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Välkomna till en helt ny digital tidskrift till alla Er 
medlemmar i Svensk Barnfetmaförening (SvBFF)!

Vi i styrelsen kommer ett par gånger per år, på detta sätt, berätta vad styrelsen 
sysslar med. Underfliken ”Ordförande har ordet” kommer Sven Klaesson att 
uppdatera er. Detta handlar inte bara om information, utanär också ett sätt för Er 
att reagera och höra av Er till oss i styrelsen om ni önskar kommentera ochpåverka 
oss till mer eller annorlunda agerande. Vi vill också inspirera med exempel från 
kliniken. Vår förening finns från norr till söder och är multiprofessionell. Jag vet, 
genom våra möten i Nätverket för barnfetma i Skåne, att det knappt finnsnågon 
som inte är nyfiken på: Hur jobbar de med detta på en annan barnklinik? Vad kan 
man lära? Vadgör de bättre? Men också kära vänner: Aha, gör de så? Vi gör mycket 
bättre själva!



Denna tidnings höjdpunkt kommer under fliken ”Vetenskapsnytt”, där Louise 
Lindberg sammanfattar sin doktorsavhandling. 



Ibland läser jag regionala tidskrifter, som bara lyfter det bästa och det lyckade. Så 
ska inte vi vara. Svårigheterna  är många gånger det mest intressanta, för det kan 
mobilisera kraft och aktivitet. Under fliken ”Brev frånkliniken” är det meningen att 
ni ska maila mig artiklar ni vill få in. Men jag vet att inte alla känner sigbekväma att 
skriva. Jag har fått förtroendet att vara redaktör och kan hjälpa till med skrivandet. 
Ni kommer i detta nummer att få höra hur man i Helsingborg hanterar barnfetma 
under pandemin jämfört med Kristianstad. 



Detta är en medlemstidning. Vill ni göra en sammanställning av relevant aktuell 
forskning, som ni tror attvi andra har nytta av, går det också bra.Skicka in artiklar, 
kära ni. Berätta gärna vad ni tycker om tidningen och sprid ni den till Ert team. Vill 
de ha ett eget exnäst gång, kan de sätta in 50kr på Swish eller Bankgiro, och gå 
med i föreningen. Mer info om detta på sista sidan.



Allra sist vill jag tacka min son Henrik Nilsson och hans sambo Lovisa Wallin för 
deras hjälp med layoutoch design av tidskriften, på ideell basis.

Kristina Georgiev

Barn- och skollläkare, Kristianstad



Med stor glädje och tillfredställelse skriver jag dessa ord 
till er i vår nya medlemstidning. En förening är ingenting 
utan sina medlemmar och en styrelse är ingenting utan 
god kommunikation. Därför vill jag först rikta ett stort 
TACK till vår nya redaktör Kristina Georgiev som på ett 
förtjänstfullt sätt arbetat fram detta koncept med hjälp av 
sin familj. Övriga medlemmar i styrelsen är Pernilla 
Danielsson-Liljeqvist (ständig sekreterare), Carl-Erik 
Flodmark (kassör), Anders Forslund (ledamot) och Claude 
Marcus (vetenskaplig sekreterare).



Föreningen har en hemsida som alla bör besöka 
regelbundet. Medlemstidningen är tänkt att vara ett 
levande komplement till hemsidan där olika initiativ och 
verksamheter runt om i Sverige kan presenteras. 
Styrelsen tänker också påminna om möten och andra 
aktualiteter men också presentera sammanfattningar och 
åsikter kring aktuella rapporter, artiklar och avhandlingar. 
Oavsett så önskar vi fortlöpande få er feedback på 
innehållet. Jag vet också att Kristina gärna ser 
engagerande skrivelser och åsikter från er medlemmar 
som kan publiceras. Jag är övertygad om att vi med denna 
medlemstidning kommer växa tillsammans och på allvar 
bli en förening som får mer inflytande! 



SvBFF behövs mer än någonsin! Sannolikt lider ca 150,000 
barn i Sverige av fetma men endast ett av fyra barn med 
sjukdom får, eller har fått, behandlingsinsatser. BORIS 
data har visat att barn med fetma har tre gånger högre 
dödlighet före 30 års ålder jämfört med 
normalbefolkningen. Vi kan visserligen glädjas åt att fler 
barn än tidigare behandlas men även om vi vet att 
behandling kan vara effektiv så tenderade resultaten att 
försämras redan 2019. Tyvärr tror jag resultaten 2020 
kommer vara ännu sämre då behandling av barn i princip 
upphört under pågående C19-epidemin. 



Kommande år är ett fönster mot framtiden 

Socialstyrelsen (SoS) har påbörjat sitt arbete kring 
nationella riktlinjer för vården vid övervikt och fetma som 
riktas till beslutsfattare inom hälso- & sjukvård. Min 
förhoppning är att resurser därmed ska fördelas på ett 
jämlikt sätt för vård och behandling. Om basala hälsodata 
(vikt och längd) rapporteras kan alla barn med fetma 
identifieras tidigt, remitteras och omhändertas inom 
sjukvården i rimlig tid. Sjukvård måste erbjuds på en 
rimlig ”basnivå” men regionerna måste även ha en 
”högspecialiserad” vårdnivå för barn med samsjuklighet. 
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“ Sannolikt lider ca 150,000 barn i 
Sverige av fetma men endast ett av 
fyra barn med sjukdom får, eller 
har fått, behandlingsinsatser.”

Parallellt med SoS har Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) utsett en Nationell arbetsgrupp (NAG) underställd 
Nationella programområden (NPO) - Barn och 
ungdomars hälsa, med uppdrag att ta fram ett nationellt 
vårdprogram för barn och ungdomar med fetma. 
Dessutom arbetar NPO - Levnadsvanor i nära samverkan 
med SWElife-projektet “Prevention barnfetma” för att 
etablera förebyggande hälsoinsatser för barn 0-6 år.  
NPO/NAG bör svara på vad vården ska innehålla. Det kan 
vara att definiera bas- respektive högspecialiserad vård, 
tydliggöra olika behandlingsalternativ och vilka 
professioner som bör ingå i ett team. Dessutom behövs 
särskilda riktlinjer för att hantera familjer i utanförskap, 
socioekonomiska strukturer och samsjuklighet. 



SvBff kommer givetvis både delta, bevaka och rapportera 
hur arbetet fortskrider i dessa arbetsgrupper. Nedan ser 
ni min 10-i-topplista för frågor SvBFF bör bevaka och 
påverka. Synpunkter på listan? Vad har jag glömt? Bättre 
förslag? E-posta dessa till vår redaktör så vi får diskutera 
vårt uppdrag i styrelsen.


Vänliga hälsningar






 Sven Klaesson

Ordf Svensk Barnfetmaförening  


1. SoS arbete med riktlinjer för beslutsfattare inom hälso- & sjukvård  

2. NAG’s arbete med att ta fram ett nationellt vårdprogram 

3. Etablering av nationella register med basala hälsodata (= prevalens och

    incidens för sjukdomen fetma bland barn- och ungdomar)

4. Etablera bättre resultatmått för fetma som utöver vikt-/BMI-förändring 
även inkluderar ålder, socioekonomi, ärftlighet och samsjuklighet

5. Utbildningsinsatser (ex Barnveckan, BORIS-dagen och BLF webinar)

6. Samverka med BORIS

7. Samverka med andra organisationer (HOBS, SFOK och SOF) 

8. Bevaka och delta i aktuella samhällsdebatter (ex kroppsaktivism, 
sockerskatt och prevention) 

9. Utvecklingen av nya och innovativa ”digifysiska” behandlingsmetoder

10. Utökade möjligheter för viktkirurgi för ungdomar/unga vuxna

10-i-topplista frågor för SvBFF att bevaka

Hej alla medlemmar i SvBFF!

Ordförande har ordet



I Sverige har cirka 150 000 barn fetma. Fetma leder till 
betydligt försämrat hälsotillstånd i alla åldrar med mer 
uttalad effekt om fetma utvecklas i unga år. Fetma i 
barndomen ökar risken för fetma i vuxenlivet och är 
associerat med en rad följdsjukdomar och ökad dödlighet 
[1]. 



Försämrade behandlingsresultat i BORIS

I årsrapporten för det nationella kvalitetsregistret för 
barnfetmabehandling, BORIS, kan vi bland annat notera 
att 25% av barnen efter tre års behandling inte längre har 
sjukdomen fetma (www.e-boris.se). 
Behandlingsresultaten har med åren blivit sämre, 
exempelvis når en lägre andel barn en klinisk relevant 
viktminskning. Effekten av barnfetmabehandling är inte 
optimal och många barn med fetma får inte ens 
behandling. Viktigt att poängtera är att det går att 
behandla, framförallt om behandlingen påbörjas i tid [2].   



Avhandling om barnfetmans konsekvenser

För att belysa hur fetma påverkar barn och ungdomar 
studerade jag i min avhandling – Obesity in Childhood: 
psychosocial consequences and premature mortality – 
kort- och långsiktiga konsekvenser av barnfetma med 
fokus på utbildningsnivå, ångest, depression och tidig 
död. Avhandlingen bygger på data från BORIS och en 
matchad jämförelsegrupp som länkats med flera 
nationella register (N=108,000). För att utvärdera effekten 
av socioekonomisk status (SES) på sambandet mellan 
fetma och de aktuella utfallen, vilket tidigare varit oklart, 
inhämtade vi även data om inkomst, utbildning, 
sysselsättning och sjuklighet på samtliga barns föräldrar 
(N=216,000). Det stora materialet med endast objektiva 
data gör studien unik i sitt slag.  

        

Färre ungdomar med fetma tar studenten, och har en 
högre risk för ångest, depression och tidig död

Resultaten visade att sannolikheten att ta studenten 
bland de som haft fetma i barndomen var knappt 57% 
jämfört med över 74% i jämförelsegruppen (Lindberg et 
al., BMJ Open accepterad för publicering 2021). Risken 
kvarstod oavsett SES, ADHD och andra kända riskfaktorer 
kopplade till fetma. Ju högre SES, desto fler tog studenten 
(se figur). Oavsett fetma i bandomen eller inte så var det 
fem gånger fler som tog studenten i hushåll med hög SES 
jämfört med låg SES. 



Vidare kunde vi visa att ångest och depression, baserat på 
diagnos eller läkemedel, var dubbelt så vanligt bland barn 
med fetma jämfört med den generella populationen [3]. 
Flickor med fetma hade 43% högre risk för ångest och 
depression jämfört med flickor i jämförelsegruppen.
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Risken för pojkar var liknande (33%). Viktigt att belysa är 
att de barn som uppnådde en bra fetmabehandlingseffekt 
(minskning av 0.25 BMI SDS eller mer), hade större 
sannolikhet att ta studenten och lägre risk för ångest och 
depression. 


Slutligen fann vi att unga vuxna med fetma i barndomen 
hade tre gånger ökad risk att dö tidig jämfört med 
jämförelsegruppen [4]. Detta betyder att risken att dö 
innan 30 års ålder är lika stor för unga vuxna som har haft 
fetma i barndomen som för de med typ 1 diabetes [5]. 



Sammantaget framhäver resultaten de allvarliga 
konsekvenser fetma i barndomen har för individen och på 
folkhälsan samt betonar behovet av ytterligare 
ansträngningar i att erbjuda psykosocialt stöd och 
optimerad fetmabehandling tidigt i livet.


Allvarliga konsekvenser av barnfetma i 
stor epidemiologisk studie 

Louise Lindberg, Folkhälsovetare, Ph.D. 
Karolinska Institutet, Institutionen för 
Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik. 
Koordinator för kvalitetsregistret BORIS

Email: louise.lindberg@ki.se
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Christina Lindgren, läkare för PlusTeamet i Helsingborg 
samtalar med Kristina Georgiev, läkare i MåBra teamet, 
Kristianstad.                  



På båda ställena brukade man börja med en 
gruppinformation som första kontakt med familjen, men 
då pandemin började fick detta ställas in. I Helsingborg 
fick man hjälp via sjukhusbiblioteket att spela in tal till 
Powerpoint och denna länk skickades hem i brev till 
familjen, i väntan på första besök. I Kristianstad löste man 
detta genom att lägga ut information på 
patientföreningen HOBS under ”Våra föreläsningar” på 
hemsidan: Barnkliniken CSK tipsar (hobs.se).   

På båda ställen har teamsjuksköterskor behövts i 
covidvården, vilket har skapat väntetider för 
obesitaspatienterna. I Plus Teamet får man f.n inte ha 
fysiska patientbesök annat än undantagsvis, medan 
MåBra teamet sedan sommaren har vanliga, fysiska 
mottagningsbesök med möjlighet till videolänk. 



I Helsingborg är väntetiden till sjuksköterska sex 
månader. Läkare i teamet arbetar enbart hemifrån med 
videobesök och telefonsamtal under 45 minuter, vilket 
ofta blir första kontakten. Nackdelen är att barnen sällan 
är med på dessa samtal, men å andra sidan kan föräldrar 
fritt kan tala om sin oro, och information om medicinska 
riskfaktorer kan betonas. Nästa besök är oftast till 
sjuksköterska, men ibland till dietist, kurator eller 
sjukgymnast i teamet. 



I Kristianstad har väntetider gjort att man infört s.k 
Fokusmottagning, då tre yngre läkare under handledning 
av teamläkaren haft nybesök och vissa återbesök. De 
flesta nybesök i Kristianstad sker annars hos 
sjuksköterska.



Redan innan pandemin fanns väntetider och för ett år 
sedan, fattades beslutet att om man fått 2 år i PlusTeamet 
och inte har svår fetma eller riskfaktorer,  skulle man 
antingen skrivas ut från teamet eller bara ha läkarkontakt 
glest framöver. 


Samma diskussion har förts i MåBra teamet, nämligen 
hur ska vi klara ett stort inflöde av remisser med 
begränsade resurser, utan att svika de patienter som 
redan går hos oss? Där har teamet självt fått bestämma 
och avslutar patienter med fetma av varierande grad vid 
stabilt/minskande BMI eller uteblivna besök. På båda 
mottagningarna finner man det viktigt att 
inremitterande, ofta från elevhälsan, får reda på om 
barnet har avslutats.



I ansträngda tider är teamkommunikationen viktig och 
sker numera digitalt. Plus Teamet diskuterar patienter en 
timme varannan vecka, MåBra teamet 1h/vecka men 
under lunchen, då det är ok att äta samtidigt. 



Teamens sammansättning är lika, med läkare på 20–30%, 
flera sjuksköterskor, som dock även har andra uppdrag, 
kurator, dietist och sjukgymnast. Helsingborg har tillgång 
till psykolog vilket Kristianstad saknar. Det hade varit 
intressant att jämföra andelen patienter per 
personalkategori. 



I Helsingborg startade teamet redan 2001, på initiativ av 
dåvarande verksamhetschef, i Kristianstad 2015, när man 
fick projektanslag. Båda teamen har ca 500 inskrivna 
patienter och ökande antal remisser år från år. Mellan 
2019 och 2020 ökade antalet remisser i Helsingborg från 
200 till 325! 



Det man ser under pandemin är ökat stillasittande och 
ökande BMI när fritidsaktiviteter ställs in.  Det förefaller 
som om komplikationer som fettlever blir mer frekventa. 
Hur gör vi barnobesitas till hela samhällets ansvar? 
Fortfarande kommer remisserna för sent och fortfarande 
är föräldrar rädda att söka adekvat vård. För Christina 
har intresset för folkhälsoperspektivet varit en drivkraft 
och både hon och Kristina har parallellt med 
barnläkaryrket haft engagemang i skolhälsovård. 



Så hur ser det ut hos ER? Skriv och berätta eller ta 
kontakt för en intervju!


Hur gör två  jämförbara barnobesitas- 
mottagningar i Skåne under pandemin?


Coronatider medför många svårigheter på Sveriges barnmottagningar. Risk finns för att man bygger upp en vårdskuld och att patienter som bokas in inte dyker upp 
pga rädsla för smitta.  Bild: National Cancer Institute, Unsplash



Sida 4 Svensk barnfetmaförening

Bli medlem i Svensk Barnfetmaförening! 

Sprid detta till dina teamkollegor!

Alla med intresse för barnfetma kan bli medlemmar i 
denna tvärprofessionella förening



Betala in 50 kronor/år via swish eller bankgiro



Maila pernilla.danielsson-liljeqvist@sll.se att du har 
betalat in, ditt namn, profession, mailadress samt 
arbetsplats.



Swish 123 288 66 95


Bankgiro 5046-7588


OBS! Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen



Titta in på vår hemsida för mer information:


https://barnfetma.barnlakarforeningen.se/


