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Det lackar mot jul och årets sista nummer av vårt 
medlemsblad.

Många är trötta. Hur ska man hinna kalla alla patienter före jullovet? Vårdskulden 
efter pandemin är stor och samtidigt ökar smittan igen. Minsta nästäppa gör att 
man uteblir från sitt försenade mottagningsbesök. När hittar vi nästa tid?



I dagens nummer får ni höra hur teknik kan hjälpa till att hålla kontakten med 
patienterna på Martina Vikthälsa. Men alla vi andra som gnetar på utan appar till 
hjälp? Hos oss blir det många extra telefonsamtal och tack och lov ett bra 
samarbete med skolsköterskor och BVC sköterskor som hjälper familjerna få 
återkoppling av BMI kurvan då barnmottagningens besök blir glesa.



Själv kan jag känna att jag faktiskt är lika bekymrad för att personalen ska orka som 
att patienterna ska hinnas med. Ett fint gammalt talesätt är trösterikt i dessa tider: 
”Var dag har nog av sin egen plåga!” Det betyder inte att man ska plåga sig på 
jobbet, men mer att man inte ska ta ut kommande bekymmer i förväg. Vi gör 
mycket gott varje dag och kan inte själva bli tyngda av att pandemins effekter, 
landstingets ekonomi och schema-radernas ofullkomlighet! 



Så nu har Folkhälsomyndigheten kommit fram till det starka samband som finns 
mellan all form av psykiskt illabefinnande och bristen på fysisk aktivitet hos våra 
ungdomar. Här kommer länken:






Detta är inte bara något som gäller barnen. Det gäller säkert oss lika mycket. En 
timmes vardagsrörelse är bra och tre gånger i veckan pulsökande aktivitet. Det 
sänker stress, oro, bekymmer inför brist på mottagningstider och bättrar sömnen. 
Detta tycker jag att alla jullediga ska unna sig, som en julklapp till er själva. Och alla 
ni som inte är jullediga utan håller igång vården, spring i korridorerna är nyttigt! 
Vad vore de sjuka barnens jul utan er?



Må ni alla få en fröjdefull jul!



Önskar Kristina och Svensk Barnfetma Förenings styrelse. 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/
skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-rapporterar-battre-psykisk-halsa-/?pub=91743 
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I min roll som chefläkare tvingas jag åter igen fokusera på 
infektioner. Covid tar fokus från patienter med kronisk 
sjukdom trots att det är just de patienterna som har en 
högre risk för allvarlig akut sjukdom. Den här gången är 
det inte en ny våg på väg utan ”den perfekta stormen” 
som håller på att byggas upp;  Omikron kokar och hotar 
med exponentiell spridning. Dessutom sprids 
säsongsinfluensan ännu fortare och stabsläge råder på 
samtliga akutsjukhus i Stockholm. Samtidigt härjar 
fortfarande RS och vinterkräksjukan har gjort sitt intåg. 
Allt blåser upp lagom till jul- och nyårshelgerna när 
sjukvårdens personal förtjänar att få några dagars 
ledighet. 



Den omedelbara vården står åter i fokus och i mitt 
perspektiv ser jag inte att sjukvården kan göra andra 
prioriteringar.  I konkurrensen mellan akut och planerad 
vård, vinner alltid den akuta vården. Därför kommer våra 
patienter med obesitas igen att hamna på väntelistan. 
Besök riskerar att ställas in och någon egentlig ersättning 
för utebliven vård kan inte erbjudas. 



Obesitas är i sig en tydlig riskfaktor för allvarlig 
covidsjukdom. Dessutom orsakar pandemin att ordinarie 
vård för obesitas fått stå tillbaka. Covid har alltså i dubbel 
bemärkelse, förstört både för enskilda patienter och 
familjer. Konsekvenserna går nog inte att förutse, inte 
heller mäta. Men oavsett måste vi värna våra patienter. 
Kanske kan den digifysiska vården bli en ännu tydligare 
framgångsfaktor i det nya normala?



2021 

Året har passerat fort. Kanske just för att fokus har legat 
så tydligt kring sjukvård, arbete och samhällets kamp att 
samtidigt både skydda och normalisera. Livet i övrigt 
(tycker jag) har varit ganska enahanda med perioder av 
isolering och begränsat socialt umgänge. Ur ett mer 
strukturellt perspektiv har det ändå varit ett positivt år. 
Jag har aldrig upplevt en sådan nationell samling kring 
obesitasvård. Socialstyrelsen är snart färdig med sina 
riktlinjer till de som leder och beslutar. Nästa år kommer 
också det nationella vårdprogrammet färdigställas. Texter 
i sig brukar inte ge något större avtryck men den 
uppmärksamhet och fokus som uppstår bör ge resultat 
om vi alla utnyttjar det ”fönster” som uppstår. 



Fetmakirurgi etableras alltmer som en framgångsrik 
behandling även för yngre vuxna med svår sjukdom. 
Dessutom är nya läkemedel på intåg. Obesitasvården har 
alltså förutsättningar att under kommande år ta flera 
större steg framåt och på allvar förändra 
förutsättningarna för våra patienter. SvBFF ( Svenska 
barnfetma föreningen) ska vara delaktig i denna process 
och också fortsätta att utveckla samarbetet med SFO 
(Svensk förening för obesitasforskning )och SFOK (Svensk 
förening för obesitas och metabol kirurgi). 
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BORIS åldras och växer i stillhet

BORIS har lyckats passera 15 år utan att bli ordentligt 
uppmärksammad. Inte heller fick vi fira att 30 tusen 
nivån (registrerade patienter) sprängdes. En framgång 
var ändå att mötet lyckades pricka in en ”vågdal” där vi 
kunde mötas. BORIS-dagen i hybrid blev återigen en 
framgång. Jag har alltid sett dagen som en av årets 
höjdpunkter. En sammankomst som sammanför olika 
yrkesgrupper (och nu även en aktiv patientförening ). 
Vi tänker tillsammans, diskuterar och kan reflektera 
utifrån unika BORIS-data. Till slut går vi därifrån lite 
klokare och med ny energi. Jag vill påstå att BORIS har 
varit den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla 
obesitasvården i Sverige. Därför ser jag och hela SvBFF 
fram mot den försenade jubileumsfesten som planeras 
nästa år tillsammans med alla medlemmar. 



Jag vill avsluta med att tacka styrelsen, alla gamla och nya 
medlemmar för fantastiska insatser under det gångna 
året. En förening utan pigga, glada och aktiva 
medlemmar är ingen förening! 



Vänliga hälsningar och en önskan om en fantastisk jul 
och nyårshelg. 

















Glöm inte att:

Boka in Barnveckan 2022. 28–31.3 i Tylösand 
(www.barnveckan.se)



SVBFF program (prel 28/3, eftermiddag):  ”Grundkurs i 
Barnobesitas för blivande pediatriker”. Kursen kommer 
beröra de flesta aspekter kring Barnobesitas med 
huvudinriktning på Fysiologi, Epidemiologi, Utredning & 
Behandling.









Den perfekta stormen

Ordförande har ordet

Vänliga hälsningar






 Sven Klaesson

Ordf Svensk Barnfetmaförening  




Digital intervju med Martina Vikthälsa Stockholm av 
Kristina Georgiev.



Vad var det som gjorde att ert team fick Boris Award 
detta år, Martina Vikthälsa i Stockholm?



Motivering bakom priset var att vi lyckats vända den 
negativa trenden för tonåringar (över 12 år) och att man 
såg en tydlig förbättring av resultaten efter ett års 
behandling vilket såklart är kul. 



Hur arbetar ni i Ert team?



På Martina Vikthälsa jobbar vi i team bestående av 
fysioterapeut, dietist, sjuksköterska och läkare. 
Patienterna träffar alla professioner vid nybesök och 
därefter kommer man på återbesök var tredje månad till 
någon i teamet. Som komplement till besöken på 
mottagning använder vi oss av ett digitalt system ”EVIRA” 
som innefattar dagliga vägningar hemma på en speciell 
våg (som ej visar siffror). Viktdata skickas automatiskt från 
vågen till Evira-appen i telefonen och vidare till 
mottagningen. 



Tanken med det digitala system är att föräldrarna ska 
kunna följa hur graden av fetma (sett i BMI sds) utvecklar 
sig över tid för det enskilda barnet. Kurvan i appen gör 
det möjligt för föräldrarna att följa hur det går med 
viktarbetet och snabbare kunna göra nödvändiga 
förändringar för att vända en uppåtgående trend eller få 
bekräftelse att man är på rätt väg. En stor fördel med de 
digitala hjälpmedlen är att det blir något konkret att 
förhålla sig till och detta uppskattas av många familjer. 
Om kurvan rör sig utanför målviktsområdet så betyder 
det att energiintaget behöver minskas ytterligare. 
Familjerna avgör själva på vilket sätt de gör detta och 
vågen är facit för när det blir lagom. 



Via en meddelandefunktion i appen kan även familjerna 
kommunicera med personalen på mottagningen mellan 
besöken för stöd och uppmuntran. En annan fördel är att 
personalen kan följa hur det går och sätt in andra 
åtgärder vid behov t.ex. telefonsamtal, tidigarelägga 
besök etc. Då både familjerna och personalen vet hur det 
gått, blir det heller ingen överraskning på besöken och 
man kan fokusera på det viktigaste under dessa samtal. 
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“Vikten började öka hos flertalet 
patienter när skolorna gick över till 

distansundervisning. Det ska bli 
spännande att se framöver hur 

pandemin påverkat folkhälsan på sikt.”

Vad har varit utmaningarna? 



En utmaning är språkförbistring som gör det svårt att 
kommunicera i appen men det betyder inte att familjerna 
inte kan använda den. De kan ju följa kurvans utveckling 
ändå och därmed ha nytta av tekniken.  En annan 
svårighet kan vara att få till ett bra samarbete kring 
vågen/appen i vissa familjer med separerade föräldrar 
där man har olika inställning till viktarbetet och att 
undvika att hamna i diskussioner kring vem som gör 
rätt/fel etc. 



Har pandemin påverkat?



Under pandemin har vi sett en ökad andel återbud p g a 
sjukdom/symptom vilket gjort att återbesöken behövts 
skjutas upp. De digitala hjälpmedlen gjorde att vi och 
familjerna kunde hålla kontakten och ändå följa 
utvecklingen på distans. I vissa fall kunde vi även tydligt 
se samband mellan vad som hände i samhället och 
viktutvecklingen. Vikten började öka hos flertalet 
patienter när skolorna gick över till distansundervisning. 
Mer stillasittande tid hemma i kombination med 
småätande för att man hade tråkigt eller för att det var 
svårt att stå emot det som fanns tillgängligt hemma, 
påverkade sannolikt. Det ska bli spännande att se 
framöver hur pandemin påverkat folkhälsan på sikt. 



Kan appen ersätta personalen?



Nej, det digitala systemet är ett tillägg till den vanliga 
behandlingen; återbesök var tredje månad, årlig 
provtagning för barn över 9 år och andra stödåtgärder. 
Fördelen med tekniken är istället empowerment av 
familjen som själva ser hur det går även mellan besöken 
och möjlighet för oss att snabbt reagera om det går 
dåligt. 

Vinnare av Boris Award 2021 -

Intervju med Martina Vikthälsa

Intervjun

Från vänster i Bild: Sven Klaesson (ordf. i SvBFF), Maja Selin, 
Malin Ramkloo, Sara Andersson, Marie Romant.Teamet består 
även av Linnéa Bergschöld och Anneli Grundsten men de är ej 
med på bilden.



Minnesanteckningar från ECOG



ECOG (European Chilhood Obesity Group) bildades för 
30 år sedan och deras motto och mål är “Translating 
research into daily practice”. 



Det var meningen att de skulle fira 30 års jubileum i 
Ungern, Budapest, men pga pandemin så gjordes det om 
till en online Congress mellan den 11 till 12 november.

Det var 3 st Plenary Lectures och 3 st tillfällen där 
abstract presenterade.



Den första föreläsningen hette ”Nutrient-partitioning: 
Evolution of concepts about its impact on human 
susceptibility to obesity and cardiometabolic diseases” 
och presenterades av Abdul Dulloo från Schweitz. Det var 
en intressant föreläsning om de olika makronutrient 
näringsämnena och dess eventuella orsak till obesitas.



Efter lunch så höll Michael Vallis från Canada en 
föreläsning med medföljande interaktiv workshop om 
””Adherence to treatment recommendations in a chronic 
disease – what is (im)possible”. Han är psykolog med 
forskning och utbildning inom motivation och beteende 
förändring vid diabetes och obesitas. Han är en mycket 
karismatisk föreläsare som ofta lyckas föra fram olika nya 
tänkvärda kunskaper.



Efter det var det en presentation från organisatörerna 
samt en tillbakablick på ECOG historia och firande av att 
ECOG nu har varit verksamma i 30 år.
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Tanken var att det skulle bli ett lite större firande på plats 
i Budapest, men nu blev det ett digitalt firande.



På fredag morgon den 12 november så höll professor 
Martin Wabitch från tyskland en intressant föreläsning 
med titeln ”Guideline for genetic testing”.



Mellan föreläsningarna var det 3 stycken tillfällen där 
olika forskare fick presentera sina resultat under 10 min, 
med en kort frågestund efteråt. De tre sessionerna var 
uppdelade i ”Epidemiologi”, ”Prevention and intervention” 
samt blandade ämnen. Det var många spännande 
presentationer.



Det roliga, lärorika och viktiga med ECOG är just deras 
ambition om att ”Omsätta forskning till daglig praxis”. Det 
är en liten organisation och en lite mindre kongress, men 
med stor entusiasm. Det bästa med kongresserna brukar 
vara att just få träffa personer med olika professioner från 
olika delar av Europa, knyta kontakter och att lära av 
varandra. Just den delen blir ju svår vid en digital 
kongress, men det blev ändå en lyckad kongress.



Nästa år blir det i Vichy i Frankrike.



Det är väl värt att besöka deras hemsida https://
www.ecog-obesity.eu/



De har bland annat en gratis e-book om  barnfetma och 
e-module där det finns möjlighet att lära sig mer om 
barnobesitas.


#WeAreECOG

Anders Forslund

Akademiska sjukhuset Uppsala

Barnläkare, docent och specialist på barnobesitas.

Ledamot i SvBFF styrelse

anders.forslund@kbh.uu.se

Reportaget
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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/


