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Innehåll
 Varför tidigt föräldrastöd vid barnfetma?
 Kort beskrivning av Mer och Mindre studien
 Vad har föräldrarna uppskattat med föräldraprogrammet?
 Utmanande situationer: praktiska övningar
(1) maktkamper med barnet och (2) att be andra vuxna om hjälp
 Att tänka på i utmanande situationer
 Sammanfattning av föräldrastöd i behandlingen av fetma
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Varför tidigt föräldrastöd vid barnfetma?
 Prevalensen av fetma har krupit ner i åldrarna.
(Barnhälsovårdens årsrapport, Stockholms läns landsting, 2013)

 Få studier på tidiga behandlingsåtgärder.
(Colquitt, 2016; Foster, 2015)

 Bättre långsiktiga resultat vid tidig behandling.
(Reinher, 2010; Danielsson, 2011)

 Föräldrars större inflytande kan vara en förklaring. (Golan, 2006)

 Vilken typ av behandling till föräldrar är fortfarande oklart.
(Foster, 2015; Loveman, 2016)
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Föräldrar 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 risken 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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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 månaders uppföljning
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Detaljerat studieprotokoll är publicerat
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Mål med att ge stöd till föräldrar
 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 Mindres 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: Samarbete och energibalans

4

Föräldrar som lärare: Att lära barnet nya saker.

5

Scheman och belöningar: Att lära barnet nya saker.

6

Föräldrar som lärare: Att förbereda barnet inför olika situationer.

7

Föräldrar som lärare: Att sätta gränser.

8

Maktkamper: Att undvika och hantera dem

9

Mer stöd – mindre stress.

10

Sammanfattning: Föräldraskap, mat och lek - förberedelser för framtiden.
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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 (primärt utfallsmått)
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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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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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.”
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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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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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Svåra situationer som kräver övning

Hur säger vi nej till ett barn som ständigt är hungrigt där det
ofta blir konflikter (= maktkamp)?
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För stöd från andra i
familjen

 Laddat att disktutera mat
med mor/farföräldrar (Eli et
al, Soc Sci Med, 2016).

 Stöd från mor- och
farföräldrar associerat med
mindre överviktsgrad hos
barnen (Lindberg et al,
Pediatric Obesity, 2015).
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Att be förskolan om hjälp

”Jag känner mig mycket mera modig att
gå till förskolan och prata om det
(barnets vikt). Jag vet att det är många
som går direkt och pratar om det. Förr
hade jag inga tankar på att gå till
förskolan och reglera
deras mat. Så det är positivt att jag kan
prata om det.”
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Svåra situationer som kräver övning (forts)

 Hur ber föräldrar om stöd från de
som tar hand om barnet när de
själva inte är med?
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Stöd från andra i familjen

”Att lägga upp snacket på ett mer
uppmuntrande och positivt sätt med
mormor och farmor. Att man kan
börja med att berömma och berätta
vad man tycker är bra och att man
uppskattar att man får hjälp istället
för att direkt gå på vad de inte gör
som man vill.”
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Sammanfattning stöd till föräldrar
 Ge specifik uppmuntran för familjens ansträngningar.
 Var nyfiken på hur saker fungerar i deras familj.
Fråga: Hur gör du då? Vad gör han/hon då?
 Fokusera på det som fungerar och hur familjen kan göra mer av detta.

11 juli 2016

24

Kompetenta föräldrar

”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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Tack!
www.ki.se/merochmindre
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