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Hvordan forklare variasjonen i BMI 
blant barn og unge

• 41 -75 % av 
variasjonen i BMI 
kan forklares av 
genetisk 
komponent og 
øker med alder i 
følge denne 
studien av

87 782 tvillingpar  



Aktivitetsskolen i Hammerfest

Forprosjekt 2005-2006

• Økende antall henvisninger pga overvekt og fedme

• Standard poliklinisk behandling ble ansett som lite 
tilfredsstillende, også bekreftet i studier 

• Et gruppebasert tilbud for 12 familier gjennomført i samarbeid 
med Hammerfest kommune ga oppmuntrende resultater i 
endring grad av overvekt, fysisk aktivitet og trivsel



Aktivitetsskolen i Finnmark (og Tromsø)  2009-13   
Målsetting 

• Evaluere om et nytt tilbud for 
barn med overvekt og fedme i 
familiegrupper var mer effektivt 
med hensyn til å  oppnå 
vektkontroll enn vanlig 
individuell oppfølging i 
barnepoliklinikk.



Sammensatt intervensjon, 
randomisert studie (RCT)

Flerfamilie
• Dagpasienter v start

• Flerfaglig team sykehus

• Helsesøster, 
fysioterapeut/  trener i 
kommunen

• Møter andre foreldre og 
barn i grupper

• Organisert fysisk aktivitet 
ukentlig

• Friluftskole etter 6-8 mnd

Enkeltfamilie

• Poliklinisk oppfølging 

• Sykepleier, barnelege, 
klinisk ernæringsfysiolog

• Helsesøster i kommunen



Inklusjons- og eksklusjonskriterier

Inklusjon

• Alder 6- 12 år

• BMI svarende til voksen 
BMI ≥ 27,5 i henhold til 
Cole 2000

Eksklusjon

• a)Tilleggssykdom som vil 
medføre begrensninger i 
forhold til fysisk aktivitet, 
b)sosiale tilpasnings 
vansker som ikke er forenlig 
med gruppebehandling Protokoll:  www.Clinicaltrials.gov



Barnefedme definisjon i følge Cole et al 2000





Primære endepunkt
• BMI kg/m og BMI SDS ( hvor mange standard 

avvik fra gjennomsnittet, grad av overvekt)
Sekundære endepunkt
• Midjemål, hudfold, kroppsammensetning målt 

ved bioelektrisk impedans-analyse (BIA) 
• Psykisk helse, livskvalitet, selvfølelse (SDQ, KINDL, 

SPPC)
• Fysisk aktivitet målt ved accellerometer
• Kondisjon målt ved Andersens test
• Metabolske endringer (BT, insulin nivå, lipider)



Noe var likt  i begge behandlingsgrupper

• Ble fulgt opp av helsepersonell i 

første- og annenlinje i en fast 

struktur

• Alt personell deltok i felles kurs om 

barnefedme årlig

• Personell hadde jevnlig kontakt og 

samarbeid for best mulig hjelp til 

familiene

• Intervensjon i 2 år, siste oppfølging 

etter 3 år

• Løsningsfokusert veiledning med 

fokus på det man mestrer



Kommunesamarbeidet

• Gjensidig forpliktende 

avtaler med: Kautokeino, 

Alta, Sør-Varanger, 

Lebesby, Vadsø, 

Hammerfest og Tromsø. 

• Samarbeid med Finnmark 

Fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Finnmark 

• Samarbeid med Finnmark 

Idrettskrets

Kommunene trår til for barn med overvekt 

 
F.v.:Kommunelege i Kautokeino, Siri Ann Gulsrud, helsesøster i Alta, Tone Dervo, helsesøster i Vadsø, Vigdis 
Harila, sykepleier på helsestasjonen i Kautokeino, Mikkel Johan Grønmo, pedagog på BUP-Hammerfest, 
Nanne Heggelund.  

 



Obs ressurser

Kokkvoll et al Arch Dis Child 2015; 100: 441-448
https://adc.bmj.com/content/100/5/441

https://adc.bmj.com/content/100/5/441


Resultater fra Aktivitetsskolen

etter 2 år

• Ingen forskjell mellom 

gruppene i ren BMI utvikling.

• En beskjeden forskjell i 

endring i grad av overvekt 

(BMI SDS)  og endring i 

midjemål i favør av 

Flerfamilie behandling 

• Begge behandlinger  ga  

reduksjon i grad av overvekt 

fra oppstart og

• en bedring i foreldre- og 

selvrapportert psykisk helse 

målt ved SDQ

Kokkvoll et al Arch Dis Child 2015; 100: 441-448
https://adc.bmj.com/content/100/5/441

https://adc.bmj.com/content/100/5/441


Hva vet vi om langtidsresultater av 
barnefedme behandling?

• Få studier følger opp mer enn 6 mnd etter en 
intervensjon er avsluttet

• Kunnskapsoppsummeringer antyder at 
effekten umiddelbart etter intervensjon ikke 
vedvarer

• Få studier analyser metabolske endringer 
(lipidnivå, blodtrykk, insulin nivå)

Cochrane 2017



Oppmøte i barnefedmebehandling

• 27-73 % av deltakerne trakk 
seg fra  barnefedme 
behandling  i følge en 
litteratur gjennomgang og 
de fleste sykehus baserte 
behandlinger rapporterte 

> 50 %  frafall. Skelton JA 

2014,Dhaliwal J 2014

• I en italiensk studie var 
dropout 91 % etter 2 år 
Pinelli L 1999



Flytskjema 3 år



Oppmøte i Aktivitetsskolen 

• 97 randomisert

• 78 møtte etter 1 år (20%) 

• 69 møtte etter 2 år(29%)

• Ytterligere 10 leverte høyde og vekt data fra 
helsestasjon (19%)

• 62 møtte etter 3 år (36%)
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Konklusjon

• Flerfamilie utkonkurrerte ikke
Enkeltfamilie tilbudet 12 måneder
etter avsluttet behandling med 
hensyn til vektrelaterte
endepunkt ( BMI og BMI SDS)

• Forbedringer i flere
cardiometabolske risikofaktorer
hos barna som deltok i Flerfamilie
(HDL, Insulin, C peptid)



Begge grupper samlet

• En  kontinuerlig reduksjon i
grad av overvekt (BMI SDS) 
observeres i begge grupper og
denne fortsetter også 12 
måneder etter avsluttet
intervensjon

• Det observeres en reduksjon i
total kolesterol, LDL kolesterol, 
forekomst av høyt blodtrykk
samt bedring i målt kondisjon
(CRF)                                                               



Svakheter ved studien

• Frafall 36 % etter 3 år

• Ingen naturlig kontroll gruppe

• Større variasjon i endring i BMI 
enn forventet,   ga redusert 
styrke.

• Ikke designet for å kunne 
analysere de enkelte 
bestanddeler av intervensjonen 
og dennes betydning alene ( eks 
organisert fysisk aktivitet, 
friluftsskole)



Spørsmål 
• Er individuell oppfølging med 

noe mindre ressurser
tilstrekkelig for de fleste
overvektige barn ?

• Bør tilrettelagt fysisk aktivitet
tilbys de barna som har
begynnende tegn til
metabolske forstyrrelser ?

• Kan det systematiske
samarbeidet mellom
kommune og sykehus ha 
bidratt til større grad av
bærekraftige endringer?



Intervju av foreldre i Aktivitetsskolen

• Foreldre i flerfamilie 
intervensjon:

• Mindre skyld/ skam

• Blir tatt på alvor 

• Håper andre barn får 
oppleve det samme.

Hermansen A 2010 masteroppgave 
helsefag



”Jeg vet ikke hvor vi har trødd feil» 

Å være foreldre til et overvektig barn

Foreldre fremmer egen historie omkring 
barnas vektproblem

”..et opprør mot den dominante diskursen som 
beskriver overvekt som selvforskyldt, 
gjennom manglende vilje og selv disiplin”. 

Strige C  2012 masteroppgave  sosiologi



Om fordommer knyttet til personer 
med overvekt og fedme

• Ulike mekanismer er involvert i 
vektregulering og utvikling av 
fedme hos barn, inkludert 
genetikk, epigenetikk og 
miljøfaktorer

• Kun miljøfaktorene er 
modifiserbare 

• Holdning om at fedme er resultat 
av karakterbrist er utbredt i 
samfunnet, også i det medisinske 
miljø

• Helsepersonell bør forstå og 
anerkjenne genetikk og 
epigenetikk i utviklingen av fedme

• Dette vil bedre den terapeutiske 
alliansen

J. Skelton
Management of childhood 
obesity in the primary care 
setting. Up to date 2018 



Fellesfaktorer hos de som hadde oppnådd 

BMI stabilisering 1 år etter oppstart

• Foreldre  må være ledere, 
ha eierskap til prosjektet

• Oppfølging utenifra viktig

• Motivasjon og egen tro på å 
lykkes

• Manglende håndfaste 
resultat eller ønsket resultat 
gir følelse av å ikke lykkes til 
tross for livsstilsendring

Trondsen S 2011 masteroppgave 
helsefag



Hvordan vite om man er på rett vei?





https://www.youtube.com/watch?v=bxFDoEWWR1I

https://www.youtube.com/watch?v=bxFDoEWWR1I


Samarbeidspartnere 

• Professor Inger Njølstad UiT

• Professor Sameline Grimsgaard UiT

• Professor Geoff Ball University of Alberta

• Professor Trond Flægstad UiT

• Professor Lars Bo Andersen NIH, Syd Dansk 
Universitet,                                        



Hvilke muligheter man kan få … ☺



Takk for oppmerksomheten..



P value 

Group x 

Time *

Waistcircumference (cm)

3 months 0,26

12 months 0,14

24 months 0,06

36 months 0,13

Systolic blood pressure( mmHg)

12 months 0,72

24 months 0,78

36 months 0,78

Triglycerides

12 months 0,68

24 months 0,1

36 months 0,77

12 months 0,23

24 months 0,06

36 months 0.003||

HDL cholesterol 

12 months 0,33

24 months 0,12

36 months 0.008||

12 months 0,18

24 months 0,08

36 months 0.02||

Fasting glucose (mmol/L)

12 months 0,31

24 months 0,7

36 months 0,28

Insulin (pmol/L)

12 months 0,88

24 months 0,52

36 months 0.04||

C peptide (pmol/L)

12 months 0,64

24 months 0,19

36 months 0.01||

HOMA score †

12 months 0,73

24 months 0,48

36 months 0,05

12 months 0,19

24 months 0,11

36 months 0,12

12 months 0,27

24 months 0,26

36 months 0,08

`3.2 (-0.4 to 6.9) `3.9 (0.4 to 7.6) `0.7(-4.4 to 5.9)

`0.08 (-0.18 to 0.34)

`-0.04(-0.27 to 0.18) `0.07 (-0.25 to 0.39)

`32.9 (-89.1 to 155.0) `-8.3 (-133.5 to 117.0) `-41.2 (-216.1 to 133.7)

`-0.10 (-.0.24 to 0.05)

`-0.11(-0.24 to 0.02)

`-0.13(-0.27 to 0.00)

`-0.10 (- 0.29 to 0.09)

`-0.04 (-0.24 to 0.16)

`0.8 (-25,4 to 27.0)

 Mean change from baseline (95 % Confidence intervals) Between Group Difference

Single-Family Intervention Multiple-Family Intervention  (95% Confidens Interval)

`-0.6 (-3.9 to 2.7)

`0.6 (-2.9 to 4.1)

`-0.02 (-1.81 to 1.77)

`0.95 (-0.89 to 2.79)

`2.8  ( 0.80 to 4.80)

`-1.46 (-3.23 to 0.31)

`-0.99 (-2.78 to 0.81)

`0.18 (-1.66 to 2.03)

`-1.94 (-4.51 to 0.63)

`-2.62 (-5.34 to  0.10)

`4.24 (2.20 to 6.29) `1.99 (-0.05 to 4.02) 

`-1.4 (-4.6 to 1.8)

`1.3 (-2.0 to 4.6)

`-0.8 (-5.4 to 3.7)

`0.7 (-4.1 to 5.5)

`-1.44(-3.95 to 1.07)

`-2.26 (-5.14 to 0.63)

14.7 (-13.1 to 42.5)

`-2.2 (-28.1 to 23.7)

`2.3(-23.6 to 28.3)

`-3.0 (-39.9 to 33.9)

`-12.4 (-50.4 to 25.6)

`-0.08(-0.23 to 0.07) `-0.12 (-0.34 to 0.10)0.04 (-0.12 to 0.20)

`-0.01 (-0.15 to 0.12)

`-44.0 (-86.6 to -1.5)`28.30(-0.9 to 57.4)72.3 (41.3 to 103.2)

`0.89(-0.11 to 1.88)

`-0.05(-0.93 to 0.84)

`11.8 (-113.7 to 137.2)

`-1.44(-2.90 to 0.01)`2.33 (1.28 to 3.39)

`0.42( -0.53 to 1.37)

130.8 (3.2 to 258.3) `-119.0 (-297.9 to 59.9)

`-0.47(-1.77 to 0.83)

362.8`(220.8 to 504.7)

0.01 (-0.88 to 0.90)

`117.9 (-18.4 to 254.3)

`-0.21(-1.09 to 0.68)

`-244.9 (-441.7 to -48.0)

`-0.22(-1.48 to 1.04)

Cardiorespiratory fitness (m) ‡

`-0.088(-0.251 to 0.076)

`-0.047(-0.231 to 0.137)

`-0.215 (-0.373 to-0.570)

`-0.188 (-0.346 to -0.030)

`-0.127(- 0.354 to 0.100))

`-0.141 (- 0.383 to 0.102)

`130.9 (94.3 to 167.5) `40.6 (-10.9 to 99.2)

Cardiometabolic Sumscore§ 

`53.3 (21.5 to 85.10)

`94.7 (59.0 to 130.3)

83.1 (51.9 to 114.2)

133.6 (101.2 to 165.9)

`29.8 (-14.7 to 74.3)

`38.9 (-9.3 to 87.0)

`0.165 (- 0.030 t o 0.360) `-0.240(- 0.510 to 0.031)

171.5( 135.2 to 207.9)

`-0.074 (-0.261 to 0.113)

Total cholesterol

LDL cholesterol

`-0.02 (-0.11 to 0.06)

`-0.03 (-0.12 to 0.05)

`-0.17 ( -0.27 to -0.07)

`0.06 (-0.06 to 0.17)

`0.1 (-0.03 to 0.22)

`0.18 (0.05 to 0.32)

`0.04 (-0.05 to 0.12)

`0.06 (-0.02 to 0.15)

`0.01(-0.08 to 0.11)

`-0.31(-0.50 to -0.12)

`-0.59 (-0.79 to -0.39)

`-0.82 (-1.04 to -0.60)

`-0.15(-0.33 to 0.03)

`-0.32 (-0.51 to -0.13)

`-0.36 (-0.56 to -0.15)

`0.16 (-0.10 to 0.42)

`0.27( -0.01 to 0.54)

`0.46 (0.16 to 0.77)

Serum (mmol/L)

`-0.09 (-0.28 to 0.09)

`-0.38 (-0.58 to -0.18)

`-0.72( -0.94 to- 0.50)

`0.08 (-0.10 to 0.26)

`-0.13 (-0.32 to 0.05)

`-0.34 (-0.54 to -0.13)

`0.18 (-0.08 to 0.43)

`0.24 (- 0.03 to 0.51)

`0.38 (0.09 to 0.68)

0.01 (-0.33 to 0.35)

`-0.05 (-0.42 to 0.32)

`-0.11 (-0.34 to 0.12)

`-0.07 (-0.32 to 0.17)

`0.13 (-0.13 to 0.4)

`-0.06(-0.30 to 0.17)


