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Många 4-åringar väger för mycket

Övervikt: 9,4 %
Fetma: 1,8 %

Källa: Barnhälsovårdens senaste årsrapport, Stockholms läns landsting 2013 2

 Resultat från 4 RCT med 202 barn visade en skillnad på 0,4 BMI
SDS för multikomponenta interventioner jmf med en kontrollgrupp.
 För lite data för att rekommendera en behandlingsmodell före
någon annan.
 Mer forskning behövs på yngre barn.

Colquitt et al, 2016
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p<0.001
Reinehr, AJCN, 2010

Föräldrar som nyckeln till framgång
 Att rikta behandlingen till föräldrarna ger minst lika bra effekt på
barnens vikt.
(Golan, 2006; Collins, 2011; Altman & Wilfley, 2015; Loveman, 2016)
 Ställer mindre krav på behandlaren och lättare att utföra.
(Jull, 2013)

 Kan minska kostnaden för behandlingen.
(Upton, 2012)

 Minskar föräldrars oro för att påverka barnets självkänsla.
(Golan,1998; Hart, 2014)

 Oklart om föräldrafokuserad behandling är effektivt för barn över 11 år.
(Janicke, 2008)
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Föräldrastödsprogram mot barnfetma
 Förbättrar kommunikation för bättre vanor

 Förstärker effektiva föräldratekniker:
uppmuntran, tillsyn, engagemang, känsloreglering,
gränssättning
 Minskar ineffektiva föräldrabeteenden:
upptrappning av konflikter och fokus på negativa
beteenden
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Mer och Mindre – tidig behandling av fetma hos barn
Barn 4-6 år med fetma (n=180) remitterade från barnhälso- och sjukvården

45 familjer
föräldraprogram
med uppföljande
samtal

45 familjer
föräldraprogram
utan uppföljande
samtal

90 familjer
standard
behandling

 Samtycke
 Randomisering
 Baselinemätningar

3 månaders behandling

3 månaders uppföljning
Uppföljande samtal

Inga samtal

Standardbehandling

6 månaders uppföljning
Uppföljande samtal

Inga samtal

Standardbehandling

12 och 48 månaders uppföljning
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Föräldraskap och barnets viktutveckling
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Detaljerat studieprotokoll är publicerat
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Föräldrastödsprogram









10 veckor à 1,5 h/gång
Introduktion av veckans tema kring föräldraskap
Egna erfarenheter av veckans tema
Rollspel för svåra situationer
Livsstilstema
Handouts
Hälsotips
Veckans uppdrag
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Mer och Mindres föräldraprogram
Träff

Innehåll

1

Välkomnande och översikt. Föräldrars nyckelroller.

2

Mat och lek: När mer? När mindre?

3

Föräldrar som lärare: Uppmuntran och samarbete

4

Att lära barnet nya saker.

5

Scheman och belöningar: Att skapa nya rutiner.

6

Att förbereda barnet inför olika situationer.

7

Att sätta gränser.

8

Maktkamper: Att undvika och hantera dem

9

Mer stöd – mindre stress.

10

Sammanfattning: Förberedelser för framtiden.
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Standardbehandling







Utformning varierar mellan de olika mottagningarna
Vanligast är enskilda samtal
Enstaka familjer får även behandling i grupp
Minst 4 behandlingstillfällen under det året studien pågår
Första besöket: läkare
Uppföljningsbesöken: sjuksköterska och vid behov dietist och
sjukgymnast.
 Efter varje BUMM besök fyller personalen i ett besöksprotokoll
och skickar till studiens samordnare.
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Rekrytering och deltagande
 BVC som remitterat barn till oss

68

 BUMM som tar emot familjer för standardbehandling

14

 Antal randomiserade barn

177

 Antal barn i MoM föräldragrupp

89

 Antal barn i BUMM standardbehandling

88
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Barn som deltar i studien

Föräldragrupp

Standardbehandling

Ålder (år)

5.2

5.3

BMI

21.7

21.2

BMI SDS

3.2

3.0

Midjemått (cm)

66.5

66.9

Ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna
i de presenterade variablerna.
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Föräldrar som deltar i studien
Föräldragrupp

Standardbehandling

Har övervikt eller fetma

96 %

92 %

Universitetsutbildning

31 %

45 %

Född utanför Norden

54 %

49 %

Annat språk än svenska i
hemmet

58 %

68 %

11/07/2016
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Förändring i BMI SDS
Preliminära resultat
1

0,5

**

**

*

** <0.001
* <0.05
Föräldragrupp

0

Standardgrupp
-0,5

-1

3 månader

6 månader 12 månader
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Effekt av tidigare föräldrabehandlingar
 -0.40 BMI SDS efter 6 månader (6-11 år).
Golan et.al. 2006. Israel.
 -0.19 och -0.27 BMI SDS efter 12 och 24 månader (4-8 år).
Taylor, Pediatrics, 2015. Nya Zealand.
 -0.24 BMI SDS efter 12 månader (6-9 år).
Golley et.al. 2007. Australien.
 -0.11 och -0.08 BMI SDS efter 3 och12 månader (4-11 år).
West et.al. 2010. Australien.
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Förändring i BMI
Preliminära resultat
1

**

**

**

** <0.001
* <0.05

0,5

Föräldragrupp

0

Standardgrupp

-0,5

-1
3 månader

6 månader

12 månader
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Förändring midjemått (cm)
Preliminära resultat
6

**

**

*

5

** <0.001
* <0.05

4
3
2

Föräldragrupp

1

Standardgrupp

0
-1
-2
3 månader

6 månader

12 månader
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Andel barn ≥ / ≤ 0.5 BMI SDS
vid 3 månader
Prelimiära resultat
Standardgrupp

Föräldragrupp

≤ 0.5

≥ 0.5

≤ 0.5
≥ 0.5

En minskning med 0,5 eller mer i BMI SDS innebär betydelsefulla förbättringar
vad gäller både kroppssammansättning och metabola riskfaktorer
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(Ford, 2010; Reinehr, 2004, 2009)

Andel barn ≥ / ≤ 0.5 BMI SDS
vid 6 månader
Preliminära resultat
Föräldragrupp

Standardgrupp

≤ 0.5

≥ 0.5

≤ 0.5
≥ 0.5
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Andel barn ≥ / ≤ 0.5 BMI SDS vid 12 månader
Preliminära resultat
Föräldragrupp

Standardgrupp

≤ 0.5
≥ 0.5

≤ 0.5
≥ 0.5
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Preliminära resultat från en kvalitativ
undersökning
Telefonintervju med 21 föräldrar som har deltagit i föräldragrupperna
”De var väldigt duktiga på det, att pusha på i det positiva, att det här gör ni
bra och det här låter bra, så man gick ju aldrig därifrån att kände att; åh vad
kassa vi är. Snarare så att, bra verktyg att bygga vidare på det som redan
var bra och, nej, jag har blivit stärkt i min föräldraroll.”
”Alla är kompetenta föräldrar och alla gör så gott de
kan… Däremot kan föräldrar få mer och bättre verktyg
för föräldrar att jobba med... Det är snarare så att jag
har fått en bättre insikt om hur det är att vara förälder
och verktyg att behålla de bra matvanor som
vi nu har skaffat oss”.
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Oerhört givande att träffa föräldrar i samma
situation
”Ja, det var väldigt roligt och var oerhört givande att träffa föräldrar
som var i samma situation. Och det kändes som att de flesta hade
barn som inte bara åt en massa godis utan faktiskt tyckte om mat
och att det var det stora problemet och det var befriande på sitt
sätt. Det var inte såhär, alla vi som dricker läsk och äter godis, utan
vi gillar faktiskt mat.”
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Bra att bli påmind, att få en liten knuff

”Det är mycket som kommer fram som man blir påmind om.
Mycket vet man ju redan. Det gäller att man får en liten
knuff. Man glömmer bort, man lever inte efter det man vet.
Man går i en ond cirkel och det är bra att någon säger
att man kan göra så här också och så prövar man det
och så funkar det.”
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Man har lärt sig att förutse situationer

”Gränssättning är jättesvårt … men jag tycker att vi har blivit mer
konsekventa på att sätta gränser. Vi fokuserar på rätt tillfällen. …
att nej är ett nej när jag säger nej … man har lärt sig mera att
förutse de situationer som kan uppkomma och vara beredd på att
behöva säga nej. Förut var det mera som ”oj” man blev liksom
ställd och så sa man nej halvhjärtligt och så blev det mittemellan i
stället. Och nu tycker jag att gränsdragningen är mycket mera
konsekvent där den behövs.”
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Man behöver inte gå i klinch med barnet
”Det är mycket som man vet men det är bra att bli påmind
om. Det märker man när man provar, att man behöver inte
gå i klinch med barnet bara för att man säger nej.”
”Jättebra med hur man kunde hantera sina känslor när
barnen tjatade om att de ska få någonting äta, hur man ska
sätta gränser.”
”Man inser att man klarar av olika situationer och man inser
vilka man måste träna på också och det gör ju att det känns
som att man har kontroll i sitt föräldraskap”.
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Konkreta förändringar
 ”Det är liksom ingen chockregel och han följer det väldigt bra,
just det här med portionsstorlekar.”
 ”Vi har börjat välja nyckelhålsmärkta produkter bara, barnen har
lärt sig jättesnabbt att leta upp dem på hyllorna.”
 ”Vi har ju gjort den största förändringen med maten, att vi
serverar färdiga portioner på tallrikarna,
att han inte kan ta mer och det gäller ju alla
när vi sitter vid bordet.”
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Konkreta förändringar, forts.
 ”Det är en helt annan nivå hemma idag än vad det var förut.
Allting har trappats ner, det har blivit bättre på alla punkter.”
 ”Det har varit superbra och vi har en tjej idag som är super
fysiskt aktiv och klättar i träd vilket hon inte orkade när vi
började.”
 ”Det märks på honom att han tycker det är roligare nu när han
känner att han orkar bättre också.”
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Föräldrakurs som alla kan gå
” Vi var lite oroliga innan att vi skulle komma dit, att man skulle
räkna kalorier och att det skulle pratas fetma … det snarare
handlade om en föräldrakurs som alla föräldrar borde gå. Och det
tycker jag, då har man lyckats!
För att det gjorde att vi kom och stannade kvar, för vi kom överens
om i bilen på vägen dit att är det det man gör då åker vi hem, och
det var det inte. Det var inte pekpinnen på det sättet. Vi blev positivt
bemötta och det handlade mycket mer om vårat förhållande, hur
man griper an konflikter, hur man ska se på det här med mat på ett
sätt som vi kunde ta till oss.”
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Sammanfattning
 Lyckad rekrytering: 177 familjer med många föräldrar av utländsk
bakgrund och med gymnasieutbildning
 Barn får bättre viktstatus
 Programmet mottas väl av föräldrarna
 Sista föräldragruppen pågår och avslutas i maj.
 Första manus i pipeline - behandlingsresultat efter 3 och 6 månader
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Tack!
www.ki.se/merochmindre
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