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Bakgrunn 
Forekomst av overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen. Med dette følger 
økende risiko for sykdom i barnealder og i voksen alder. Parallelt med dette ser vi en økende 
grad av fysisk inaktivitet i hverdagen. 
 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-
utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge  
Overvekt og fedme kan gi en rekke negative helsekonsekvenser av psykisk og 
fysisk art. Barnevekststudiet viser at hver 5 elev i 3.klasse er overvektig. Å være overvektig 
gir ofte flere belastninger enn selve vekten. Barn som er overvektige har ofte lav selvfølelse 
og kan ha adferdsproblemer. Samtidig vet vi at etablert overvekt allerede i 4. klasse gir økt 
risiko for varig vektproblematikk i ungdom og voksen alder. 
https://www.fhi.no/studier/barnevekststudien/  
 

Helsedirektoratet viser til nasjonale føringer når det gjelder tiltak /oppfølging av barn og 

unge med overvekt. Det er utført et systematisk arbeid innenfor HOPP prosjektet på 

universelt nivå med visjonen å bli mer aktive, spise sunnere, forebygge helseproblemer og 

skape bedre trivsel. Men så langt har det vært et manglende tilbud til oppfølging hos barn og 

unge i Horten kommune, som blir kategorisert med overvekt og fedme. Barnevernstjenesten 

i Horten kommune har fått inn et stadig økende antall av bekymringsmeldinger på grunn av 

overvekt hos barn. Dette gjelder særlig barn hvor det allerede er forsøkt ulike typer 

veiledning, kostholdsråd fra ernæringsfysiolog etc. Erfaringer viser at enkelte foreldre ikke 

klarer å praktisere den veiledningen de får, og barna fortsetter å øke i vekt.  

Det ble på bakgrunn av dette nedsatt en arbeidsgruppe, som skulle arbeide med å utvikle et 

frisklivstilbud til denne gruppen. 

 

Styringsgruppen HOPP: 
Jan Einar Bruun, Bente Mari H, Birgit Eggen, Ellen Tetlie, Tommy Skjørberg, Hanne Bakke,  
Linda Jakobsen 

 

Prosjektleder:  

Kathrine Skjæveland Inderaak 

 

Arbeidsgruppe:  
Linda Jakobsen(enhetsleder), Marie Schmidt(fysioterapeut),  
 Gro Roppestad(helsesøster), Ida Grotle(helsesøster), Unni Håkestad 
(leder ved Familiehuset), Pia Torchio(ernæringsfysiolog). 

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge
https://www.fhi.no/studier/barnevekststudien/
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Målgruppe 

 Familier med barn som sliter med 
overvekt og fedme (Iso - KMI >25) 

 Aldersgruppe 6-10 år.  
 
  

Formål/målsetting: 

 Oppnå varig livsstilendring, etablere sunne levevaner og stabilisere vekten 
 Forebygge overvekt/fedme i ungdomsårene og i voksen alder 
 Bidra til god helse og livskvalitet ved å forebygge livsstilssykdommer og utjevne 

sosiale ulikheter 
 Styrke barnets fysiske og psykiske helse 
 Legge til rette for godt samspill mellom foreldre og barn, og gi de forståelsene av 

sammenhengen mellom livsstil, kosthold, fysisk aktivitet og helse. 
 At barna skal oppleve mestring og glede i forhold til fysisk aktivitet. 

 

Beskrivelse av gjennomføring 

Friskliv barn og unge; HOPP Friskus vil fra høst 2016 starte et gruppetilbud for barn i Horten 
med overvekt; isoKMI>25 og oppover.  
Kurset har varighet på 1 skoleår med oppfølging over 4 år. Tall fra helsesøster i kommunen 
viser at det er et behov for tilbud både til barn på barnetrinnet og ungdomstrinnet. 
Det vil i første omgang gis et tilbud til aldersgruppen 6-10 år. 
Målet er at det på sikt også skal gis et tilpasset tilbud til eldre barn/ungdom. 
 
Vi kommer til å benytte oss av ressurser som ernæringsfysiolog, fysioterapeut, psykolog, 
Familiehuset, helsesøster. Det ble i januar 2016 tatt beslutning på deltagelse i Barnestudien. 
Studien er en kontrollert intervensjonsstudie rettet mot familier med overvektige barn i 
aldersgruppen 6-10 år i kommuner i Agder, Rogaland og Hordaland. Horten kommune vil 
være med som en av flere kontrollgrupper med oppstart høst 2016. Hovedhensikten med 
studien er å undersøke effekten av tiltak basert på nasjonale faglige retningslinjer på barnas 
alders- og kjønnsjusterte kroppsmasseindeks. Det gjennomføres langtidsoppfølging 1 og 2 år 
etter oppstart av intervensjonen.http://www.uib.no/prosjekt/frisk/86269/barnestudien# 
 
 

Målet er å utarbeide et tverrfaglig og koordinert tilbud, som skal kunne bidra til igangsetting 

av en endringsprosess i forhold til fysisk aktivitet og kosthold. Det er ønskelig at barnet skal 

få positive opplevelser og oppleve mestring i forhold til ulike typer aktivitet. Det skal være et 

fokus på familiebasert tilnærming ved at livsstilsendring for hele familien står sentralt.  

I samarbeid med familiene finner man fram til hva som skal til for å nå målsettingen og 

hvilke områder en trenger støtte og hjelp til. Det er helt avgjørende å kartlegge alle forhold i 

familien som kan ha innvirkning på barnets helse. Familien vil ha regelmessige avtaler med 

kontaktpersonen mellom samlingene og i etterkant av perioden. Samtidig vil det rettes et 

http://www.uib.no/prosjekt/frisk/86269/barnestudien
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sterkt fokus på foreldrene, og foreldrenes ansvar - de skal bli flinkere til å sette grenser, 

sørge for et godt kosthold og motivere til fysisk aktivitet. Forskning på familiebasert 

behandling har vist at slike tiltak har virkning, men bare om foreldrene klarer å følge 

programmene og holde motivasjonen oppe over tid (Øen 2012). Man forsøker her å påvirke 

barns vektrelaterte atferd gjennom foreldrene.  

Vi vil søke å finne gode metoder for tilpasset helseopplysning på tema som ikke vil være 

stigmatiserende og preget av pekefingermentalitet. Arbeidet skal sees i sammenheng med 

allerede utført arbeid innenfor prosjektet HOPP.  

Innhold i gruppetilbud 

 Inntil 12 familier. Aldersgruppe på barna 6-10 år. 
 Oppmøte 1 gang pr uke gjennom 1 skoleår. Timeplan vil være på plass i god tid før 

oppstart. Oppfølging videre inntil 4 år. 
 Kosthold - Fokus på matlaging i fellesskap. Målet med kostholdsdelen i dette kurset 

er å øke bevisstheten om families matvaner, samt å bidra til økt motivasjon til å 
endre vaner, opprettholde nye gode levevaner under mottoet ”små skritt- store 
forbedringer”. 

 Foreldresamtaler/barnesamtaler/foreldreveiledning. Samspillet mellom barn og 
foresatte. Motivasjonssamtaler med individuelle oppfølginger ut i fra målsetninger 
etter kartleggingssamtale. Samtalene vil inkludere helsesøster, ernæringsfysiolog, 
Familiehuset, og eventuelt psykolog. 

 Fysisk aktivitet - Fokus på helsegevinsten av fysisk aktivitet og gi barn og unge  
mestringsfølelse. 
 

Innhold ved deltagelse i Barnestudien 
Gjennom spørreskjemaer, intervjuer, aktivitetsmåling og enkle motoriske tester undersøkes: 

 Kosthold /måltidsvaner 

 Fysisk aktivitet/stillesitting 

 Motoriske ferdigheter 

 Søvn 

 Selvopplevd helse 

 Opplevd autonomistøtte 

 Mestringsforventning 

 Iso-KMI 

 

Prosjektets betydning 

Både deltagelse i Barnestudien, samt selve gruppetilbudet vil kunne ha overføringsverdi til 

andre kommuner ved å kunne se på hvilke tiltak som gir effekt. 
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FORUTSETNINGER OG RAMMER 

Prosjektet forutsetter et tett tverrfaglig samarbeid innenfor kommunalområdet Helse og 

Oppvekst. Prosjektet finansieres innenfor interne eksisterende ressurser og rammer. 

Totalt 100 % stilling fordelt på psykolog, helsesøster, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og 

ressurser på Familiehuset.  

I tillegg er det ønskelig å få til et tett samarbeid med frivillige lag og foreninger. 
 
Det vil søkes relevante midler fra helsedirektoratet og liknende, for å finansiere videre 
utvikling av prosjektet. 
 
Barnestudien, finansieres av Universitet i Bergen selv.  
 
 

Effektmål 

Gjennom langvarig og tverrfaglig oppfølging skal HOPP Friskus bidra til å gi et forsvarlig 

tilbud til familier som har barn med overvekt. 

 Det skal utformes felles rutiner på kommunalområdene Helse og Oppvekst for 

oppfølging av familier som har barn med overvekt. Dette skal gjøre kommunen bedre i 

stad til å koordinere hjelpetiltak i et langtidsperspektiv. 

 Vi skal bygge en felles forståelse, kompetanse og utvikle gode metoder for 

intervensjon.  

 Videre skal det utvikles en brosjyre med tiltakskjede, som enkelt beskriver tilbudene, 

og hvor familiene kan henvende seg for hjelp. Barnevernet skal være en viktig aktør i 

dette arbeidet 

 Alle foreldre med barn i Horten skolene skal være informert om tilbudet. Det skal 

være gode samarbeidsrutiner både med fastleger i kommunen og SSO(Senter for 

sykelig overvekt). 

 Deltagelse i Barnestudien vil kunne gi oss en forbedret praksis i videre arbeid med 

barn og overvekt. 

 

RESULTATMÅL 

Horten kommune har en tydelig, felles forebyggende strategi og tiltakskjede i arbeidet med 
barn og unge. 
Horten kommune er en helsefremmende kommune. 
Horten kommune har helsefremmende barnehager og skoler. 
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FASER OG OPPGAVER 
Fase 1 Rekruttering av familier til HOPP Friskus og Barnestudien - april 2016 
Fase 2 Ferdigstille innhold i gruppetilbud HOPP Friskus,  
lokaler og datoer på plass- mars 2016 
Fase 3 Kartlegge nåværende interne praksis/rutiner på enhetene 
Fase 4 Informasjonsmøte i ALU- mars 2016 
Fase 5 Informasjon til Barnevernet om HOPP Friskus på personalmøte 14.03 
Fase 6 Politisk orienteringssak- mars 2016 
Fase 7 Informasjon skoleledelse, barnehagestyrerne lederteam Oppvekst, Helse og FAU+ 
KFU barnehage og skole- april 2016 
Fase 8 Utarbeide tiltakskjede/trapp med oversikt over tilbudene i Horten kommune- 
 oppstart mai 2016 
Fase 9 Utarbeide samarbeidsavtale med SSO, evt BUPA. 
Fase 10 Informasjon idrettsrådet, lag og foreninger om evt samarbeid i forhold til tilbud fysisk 
aktivitet -april 2016. 
Fase 11 Oppstart gruppetilbud HOPP Friskus og Barnestudien- August 2016 
Fase 12 Oppfølging Barnestudie vår 2017, høst 2018, samt individuell oppfølging inntil 4 år-
2020 
 

KOSTNADER/BUDSJETT  

Prosjektet forutsetter en bred kommunal satsning hvor eksisterende ressurser benyttes. 
Det søkes midler fra aktuelle eksterne instanser.  
 

KRITISKE FAKTORER 
 Vilje til tverrfaglig samarbeid mellom de profesjonelle. 
 Kommunikasjon med barna og familiene for å opprettholde motivasjon under 

endringsprosessen.  
 Korrekt behandling av sensitive personopplysninger og tilliten til denne behandlingen. 
 Kulturell kompetanse og forståelse på barna og familiene og deres særegne utfordringer, 

herunder flerkulturell kompetanse. 
 Prioritering av tid, prioritering av rutiner, prioritering av samhandling. Prioritering av felles 

møteplasser. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


