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Välkomna till andra numret att vårt medlemsblad! 

Hösten är här med vårdskuld, men tack och lov, vaccinering v 41 och hopp att 
kanske slippa 4:e vågen på högstadiet och gymnasiet. 



I dagens nummer intervjuas Ylva Trolle Lagerros om hur det kan gå till då man 
börjar chatta med sina tonårspatienter. Den sortens tekniska lösningar kommer 
ofta ”uppifrån” våra organisationer, men när de fungerar kanske vi ute på 
barnmottagningarna själva kan efterfråga dem från teknikerna? 



I Svensk Barnfetma förening har vi redan en sida med länkar på bra 
patientinformation. I Skåne har vi haft problem med att allt sådant patientmaterial 
lagts på intranätet och då kräver inloggning! Vi i styrelsen kan hjälpa er.  OM ni har 
bra patientmaterial eller länkar som går att nå via nätet, skicka till oss, så kan alla nå 
dem, även Era patienter! Maila mig eller Pernilla Danielsson Liljeqvist. Detta är 
något som kan gynna alla små mottagningar utan resurser att tillverka material 
själva. Dessutom kan det inspirera Er att göra ert material ännu bättre än det som 
redan finns.



En sak vi alla brottas med är översättning till andra språk och om en region lägger 
pengar på det, borde alla kunna dra nytta av det. Vi är alla skattefinansierade! Att 
privata verksamheter aldrig kommer att lägga upp något här, tycker jag inte bör 
hindra oss offentligt anställda att dela med oss, även till dem. Så länge det gynnar 
barn med obesitas, är det gott!



Anna Ek disputerade på obesitas och diabetesrisk. Ta del av hennes viktiga 
sammanfattning och inte minst kommer vår ordförande Sven Klaesson att berätta 
vad styrelsen engagerat sig i. Mycket är på gång vad gäller nationella projekt på 
temat obesitas!



Hoppas vi ses digitalt eller på plats på Borisdagen 21/10!



ÅRSMÖTE Svensk Barnfetmaförening: onsdagen den 21 oktober, i samband med 
BORIS-dagen Kl. 14:30. Se kallelse och dagordning i mejl.



Glöm inte att betala medlemsavgift! Gör man bäst genom att swisha innan 31/12 för 
det året som kommer, alltså i förväg. Se längs bak i bladet hur man gör!
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I skrivandets stund är jag precis hemkommen från första 
dagen på Barnveckan och vårt eftermiddagsseminarium 
kring Barnfetmafrågor. Vi fick en bra inblick i nya och 
aktuella behandlingsmetoder kring barnfetma (Mer & 
Mindre, Liraglutide och Evira). Vi hörde också intressanta 
föreläsningar kring hur fetma kan påverka psyke och CNS 
samt preliminära data från BORIS som tyder på att 
behandlingsresultatet inte skiljer sig åt oavsett om man 
har en neuropsykiatrisk diagnos eller inte. 



Efter mötet inser jag hur vi blir bättre och bättre att ta till 
oss ”hybridmöten”. Det börjar kännas normalt att prata 
med en skärm. Även om det bara är några dagar kvar tills 
vårt samhälle öppnar upp efter covidepidemin tror jag det 
blir en del av det nya normala. Om tekniken förfinas 
ytterligare har vi etablerat nya möjligheter att 
tillsammans delta, påverka och sprida kunskaper på ett 
mer jämlikt sätt i hela Sverige; - alla kan delta! 



Ur ett ledning- och styrande perspektiv kring barnfetma 
pågår en nystart. Socialstyrelsens arbete med riktlinjer 
fortskrider. Den Nationella arbetsgruppen (NAG) har 
kommit halvvägs; befintliga vårdprogram och insatser 
runt om i Sverige har identifierats och arbetet går nu över 
i en ny fas där erfarenheter ska kopplas till aktuellt 
kunskapsläge och omsättas i ett nytt nationellt 
vårdprogram. 



Men samtidigt som viktiga arbeten pågår för framtiden 
bekräftar nya data från BORIS farhågan att under 
pandemin har behandlingsresultaten tenderat att 
försämras. I Årsrapporten 2020 (presenteras på BORIS-
dagen den 21 okt) konstateras dessutom att vården är 
ojämlikt fördelad över landet och behandlingsresultaten 
varierar stort. En större andel av barnen (40%) kommer 
inte på återbesök vilket sannolikt kan hänga ihop med 
prioriteringar under covid-epidemin men det faktum att 
25% av Sveriges barnkliniker fortfarande inte tar emot 
barn med fetma är inte acceptabelt. 



Varför förvägras barn med fetma rätten till tidig 
diagnos?

 - En fråga som också tyvärr ständigt måste upprepas. Vi 
måste kräva att när barn vägs och mäts bör avvikelser tas 
på samma allvar oavsett om kurvorna stagnerar eller 
accelererar. Att få en remiss för bedömning/utredning är 
en rättighet vid obesitas. Lika självklart borde det vara att 
mottagande barnmottagning erbjuder behandling. Trots 
att vi vet att resultaten förbättras om barn kommer i 
behandling i tidig ålder har medelåldern för 
behandlingsstart ökat under 2020. Alla barn vägs och 
mäts både inom Barnhälsovården och Elevhälsan men 
trots detta kommer barnen inte till behandling förrän i 
genomsnitt strax före 10 års ålder. En situation som 
knappast skulle tillåtas om de gällde någon annan allvarlig 
sjukdom som drabbar barn. 
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I Sverige är vi bra på att samla in mycket data om barns 
hälsa. Tyvärr sker ingen systematisk uppföljning via några 
nationella kvalitetsregister. Därför vet vi inte i vilken 
ålder fetma debuterar och kan inte analysera varför barn 
kommer sent (eller aldrig) till utredning/behandling.



Nyligen presenterades den statliga utredningen Börja 
med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34). Jag har fått förklarat för mig att 
utredningen bl.a handlar om VEM (vilken huvudman) ska 
ha huvudansvar för barns primära hälsa och vård. 
Utredningen väljer attlåta ansvaret ligga kvar i två 
organisationer (barnhälsovårdoch Elevhälsan) och 
föreslår ett sammanhållet nationellt hälsovårdsprogram 
0-20 år. Ur ett barnfetmaperspektiv är det ett bra förslag 
under förutsättning att Socialstyrelsen (som utredningen 
föreslår) får i uppdrag att tydliggöra uppdraget med 
enhetliga krav, föreskrifter och kunskapsstöd till båda 
organisationerna. Däremot kan jag inte i en första 
genomläsning se att utredningens förslag löser frågan 
om hur vården systematiskt ska få tillgång till hälsodata.



Vi lär få anledning att diskutera dessa frågor vidare. Vi 
ses nästa gång den 21 oktober. - dels är det BORIS-dagen, 
dels dagen för vårt årsmöte (se särskild kallelse per mejl). 
Med hybridteknik finns inga giltiga skäl att utebli  


Barnveckan

Ordförande har ordet

Bild: Pernilla Danielsson Liljeqvist på barnveckan 

Vänliga hälsningar






 Sven Klaesson

Ordf Svensk Barnfetmaförening  




-Javisst, säger läkaren och docenten Ylva Trolle Lagerros 
på Region Stockholms Överviktcentrum för ungdomar 
16-25 år. Kristina Georgiev intervjuar.



Brev kommer bara var annan dag, telefonsamtal svarar 
man inte på från vårdens okända nummer, det kan vara 
reklam. Och hur ska en ungdom göra för att få tag på oss i 
vården? Automatiska telefonsvarare gör ingen glad och 
maila är vården inte anpassad för. Så när Region 
Stockholm upphandlade appen ”Alltid öppet” anmälde sig 
Överviktscentrum genast som försöksmottagning. 



Var ni inte oroliga för allt merarbete, Ylva? -Jodå, visst 
kan det finnas oro för merarbete vid förändringar i 
arbetssätten, men vi var några som tyckte: Vi bara kör, så 
får vi se! Vi utvärderar efterhand! Och så blev det. Idag vill 
ingen i teamet vara utan detta! 



När en patient uteblir kan man skicka meddelande via 
appen och detta kommer i ungdomens mobil: ”Hur är 
det? Glömde du tiden idag?” Inför ett besök kan vi skicka 
påminnelse: ”Glöm inte ta med matdagboken nästa vecka! 
Lycka till!” Via appen skickar vi nu besked om provsvar 
och recept.  Ungdomen kan ställa frågor: ”Jag skulle vilja 
ha FaR för att träna på gym. Kan du skicka?” Ungdomen 
skickar frågan till just sin behandlare, men alla i teamet 
kan svara, om någon inte är i tjänst. 



Men merarbetet? Ylva säger: det blev faktiskt mindre 
arbete. När man snabbt kan återkoppla frigörs tid för 
sekreterare och även för oss. Det är enklare att skicka ett 
meddelande om provsvaren än att upprepat försöka nå 
någon per telefon eller diktera ett brev. Ungdomarna kan 
snabbt ge besked: ”Just nu har jag tentaperiod. Jag vill ha 
nästa besök om 1 månad. ” Nudging (=en liten knuff i rätt 
riktning) är också lättare att genomföra. Det minskar 
behovet av telefontider och istället kan vi fokusera på det 
fysiska eller digitala återbesöket, det sistnämnda bokas i 
appen och patienten får automatisk sms=dvs inga 
pappersutskick! 



Toppen, hur skulle min mottagning kunna starta? -Vår 
region gjorde upphandlingen. Först när man har en säker 
app, där patienten loggar in med BankID eller Freja eID 
(för 13-18 år), kan man komma igång, så det var inte vår 
idé, säger Ylva, men lika väl som regionen kan initiera 
detta, så skulle ju ni i vården kunna efterfråga funktionen 
från er regionala IT ledning.



Hur gör ni med tolksamtal? -Det går bra med tolk i appen, 
men däremot används inte appen om man har skyddad 
identitet.
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“Men merarbetet? -Det blev faktiskt 
mindre arbete. ”

Ni har ju en fördel, eftersom ni bara har patienter från 
16år, så frågan är hur detta skulle kunna fungera på en 
barnmottagning? Upp till 12års ålder kan vårdnadshavare 
logga in, men nu i pandemitider har många barn från 12år 
skaffat mobilt Bankt ID för att kunna boka covidtester 
och detta skulle kunna användas även att logga in i 
appen. Klart är att man behöver fundera hur man gör 
mellan 12 och 16 år tillsammans med familjen. 



Har ni hittat på något annat bra under pandemin? -Ja, vi 
har lagt mycket patientinformation och små videofilmer 
på vår hemsida, öppen för alla: overviktscentrum.se. På 
sidan finns det information om alkohol och obesitas, 
något som ofta glöms på en barnmottagning. Det finns 
även bra information kring Gastric Bypass-operation, 
något som vore intressant för många patienter.



I Region Skåne ville man att vi skulle lägga vår 
patientinformation på intranätet och att bara de 
patienter som loggade in skulle komma åt den, vilket 
gjorde att t ex inremitterande skolsköterskor, andra 
barnmottagningar i Skåne och potentiella patienter, de 
som fortfarande tvekade kring remiss, inte skulle kunna 
läsa. Därför tog vi hjälp av patientorganisationen HOBS. 
Vi har fått en egen hemsida där, öppen för alla och också 
här med många små videoklipp under ”Våra 
föreläsningar” då man söker på ”Barnkliniken CSK tipsar” 
på Hobs.se. 



-Så intressant att man ser så olika på hur man hanterar 
information som kan vara av värde inte bara för patienter 
och personal, utan även dem som inte är patienter, säger 
Ylva. 



I Svensk barnfetmaförening kan man samla bra länkar, så 
att små mottagningar kan ta del av andras material och 
att de större mottagningarna kan inspireras av varandra. 
Ett exempel på bra länkar är Angereds närsjukhus 
material ”Mina mellanmål” som är en gratis 
mellanmålsbok på nätet för låg och mellanstadiebarn. 
Det finns säkert mycket mer bra material men material 
på andra språk, såsom arabiska kan ofta vara svårt att 
hitta. 



Tack Ylva för din tid och inspiration. Skulle vilja börja 
chatta direkt, även om jag förstår att det inte går, men 
Ert material kommer vi att börja använda genast för våra 
äldre ungdomar.

Chatta med ungdomarna vid 
obesitasbehandling?  

Intervjun



Under de senaste 30 åren har förekomsten av övervikt 
och fetma hos barn och ungdomar i Sverige ökat, och 
trots detta har typ 2 diabetes bland ungdomar med fetma 
varit relativt ovanligt. Under senare år har det kommit 
indikationer på att allt fler insjuknar i typ 2 diabetes 
tidigt i vuxen ålder; individer som har behandlats för 
fetma på Rikscentrum för barnobesitas i barndomen har 
behandling för typ 2 diabetes i högre utsträckning än 
normalviktiga [1]. 



Ett tidigt tecken på att glukos- och insulin regleringen är 
ur balans är när en individ utvecklar förhöjda 
fasteblodsocker (IFG), eller nedsatt glukostolerans (IGT) 
som definieras som ett förhöjt blodsocker efter en per 
oral glukosbelastning. Båda dessa tillstånd är hos vuxna 
individer associerade med en ökad risk att utveckla 
diabetes typ 2, men betydelsen av att ha IFG och/eller 
IGT som barn är inte lika tydliga. Typ 2 diabetes som 
debuterar i unga år är kopplat till hög sjuklighet, och 
verkar vara mer aggressiv än typ 1 diabetes [2]. 



För att belysa hur fetma påverkar barn och ungdomar har 
jag i min avhandling –Insulinresistance in children and 
adolescents; mechanisms and clinical effects   – studerat 
utvecklingen och orsakerna till förändrad glukosreglering 
hos barn med uttalad fetma, samt undersökt förekomsten 
av diabetesrelaterade komplikationer hos individer med 
tidigt debuterande typ 2 diabetes jämfört med individer 
som har typ 1 diabetes. Avhandlingen bygger på data från 
det svenska barnobesitas registret (BORIS) samt det 
Nationella Diabetes Registret (NDR).



Resultaten visade att förekomsten av IFG (definierat som 
fasteblodsocker >5,6 mmol/L) var hög hos barn med 
uttalad fetma som behandlats vid Rikscentrum för 
Barnobesitas (n=134); 35,8 % hade IFG, av dessa hade 14,2 
% både IFG samt IGT och 6 % hade isolerad IGT. Trots att 
dessa barn och ungdomar hade uttalad fetma, var det 
ingen som hade asymtomatisk typ 2 diabetes. De 
individer som hade en kombination av IFG samt IGT hade 
lägre insulinfrisättning, mätt med intravenöst 
glukostolerans test, jämfört med de som hade normal 
glukostolerans [3]. Vid jämförelse mellan olika 
gränsnivåer av fasteblodsocker, så var det bara förhöjda 
fasteblodsocker enligt WHO (över 6,1 mmol/l) som var 
tydligt associerat med lägre insulinfrisättning [4].



Vi fann ökande antal fall med tidigt debuterande typ 2 
diabetes vid 10–25 års ålder mellan åren 2000–2014 i 
NDR. I en jämförelse över tid så hade de med tidig typ 2 
diabetes debut signifikant högre risk att utveckla njur- 
och ögonkomplikationer, jämfört med unga individer med
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typ 1 diabetes med samma sjukdomsduration. Trots att 
individerna med typ 2 diabetes hade lägre 
långtidsblodsocker (HbA1c), så hade de högre förekomst 
av komplikationer jämfört med individerna med typ 1 
diabetes [5].


Sammanfattningsvis tyder resultaten på att 
fasteblodsocker över 6,1 mmol/l liksom en kombination 
av IFG och IGT hos barn med fetma är tydligt kopplat till 
påverkad glukos- och insulinreglering, och detta kan vara 
en faktor som påverkar risken att utveckla typ 2 diabetes. 
Både typ 1 och 2 diabetes är associerat med 
komplikationer, men risken verkar vara högre vid typ 2 
diabetes. Våra resultat stöder tidigare studier som påvisat 
att tidigt debuterande typ 2 diabetes är en allvarlig 
sjukdom och behöver aktiv behandling med fokus på 
samtidigt förekommande sjukdomar och kardiovaskulära 
riskfaktorer.

Hur stor är risken vid uttalad fetma i barndomen att utveckla 
förstadier till typ 2 diabetes, och vad leder tidigt debuterande 
typ 2 diabetes till?

Anna E Ek

Barnläkare, Barnendokrin, diabetes och metabola 
sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska 
Universitets Sjukhuset Solna

Ph.D. Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk 
Vetenskap, Intervention och Teknik
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Figur: Tidigare och mer frekventa komplikationer vid typ 2 diabetes jmf med 
typ 1 diabetes – framför allt njurkomplikationer

Vetenskapsnytt
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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/


