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Bakgrund:
Risken att utveckla fetma är 10-15 gånger högre för barn med överviktiga föräldrar (1-4) och upp till
tio gånger högre för barn i socioekonomiskt utsatta områden (5). Problematiken är kopplad till
utanförskap och konsekvensen är ökad ohälsa med stora livskvalitetförsämringar och
samhällsekonomiska kostnader till följd. Med bakgrund av detta initierade Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i Stockholm ett utvecklingsarbete våren 2013. Målsättningen är att bidra till
jämlik hälsa genom att ge stöd till familjer med förhöjd risk att underlätta och upprätthålla
hälsosamma val, samt att utveckla en skalbar modell för hur riktat preventivt arbete kan bedrivas i
socioekonomiskt utsatta områden.

Projektets målgrupp är gravida eller nyblivna föräldrar med övervikt eller fetma. Familjer inkluderas
på mödravårdscentral (MVC) eller barnavårdscentral (BVC) och erhåller interventionen i form av ett
strukturerat stöd med hälsovägledare (särskilt utbildad sjuksköterska eller nutritionist). Stödet syftar
till långsiktig förändring av mat- och motionsvanor genom att kombinera utbildande och
motiverande rådgivning med gruppaktiviteter och studiebesök i till exempel mataffärer och
simhallar. För att öka delaktighet och förebygga utanförskap ges stödet på svenska, somaliska,
arabiska och spanska. Utvärdering av effekter sker löpande både kvalitativt och kvantitativt.

Viktiga resultat och slutsatser:
Studien omfattade vid årsskiftet 199 familjer, varav ca 50 % erhåller stödet på annat språk än
svenska. Uppföljning av det lokala arbetet visar på stora barriärer kopplat till målgruppens bristande
läskunnighet (lokalt upp mot 70 % i målgruppen), utbildningsnivå, språk och gränssättning (mat som
tröst och belöning). Där tydliga behov av visuella och mycket pedagogiska hjälpmedel har
identifierats och nya verktyg utvecklats. Tidig utvärdering av interventionen visar att familjer överlag

såväl som verksamheter är nöjda med hälsovägledarens individuella, praktiska och utbildande stöd
och gruppaktiviteter. Flertalet familjer har lyckats förändra sina vanor, och egenrapporterar ökad
fysisk aktivitet, minskad användning av söta drycker, förbättrad måltidsordning och ökad följsamhet
till nordiska näringsrekommendationerna. Under 2014 fortsätter arbetet och utvärdering av
projektet för 250-300 medverkande familjer.
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