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Mål:  

å skape bevissthet og økt fokus på en av de 

største folkehelseutfordringene i NORGE 

 Hva handler fedme-epidemien om 

 Hvilke helseproblemer kommer i kjølvannet 

 Særlige problemer for barn og ungdom 

 Hva sier forskningen om virksomme tiltak 

 Sykepleieren som den reflekterte fagpersonen 

 Tidlig intervensjon – viktigste tiltak  

 Håp om et bedre tilbud til familiene som sliter med 

overvekt og fedme 
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Fedmeutviklingen VOKSNE i NORGE 

Hunt – studien (N: 90.000)(BMI >30)  

Hunt 1 - Fra 1984-86       (fra 20- 90 år) 

Hunt 2 - Fra 1995-97 

Hunt 3 - Fra 2006-08 

Økning -  

 Menn: fra 7,7 til 14,4 til 22,1  

 Kvinner: fra 13,3 til 18,3 til 23.1% 

Økningen var størst i de yngste aldersgruppene 
 

 

(Midthjell, Lee, Langhammer et. Al. 2013. Trends in overweight and obesity over 22 years. Clin. Obesity) 
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Barneovervekt  

i Norge i forhold til Europa 

NSF 100 års 

jubileum 24. 

oktober 2013 
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, 

Antall barn og voksne med overvekt og fedme 

i Norge er økende som ellers i verden. I Europa 

er forekomsten av fedme 3 doblet siden 1980 



Fedme - multiple helseproblemer 

- nedsatt livskvalitet og lidelse  
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Psykososiale problemer: 
Vektrelatert stigmatisering, mobbing, negativt 

kroppsbilde, Lavere selvfølelse, depresjon 

Blindhet- nedsatt syn 

Søvnapnoe og snorking 

Øsofagusrefluks 

Astma 

Fettlever 
Hjerte- kar sykdom 

Diabetes  

Infertilitet, ovarialcyste, 

mensforstyrrelse 

Artrose kne, hofter, ankler 

Galleblæresykdom  

Nyresykdom 

Kreft; livmor, nyre, bukspyttkjertel, 

tarm, bryst og prostata    

Hjerneslag 



Diabetes – en helsetrussel 
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FEDME - Sammensatte årsaker  

- krever sammensatte tiltak 
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Overvekt – en negativ utviklingsprosess 

(Swinburn & Egger, 2004) 

NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 



NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 

1. Et ”fedmefremkallende” miljø 



NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 

2. For lite dagleg fysisk aktivitet 



3. Arv og miljø 
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Overvekt – en negativ utviklingsprosess 

(Swinburn & Egger, 2004) 
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Viktig å FOREBYGGE at barn får fedme 

- Flere barn utvikler fedme, tidlig 

- Har en ungdom fått fedme - stor sannsynlighet for fedme i 

voksenlivet  

- Resultat av tiltak er bedre når barnet er lite og overvekten er 

liten 

- Økt risiko: tidlig sykelighet og dødelighet av hjerte/kar-

sykdom 
Reilly & Kelly, 2011, Long-term impact of overweight and obesity in childhood: System. Review. Intern J Obesity. 

 

For første gang i historien – barn kan få kortere levealder enn foreldrene 

sine grunnet fedmen 
 

NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 



NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 

 Stigmatisering;  

en utfordring 

Stigmatisering assosiert med fedme forårsaker mobbing på 

skoler så vel som økt psykiatrisk sykelighet. Fordommer og 

motvilje mot personer med fedme er ikke avgrenset til den 

generelle befolkningen, men eksisterer også blant 

helsepersonell.  

 

Økt kunnskapsnivå i befolkningen, starte med skoler og særlig 

inkludere helsepersonell, vil redusere negativ oppfatning og 

stigmatisering og i tillegg hjelpe denne utsatte gruppen til å 

søke hjelp for overvekt og med alle de plager som følger 

denne tilstanden.  

Vaidya V. Psychosocial aspects of obesity Psychosom Med. 2006;27:73-85. 
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Foreldre   

erfaring med helsevesenet 

1. Foreldre har prøvd det meste som finnes av selvhjelpsmetoder og prøvd å 

få kontroll med problemet før de søker profesjonell hjelp.  

Konklusjon: 

Hjelp fra fagfolk ble rangert fra positiv, men ikke særlig hjelpsom, til negativ 

og avvisende. Helsepersonalet kan med fordel få en bedre forståelse for 

foreldrene sin spesielt vanskelige situasjon og for overvektproblem hos barn 

generelt.  

Dette vil i neste omgang synliggjøre holdningen og handlingene deres, slik at 

foreldre føler seg oppmuntret til å søke hjelp på et tidligere tidspunkt i 

overvektutviklingen til barnet deres. 
 

(Edmunds, LD, Parents’ perceptions of health proffesionals’ responses whwn seeking help for their 
overweight children. I: 1: Fam Pract. 2005 Jun;22(3):287-92. Epub 2005 Mar 16) 
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NORSK helsevesen uforberedt  på å 

takle denne folkehelseutfordringen 

 ”Epidemien” som lenge har vært rapportert fra 
USA og England og Sør-Europa 

 

 Fagfolk ute i praksis synes å være enige i at det er 
mangel på tilgjengelig behandling og nødvendig 
kunnskap - og at det er mangelfulle retningslinjer 
for innhold og ansvar for forebygging og 
behandlingstilbud 
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Helsepersonellet; 

Utfordringer 

 Fagfolk i pediatrien rapporter om lav selvtillit 
til egen dyktighet i å gi råd til overvektige 
barn og ungdommer, og stiller også 
spørsmål om det har effekt å gi råd om 
atferdsendring 

 

 Nesten 80% av barnelegene rapporter om at 
de føler seg ”svært frustrert” når de skal 
behandle barn med overvekt 

 



Foreldre oppdager ikke at barnet 

utvikler fedme – søker ikke hjelp 
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TIDLIG intervensjon er avgjørende 
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Sykepleieren 

Hvilken kompetanse ? 

 

Hvilke satsingsområder ? 

 

Hvilke ansvarsområder ? 
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The International Council of Nurses  (ICN) 

has established a code of ethics for nursing, 

which expresses the following 

“Nurses have four fundamental responsibilities: to promote 
health, to prevent illness, to restore health and to alleviate 
suffering. The need for nursing is universal. 

 

Inherent in nursing is respect for human rights, including cultural 

rights, the right to life and choice, to dignity and to be treated with 

respect. Nursing care is respectful of and unrestricted by 
considerations of age, colour, creed, culture, disability or 
illness, gender, sexual orientation, nationality, politics, race or 
social status. 

 

Nurses render health services to the individual, the family and 
the community and co-ordinate their services with those of 
related groups.”       

 

 

(The ICN code of ethics for nurses, 2005) 
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Hovedmålsettinger for sykepleieres 

sluttkompetanse: 

Målet er å utdanne sykepleiere som er: 

 ….reflekterte fagfolk, som oppdaterer sin 
kunnskap 

 

 …..uavhengige, ansvarlige, 
endringsorienterte og pasient fokuserte 
fagfolk som viser evne og vilje til bevisst og 
reflektert holdning til sykepleiepraksis 

 

(Læringsutbytte: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, fagplan) 
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 Fra fagplan for en sykepleieutdanning 

Mål for 6 kompetanseområder: 

 

1. Helsefremming: Å forstå risiko og bruke helsefremmende strategier 
når en arbeider med risikogrupper 

2. Omsorg: Ta omsorg for behandling og rehabilitering 

3. Undervisning og veiledning: Å hjelpe pasienten og familien til å 
lære nye ferdigheter og vaner når det er behov, og gi råd til 
pasienten og familien  

4. Etikk: Aksept for det personlige ansvar og å vise etisk bevissthet 

5. Forskning og kvalitetsutvikling: Å benytte ny forskning for å øke 
kvaliteten på praksis, og å være klar for fagutvikling av 
sykepleiepraksis 

6. Organisering og ledelse: Å være orientert om politiske 
retningslinjer, og vise kritisk, analytisk tenkning om sykepleie 
praksis og om tilbudene i helsevesenet  



 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) 

 

 

 Forskning 

 

 Brukerens erfaring 

 

 Fagfolks erfaring 

 

 

Alle helsefaglige tiltak skal beviselig virke! 
NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 



Hjelp med vektreduksjon –  

fokus på pasientens perspektiv 
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Hva hjelper: 

• Oppfølging over tid 

• Motiverende samtale 

• Kognitiv atferdsterapi 
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«Vi må starte med barna» 
(Martin Handeland og Jøran Hjelmesæth) 

Aktuell situasjon i OSLO (2005) 

 
Prevalens av overvekt 8 og 12 åringer = 21% 

 

25% av 8 år gamle jenter er overvektige 

20% av 12 år gamle jenter er overvektige 

(stor variasjon bydelene mellom)  
(Vilimas, Glavin, Larsen, Donovan, 2005) 

 

Norske skoler: 60.000 pr. årskull (21%)12600 x 10 
klasser = 126.000 overvektige barn 

 



De beste resultatene –  

Komme tidlig til!!!! 
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Epstein, L. H., Paluch, R. A., Roemmich, J. N., & Beecher, M. D. (2007). Family-based obesity treatment, then and now: Twenty-five years of 

pediatric obesity treatment. Health Psychology, 26(4), 381-391. doi:10.1037/0278-6133.26.4.381 



Kunnskapsbasert PRAKSIS 

Tidlig intervensjon – viktigste tiltak  

 - FAMILIEN må involveres (Familien 

 må stå sammen) 

 - Motiverende Intervju  

 - Kognitiv atferdsterapi 
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 De nye retningslinjene  

peker på  

samtalen med foreldre  

som viktig virkemiddel i 

forebygging og behandling,  

ikke minst for å fremme 

motivasjon til 

livsstilsomlegging;  

  

endret kosthold og økt aktivitet. 
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Hvilken samtale? 

K – Knowledge (kunnskap) 

A – attitude (holdning) 

P – Pratice (atferd, hva vi gjør) 

KAP-modellen er ikke tilstrekkelig! 
 

Opplæring i sunn spising og fysisk aktivitet, inklusive atferds 

modifikasjons teknikk (KAT), viste seg å ha effekt ved behandling, men 

ikke i forebygging. (6-12 år) 
 

(Sbruzzi et al. 2013. Educational interventions in Childhood obesity. A systematic review med meta-anaysis) 
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Ulike samtalestiler: 

 Å snakke med dem som er overrasket, 

og kanskje blir engstelig eller sint 

 Å snakke med ”tvileren” – som ikke er 

sikker på at de deler helsearbeiderens 

perspektiv 

 Å snakke med dem som ser problemet, 

som søker hjelp, og har en klar 

bestilling om hva de trenger hjelp med 
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Å lære metoder.  Er det verd strevet?                        

Forklart resultat av behandlingsutfall 
The Heart & Soul of Change (Hubble & Duncan & Miller)   

Ekstra 

terapeutiske 

faktorer, 40% 

Håp og forventning, 15% 

Metode, 15% 

Terapeutisk 

relasjon, 30 % 



Anerkjenne pasienten 

 Bekrefte pasienten 

 Vise en empatisk holdning 

 

Bli god på klientsentrert kommunikasjon 

 

Et godt verktøy er Motiverende Intervju (MI) 
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Motivational Interwieving (MI) 

er en kommunikasjons stil som passer når 
personer er usikker om de ønsker å endre 
atferd, og som er karakterisert ved: 

1.  Å ta vare på pasientens selvfølelse, håp og 
optimisme 

2.  Understreker klientens eget valg og eget 
ansvar 

3.  Angår/påvirker i retning av endring etter 
klientens egen vilje (og på klientens egne 
vilkår) 
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Hva gjør du for å fremme 

pasientens helse? 
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 Legitimerer hvorfor du tar opp overvekt, og spør om lov 

til det 

 Ber om foreldrene sin oppfatning av situasjonen 

 Holder tilbake dine egne meninger, og gir ikke råd uten 

du har tillatelse 

 Holder fokus på hva foreldrene mener … 

 Da kan Motiverende Intervju (MI- samtale) være til hjelp:  

  Åpne spørsmål 

  Speiler på ulike måter hva foreldre sier-du reflekterer 

  Oppsummerer  

 



Øke pasientens ansvarsfølelse  

for livsstilsendring 

1. Sykepleieren får frem pasientens egen 

ansvarsfølelse gjennom å spørre etter 

pasientens egne refleksjoner om saken  

2. Sykepleieren deler på makten når hun ikke 

innleder med å fortelle pasienten hva hun/han  

må gjøre 

3. Pasienten blir kraftfull (bemyndiget) med 

opplevd eget ansvar 
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Oppsummering 

 De som ”ser” må formidle evidensbasert kunnskap, til 

myndighetene og befolkningen 

 Familiefokusert KAT har vist god effekt, i tillegg: det må 

jobbes på alle arenaer: skole, barnehage, m.m. 

 Viktig å komme tidlig til, - MI kan bidra til avklaring og 

fremming av motivasjon, slik at de som trenger det får et 

effektivt tilbud som varer over tid 

 Nytt tilbud i kommunen til denne gruppen, - vurdere 

prioriteringer? – Formidle til politikerne det vi vet, - det blir dyrt 

i fremtiden for de kommunene som ikke blir gode på 

forebygging 

 Tverrfaglig team, med spesiell kompetanse kan prøves ut 

 
NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 



NSF 100 års jubileum 24. oktober 

2013 Gudbjørg Øen 

 

Takk - Arbeidet med  overvektprosjektene er støttet av  Norsk Sykepleierforbund 



Takk for oppmerksomheten! 
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Don’t miss your change to 

shape a whole new 

generation, and stop the 

reason «number-one-killer» 

– Heart disease  


