
tiltak
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basert på 
analyse i 
Checkware EF
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Systematisk 
tjeneste-
evaluering på 
individ- og 
gruppenivå, 
mer effektive 
tjenesteforløp og 
ressurstyring, 
økt kvalitet



https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/fagpersonell/bti/

https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/fagpersonell/bti/




ekte - bygg tillit - interessert



«Det handler vel mer om samspillskonflikt og konflikt i forhold til grensesetting enn kost.»



• N= 108 mødre/18 mnd
• Målte temperament og regulering
• Målte mødres respons 

• Fri lek
• Oppfordring til å rydde
• Skånsom tonefall

• Ved 4.5 år
• Mødre som viste respons og 

skånsom tone under lek hadde 
lavere KMI……



Hvordan kan vi bidra til at utsatte barn 
får nødvendig hjelp?





Ca. 3% av barn mottok
barnevernstiltak i 2016

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet



Hvorfor er det så vanskelig………. ?

Relasjoner

Kunnskap

Taushetsplikt

Samarbeid

Grunnholdning

Sikkerhet





Unnlot å snakke med barna…………

Anbefaler 
• kompetanseheving
• bedre tilrettelegging for samarbeid
• samhandling og informasjonsutveksling





Foreldrenes sårbarhet ble ikke fanget opp eller ble undervurdert……

http://prezi.com/jc4coc9gn2sw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

http://prezi.com/jc4coc9gn2sw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share





