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Normalviktig, överviktig eller fet?

BMI = vikt/ längd2

kg/ m2

BMI-gränser Vuxna:

BMI >25=överviktig
BMI >30=fet

www.huongsengrand.com/images/fat_buddha.jpg

www.esrin.esa.it/export/images/corv919,1.jpg

http://www.huongsengrand.com/images/fat_buddha.jpg�
http://www.esrin.esa.it/export/images/corv919,1.jpg�


Övervikt (BMI>25) bland 18-åriga män 
vid Värnpliktsverkets ”mönstring”

Källa: Värnpliktsverket, Pliktverket Figur  
7:17



BMI ≥ 25
Längd och vikt mätning vid Värnpliktsverkets 
”mönstring”
Ålder 18.3y (SD 0.4y; range 17-20y)
n=1.6 million

Övervikt
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BMI ≥ 30
Längd och vikt vid Värnpliktsverkets 
”mönstring”
Ålder 18.3y (SD 0.4y; range 17-20y)
n=1.6 million

Fetma
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Fetma och sjuklig fetma (1969-2005)

Neovius M, Teixeira-Pinto A, Rasmussen F. Shift in the composition of 
obesity in young adult men in Sweden over a third of a century. 
Int J Obes (Lond). May 2008;32(5):832-836.



Risk för tidig död



Övervikt ökar bland barn

• Fetma växande problem i hela västvärlden, även 
i Sverige.

• I Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt var andelen 
överviktiga femåringar 18% år 2004.



Övervikt bland 13-åringar i ett 
antal länder 2001/02

Källa: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study - 2001/02 survey 
(64).

Figur 7:11 
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Normalviktig, överviktig eller fet?

BMI = vikt/ längd2

kg/ m2

BMI-gränser Vuxna:
BMI >25=överviktig

BMI >30=fet

BMI-gränser på 
barn 

varierar med kön
och ålder



Normalviktig, överviktig eller fet?

Cole et al.

BMI-gränser på barn varierar med kön och ålder

Medianvärde BMI för normal viktutveckling hos barn



Copyright ©2000 BMJ Publishing Group Ltd.

Cole, T. J et al. BMJ 2000;320:1240



isoBMI för övervikt och fetma hos barn

övervikt fetma
BMI>25 BMI>30

Ålder Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2 18.4 18.0 20.1 19.8

2.5 18.1 17.8 19.8 19.6
3 17.9 17.6 19.6 19.4

3.5 17.7 17.4 19.4 19.3
4 17.6 17.3 19.3 19.2
4.5 17.5 17.2 19.3 19.1
5 17.4 17.2 19.3 19.2

5.5 17.5 17.2 19.5 19.3
6 17.6 17.3 19.8 19.7

6.5 17.7 17.5 20.2 20.5
7 17.9 17.8 20.6 20.5



Exempel: 
95th Percentile 

Ålder     BMI

2 år       19.3
4 år       17.6
9 år       21.0
13 år      25.1

För barn: BMI ändras med åldern 

Boys: 2 to 20 years

BMI BMI

BMI BMI



Pojke 3 år



BMI kurva

Boys: 2 to 20 years

BMI BMI

BMI BMI



Flicka 4 år



BMI kurva



Flicka 4 år



BMI kurva



Vad gör vi i Lund?

• Inventering av BMI för barn i 
Mellersta Skåne 
(Lund,Landskrona,Eslöv)

• Primärprevention
• Sekundärprevention
• Behandling



Inventering av BMI vid 4 och 5 år   
Mellersta Skåne - syfte

• Analysera viktutvecklingen vid 4 och 5 år 
under en period på 20 år (1979-1999)

• Har medel-BMI ökat under perioden?

• Är högt BMI vid 4 år prognostiskt för 
senare övervikt eller fetma?



http://www.skane.se/upload/Webbplatser/UMAS/VERKSAMHETER%20UMAS/Socialmedicin/Bilder%20Soc.Med/karta.jpg
www.skane.se/templates/Page.aspx?id=15123

Mellersta Skånes 
Sjukvårdsdistrikt

10 Kommuner 
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BMI från 3 ålderspopulationer

Födelseår

1979 1989

1999



Övervikt eller fetma på BVC i MSS 
2 823 barn födda 1999 

4 år

16 %

5 år

18 %



Övervikt eller fetma på BVC i MSS 
2 823 barn födda 1999 

4 år

16 %

13 % övervikt
3 % fetma

5 år

18 % 

14 % övervikt
4 % fetma



Stor variation mellan olika 
kommuner - andel överviktiga barn    

4 år

16 % 

10 % – 23 %

5 år

18 % 

11 % - 25 %



Kommundata Mödrar Barn

Kommun

Låg inkomst/ 
socialbidrag 

%

Postgymnasial 
utbildning       

%

Disponibel 
inkomst  
Median

Rökare 
%                  

Övervikt 
+ fetma       

%

Övervikt 
+ fetma     

%
Fetma  

%
Övervikt  

%
Lund 11.0 64 132,224 8.0 20.5 16.4 3.4 13.1
Kävlinge 5.6 36 138,947 11.4 27.6 20.1 6.0 14.1
Staffanstorp 7.1 40 135,835 12.5 28.4 16.4 4.3 12.1
Burlöv 17.5 28 114,681 16.0 30.2 17.7 6.3 11.4

Lomma 4.7 54 160,785 3.5 19.7 17.5 3.1 14.3
Eslöv 11.9 28 121,447 15.3 23.5 16.8 4.8 12.1
Hörby 16.3 24 114,009 12.3 34.4 18.2 5.8 12.4
Höör 13.9 33 119,504 17.1 28.9 10.1 2.7 7.4

Landskrona 23.2 26 109,586 15.5 30.8 22.2 7.3 14.9
Svalöv 12.9 25 117,513 16.8 33.6 23.8 3.5 20.3

Socioekonomi och barnövervikt



Könsskillnader

Övervikt

Flickor 263

Pojkar 228

Alla %

1329 19.8

1421 16

24 % ökad risk för flickor



Övervikt eller fetma vid 5 år
barn födda 1979 och 1999 

1979

13 %
Flickor 16 %
Pojkar 10 %

1999

18 %
Flickor 20 %
Pojkar 16 %



Overweight and obesity in children born 1989 at age 4, 7, 10 
and 14 or 15 years.
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BMI tidigt i livet
född 1979



BMI för barn med övervikt
- tidigt avvikande



Perinatala faktorer- övervikt vid 5 år

Faktorer hos modern

• Ålder
• Antal barn
• BMI
• Rökning

Faktorer hos barnet

• Kön
• Födelsevikt



Medicinska födelseregistret

• 2860 barn i Mellersta Skåne födda 1999

• 2750 barn födda i Sverige 1999

• 491 barn med övervikt eller fetma



Könsskillnader

Övervikt

Flickor 263

Pojkar 228

Alla %

1329 19.8

1421 16

24 % ökad risk för flickor



Födelsevikt

Hög födelsevikt är en riskfaktor för att 
utveckla övervikt vid 5 år

Det finns ett samband mellan mors BMI och 
barnets födelsevikt



Hög födelsevikt hos barnet



Faktorer hos modern

Moderns ålder
Oddsen för att barnet ska bli överviktigt vid 

4-5 år ökar med 3 % för varje år modern är 
äldre vid förlossningen

Ju fler barn modern fött desto lägre risk är 
det för att barnet ska utveckla övervikt 
eller fetma 



Rökning 

• Rökning i början av graviditeten –
inskrivning på MVC

• Rökning av 10 cigaretter eller mer per dag 
ökar risken med 44 %



Dagligrökare bland gravida i 
olika åldrar 1982-2003

Källa: Medicinska födelseregistret, EpC, Socialstyrelsen. Figur 9:5 



Dagligrökare bland kvinnor 
16-44 år efter typ av familj

Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden, 
SCB.

Figur 9:6 



Resultat – Moderns rökning

• Barn till rökande mor jmf med icke-
rökare – OR 2,5

• >10 cigaretter/dag – OR 4,3

13,6
12

3,9

14,8

0

5

10

15

%

Övervikt Feta
Barnets BMI

Barnets BMI i relation till moderns rökning

Mor icke-rökare

Röker >10/dag



Övervikt hos modern

Högt BMI hos modern i början av 
graviditeten ökar risken för att barnet ska 
ha övervikt vid 5 års ålder

BMI över 25
BMI över 30



• Medelåldern för kvinnor som föder sitt 
första barn har ökat från knappt 24 år 
1973 till drygt 28 år 2005

• Andelen kvinnor med övervikt eller fetma 
(BMI på 25 eller mer) vid inskrivningen till 
mödravårdscentralen har ökat från 27 
procent 1993 till 36 procent 2005.



Moderns BMI i tidig graviditet



Resultat – Moderns BMI

• Barn till fet mor– OR 7,6 jmf med 
normalviktig mor

• Barn till överviktig mor – OR 2,3
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1. Går det att förebygga fetma 
och hur tidigt skall man börja?



Vad gör vi i Lund?

• Inventering av BMI för barn i 
Mellersta Skåne 
(Lund,Landskrona,Eslöv)

• Primärprevention
• Sekundärprevention
• Behandling



Primärprevention

”Grunda Sunda Vanor”

• Samma information till alla 
föräldrar/barn

• Samarbete mellan de fyra 
utvecklingsenheterna för Barnhälsovård i 
Region Skåne



Primärprevention på BHV

• Samtal om livsstil och hälsa vid varje 
kontakt med BVC

• Strukturerat hälsosamtal vid 2½-3 års 
ålder

• BMI barn vid 4 års ålder



Sekundärprevention

Syfte

Kan vi förhindra en fortsatt hög 
viktutveckling hos 4-5-åriga barn 
med högt BMI?



Prevention och behandling av 
övervikt och fetma hos förskolebarn



Intervention övervikt i Skåne

BVC

BUS

Föreläsningar Grupper WEBB

Föreläsning



Behandling av övervikt och fetma 
hos förskolebarn.

Överviktiga och feta 4-6-åringar

Överviktiga Feta

Kontrollgrupp Webb Föreläsningar och Webb Föreläsningar och webb Gruppbehandling och webb 



Sundabarn.se

• Endast öppen för föräldrar i projektet 
• Information om övervikt, risker, diet, recept, aktiviteter, 

links
• Fråga doktorn, dietisten, psykologen och en ”chattsida” 

(forum för diskussion mellan föräldrar)
• Uppdateras regelbundet



”Lättare vardag” 
• Gruppmöten med 

arbetsterapeut med fokus 
på aktivitetsmönster i 
vardagen 

• Föräldrar till 5 barn, 14 
gånger under ett år 

• Lära sig analysera 
vardagen 

• Hjälp med att ändra 
vardagsmönster



Forskningsområden
1. Utvärdering av interventionen och de olika 

behandlingsstrategierna

• Att i en större grupp feta och överviktiga 
förskolebarnbarn studera om man med familjebaserad 
intervention kan förhindra fortsatt kraftig viktutveckling 
hos barnen både på kort och lång sikt.

• Att jämföra olika typer av behandlingsstrategier, dels mer 
resurs krävande gruppbehandling, dels föreläsningar och 
behandling via tillgång till en websida.

• Att genom jämförelse mellan feta och överviktiga barn 
mäta om någon av behandlingsstrategierna lämpar sig 
bättre för en av grupperna.



Forskningsområden

2. Prediktorer för behandlingseffekt

• Vilka faktorer hos övervikiga och feta förskolebarn predikterar för bra 
behandlingsresultat?

• Är vissa faktorer en indikation på att man bör välja en viss intensitet 
på behandlingen?

• Variabler som kan vara av betydelse är familjeklimat, familjestruktur, 
socioekonomiska faktorer, föräldrarnas BMI, barnets BMI, faktorer 
som påverkar barnets aktivitet ( fritidsaktiviteter, TV på rummet), 
kön, lipokin, blodsocker eller lipidprofil. 



Forskningsområden

3. Analys av sömnmönster

Sömnduration, fetma och insulinresistens
Vad är känt?



• Tidigare studier på vuxna har visat att kort 
sömn ger höga ghrelin och låga 
leptinvärden.

• På barn och vuxna har man sett att kort 
sömn ger ökad insulinresistens.



Forskningsområden

3. Analys av sömnmönster

• Har överviktiga och feta 
förskolebarn andra sömnvanor 
än normalviktiga?

• Är durationen av barnets sömn 
relaterad till graden av 
övervikt?

• Påverkas barnets sömnvanor 
av de olika typerna av 
intervention?

• Är lipid mönster, insulin 
resistens samt hormonnivåer 
(ghrelin och leptin) beroende 
av sömnens duration? 



Forskningsområden

4. Analys av aktivitetsnivå

• Hur är aktivitetsnivån hos en grupp feta och överviktiga förskolebarn 
jämfört med en grupp normalviktiga?

• Är barnets aktivitetsnivå relaterat till graden av övervikt?

• Påverkas barnets aktivitetsnivå av behandlingen och har det 
betydelse vilken interventionsstrategi man använder?



Sensewear™ PRO

• Bärs kring överarmen
• Mäter förbrukad 

energi.
• Mäter fysisk aktivitet.
• Mäter sömnduration.



Forskningsområden

5. Analys adipokiner
• Analys av hormoner för aptitreglering. Hur 

förändras barnets ghrelinnivåer av en måltid?. 
• Har barnets ätbeteende någon relation till 

ghrelinnivå? Skillnad mellan feta och överviktiga 
barn? 



Analys av tarmens mikroflora

• Skiljer sig mikrofloran i tarmen hos 
överviktiga och feta förskolebarn från den 
hos normalviktiga? 

• Finns skillnader mellan feta och 
överviktiga barn? 





Samarbete med andra 
forskargrupper

Barnhälsovård
LTH

Applied nutrition 
G Molin, S Ahrné

Doktorand

BMC
Med och fysiol kemi 

C Erlanson-Albertsson
Molekylär cell biologi 

C Holm

Hälsoekonomi
K Steen-Carlsson

K BolinMalmö Högskola
Inst Omvårdnad

Doktorand G Isma 
Tandläkarhögskolan

G Klingvall

Psykologiska Institutionen
P Johnsson, M Broberg
Doktorand C Helgason

BUS, IKVL, USIL
I Axelsson - nutrition

A Carlsson – endokrinologi
Doktorand J Önnerfält

Hälsa Vård o Samhälle
Arbetsterapi

LK Erlandsson
Doktorand K Orban





Pilotprojekt på Barn-och ungdomssjukhuset i Lund

Kan man med kost- och motionsråd förhindra fortsatt kraftig 
viktutveckling hos barn i förskoleåldern?

• Totalt 29 barn i åldrarna 4-6 år.
• Läkarbesök vid inklusion och 

efter ett år.
• En gruppträff med 4-6 

föräldrapar för information om 
kost och motion.

• Besök hos barnsjuksköterska 
var 3:e-6:e månad för mätning 
av barnet samt stödjande och 
rådgivande samtal.



Preliminära resultat

• Totalt 29 barn.
• Bortfall 5 barn (Flyttat, problem inom 

familjen, ej intresserade av behandling 
längre)

• BMI minskat hos 16/24
• BMI oförändrat hos 2/24
• BMI ökat hos 6/24



Medarbetare
• Jenny Önnerfält, ST-läkare i pediatrik, doktorand vid IKVL, avd pediatrik och Vårdalinstitutet  
• Irene Axelsson, Öl vid BUS, USIL, docent och expert på nutrition. Universitetslektor.
• Annelie Carlsson, Öl, BUS
• Christina Helgason, leg psykolog, doktorand Barnhälsovårdspsykolog, BUS  
• Mikael Nilsson, leg dietist, BUS
• Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, 
• Göran Molin, professor i Food Hygien, Department of Food Technology Engineering and 

Nutrition, Lund University.
• Siv Ahrné, professor
• Cecilia Holm, professor, professor i molekylär cell biologi 
• Karin Källén Fil dr, docent vid Tornbladinstitutet, Lunds Universitet. 
• Elna Klemedzon, Ulrika Arvidsson, forskningssjuksköterskor, BUS

• Medarbetare vid Vårdalinstitutet
• Lena-Karin Erlandsson, leg arbetsterapeut, Dr med vet, lektor
• Kristina Orban, Leg Arbetsterapeut och doktorand vid Vårdalinstitutet och
• Katarina Steen-Carlsson, Fil dr forskarassistent i hälsoekonomi, föreståndare för LUCHE
• Malin Olsson, leg psykolog, docent, Psykologiska inst, Göteborgs Universitet
• Gabriella Isma, doktorand 
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Svårigheter i pilotstudien

• Svårt och onödigt att prata inför barnen.
• Blodprovstagning ej prioriterad.
• I många fall kaotisk familjebild och svårt 

för sjuksköterska att arbeta ensam.
• Mycket ombokningar och avbokningar. 

Familjerna upptagna och behandlingen ej 
högt prioriterad?



• Faktum är, sa Kanin, att du sitter 
fast.

• Det här är följden, sa Puh 
förargat, av att ha för trånga 
dörrar.

• Det här är följden, sa Kanin 
strängt, av att äta för mycket.

Ur Nalle Puh av A.A. Milne



Sundabarn.se

• Öppen för föräldrar till barn i vårt projekt.
• Innehåller fakta om övervikt, kost, recept, aktiviteter, 

länkar mm
• Fråga doktorn, fråga dietisten, fråga psykologen och 

diskussionsforum
• Uppdateras efter hand



TACK till FÖS studenter

• Malin Mörner
• Ann Ekmark
• Emma Hedlund
• Kristina Axfors
• Ida-Maria Ramelius
• Annelie Sjöholm



Normalvikt
80,4%

Övervikt
15,1%

Fetma
4.5%



Övervikt och fetma vid 5 år (1999)

Normalvikt
80,4%

Övervikt
15,1%

Fetma
4.5%

Normalvikt
84,4%

Övervikt
11,3%

Fetma
4.3%

17,6 % varav 4,4 % feta

Flickor Pojkar



Resultat – Moderns BMI

• Barn till fet mor– OR 7,6 jmf med 
normalviktig mor

• Barn till överviktig mor – OR 2,3
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Resultat – Moderns rökning

• Barn till rökande mor jmf med icke-
rökare – OR 2,5

• >10 cigaretter/dag – OR 4,3
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Vad är BMI?

• Body mass index (BMI)  = 
vikt (kg)/längd (m)2

• För barn är BMI ålders och könsspecifikt 
BMI-for-age 
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