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Sammanfattning 

BAKGRUND  

Övervikt och fetma tillhör en av Stockholms läns största folkhälsoutmaningar. Trots 

att fetma bland länets 4-åringar minskar, kvarstår omfattande utmaningar. För barn 

i socioekonomiskt utsatta områden är risken att utveckla fetma 2,5 gånger högre 

jämfört med genomsnittet i länet och 10 gånger högre jämfört med de geografiska 

områden där prevalensen är som lägst. Risken att bli överviktig är 10–15 gånger 

högre hos ett barn med överviktiga föräldrar jämfört med barn till normalviktiga.  

Tidigare interventioner och strukturer har ej fungerat för denna utsatta grupp. 

Däremot finns det evidens för att tidiga riktade preventiva åtgärder till familjer med 

hög risk att utveckla övervikt och fetma är effektiva, om de är rätt utformade och 

levereras till målgruppen på rätt sätt.  

 

FÖREBYGGANDE INTERVENTION FÖR BARN I UTSATTA OMRÅDEN 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting valde att genomföra 

en 5 årig utvecklingsstudie som drivits inom ramen för Handlingsprogram övervikt 

och fetma (HPÖ). Utvecklingsstudien riktade sig mot sju utvalda 

barnavårdscentraler (BVC) och barnmorskemottagningar (BMM) med fokus på en 

flerspråkig och kulturanpassad intervention till familjer i kommuner med hög 

förekomst av övervikt och fetma hos vuxna. Särskilda hälsovägledare (HVL) 

levererade föräldrautbildning och motiverande stöd till deltagarna i syfte att ändra 

familjens beteende kring mat och fysisk aktivitet.  

Stödet genom hälsovägledarna har bestått av individuella möten och 

gruppaktiviteter som riktades primärt till gravida och nyblivna mödrar. Innehållet 

var motiverande samtal, utbildning, butiksvandringar och promenader som följdes 

upp av dagbok över matvanor och fysisk aktivitet samt självrapporterade enkäter 

över levnadsvanor, tilltro till egen förmåga samt barnets vanor.  Hälsovägledarna 

hade vårdutbildning som sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, dietister, 

hälsopedagoger och sjukgymnaster med tilläggsutbildning inom motiverande 

samtalsteknik. Hälsovägledarna utförde sitt arbete via BMM, BVC och på Öppna 

förskolan i deras uppgift ingick också att utbilda den ordinariepersonalen på dessa 

mottagningar. Hälsovägledarna hade kultur- och språkkompetens på somaliska, 



 

 

Health Navigator AB, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm 
www.healthnavigator.se, info@healthnavigator.se  

3 

arabiska, spanska, engelska och svenska. Därav kunde interventionen levereras i 

möjligaste mån på de deltagande familjernas hemspråk och i deras kulturella 

kontext.   

 

RESULTAT  

Studien har pågått från januari 2013 till december 2017 och omfattat 514 mödrar, 

deras barn och familjer. I genomsnitt varade interventionen i 968 dagar och 

omfattade 17 kontakter, bestående av 4 fysiska besök och 13 telefonsamtal. I slutet 

av studieperioden fanns mätvärde, BMI för 40 barn som hunnit fylla 4 år och vars 

moder hade inskrivningsvärde för sitt BMI i graviditetsregistret. Dessa 4 åringar 

matchades med kontroller via sina mödrar. Gruppen med 4 åringar vars moder 

erhållit interventionen hade ett genomsnitts BMI på 16,2 där 12,5% av dem var 

överviktiga och 5,0% hade diagnosen fetma (tabell 1). I en jämförelse med den 

kontrollgrupp vars mödrar ej tagit del av interventionen var genomsnitts BMI för 4 

åringarna 16,5 där 20% var överviktiga och 10% hade fetma (tabell 1). Förekomsten 

av övervikt i deltagargruppen var således mer än en tredjedel lägre jämfört med 

kontrollgruppen och förekomsten av fetma i deltagargruppen var hälften så låg som 

i kontrollgruppen. 

 

 
Tabell 1: Jämförelse deltagare och kontroller, andel (%) övervikt och fetma hos 4-åringar. 

 

Av mödrarna som deltagit i studien rapporterades förbättrade levnadsvanor och 

ökad tilltro till egen förmåga. Barnens levnadsvanor rapporterades vara stabila med 

en begränsad ökning gällande intag av söta drycker och godis. Deltagande mödrar 

med övervikt vid inskrivning på BMM gick i snitt upp 13,0 kg under graviditeten och 

de med fetma gick i snitt upp 10,8 kg, vilket är jämförbart med mödrar med samma 

BMI i hela länet. För viktnedgång efter graviditeten gick deltagande mödrar med 

fetma ner i snitt 26% mer än mödrar vid kontrollmottagningar och deltagande 

mödrar med övervikt gick i snitt ned 6% mer än kontrollmottagningarna. 

 

Under våren 2016 genomfördes en intervjustudie med deltagare, hälsovägledare 

och personal vid BMM och BVC, som identifierade följande aspekter som bidragande 

till studiens positiva resultat; tydlig ledning och sammanhållen projektstyrning, 

kontinuitet och täta kontakter mellan både hälsovägledare, ordinarie personal och 

familjerna i arbetsprocessen, att stödet genom hälsovägledarna kunnat utgå från 

mottagningarnas lokaler samt levereras på språk så som arabiska, somaliska och 

spanska och i deras kulturella kontext till de familjer med störst behov samt att 

rekrytering av deltagare kunnat ske via BMM där fokus är på den gravida. 

Andel övervikt och fetma Övervikt Fetma Övervikt/Fetma BMI medelvärde Totalt antal (n)

     Deltagare 12,5% 5,0% 17,5% 16,2 40

     Kontroller 20,0% 10,0% 30,0% 16,5 40

     Differens -7,5% -5,0% -12,5% 0,3

4-åringar
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En hälsoekonomisk analys (bilaga 1.5) visar att interventionen är 

kostnadsbesparande. Genom att förhindra fetma hos ett barn i fyraårsåldern 

besparas hälso- och sjukvården cirka 382 000 kr i direkta framtida kostnader. 

Därtill kommer det ekonomiska värdet av ökad produktivitet i form av minskad 

sjukskrivning, minskad sjukpension och för tidig död som uppgår till ytterligare 

cirka 399 000 kr per barn i framtida kostnader. Ej medräknad i denna analys är att 

interventionen då den riktar sig till hela familjen också naturligt kommer medföra 

positiva levnadsvane-effekter även på de övriga familjemedlemmarna, vilket även 

kunnat uppmätas i mödrarnas viktnedgång efter graviditet.    

Enligt studiens utfall behöver cirka 3,5 familjer erhålla interventionen för att 

förebygga övervikt/fetma hos ett barn. Då kostnaden för att leverera interventionen 

till en familj är cirka 30 000 kr blir då kostnaden per förebyggd övervikt/fetma hos 

ett barn cirka 105 000 kr. 

Därmed är interventionen inte bara kostnadseffektiv utan även höggradigt 

kostnadsbesparande för landstinget.     

 

Våra huvudsakliga slutsatser av utvecklingsstudien är: 

1. Ett riktad, språkligt och kulturellt anpassat stöd till familjer med övervikt 

och fetma i socioekonomiskt svaga områden inom SLL kan avsevärt minska 

förekomst av övervikt och fetma hos barnen i familjen.  

2. Intensiteten i stödet, behoven och språkutmaningarna i målgruppen talar för 

att stödet bör levereras av för uppgiften dedikerad personal, i en 

organisation som tätt samarbetar med BMM och BVC.  

3. Stödet är höggradigt kostnadseffektivt för landstinget om det levereras 

storskaligt i de områden där förekomsten är högst.  

4. Med riktade insatser i utsatta områden skulle en investerad krona i 

förebyggande av övervikt och fetma hos barn, ge en avkastning av cirka 1,8 

kr i besparande kostnader för hälso- och sjukvård och 2,6 kr i övriga 

hälsoekonomiskt kvantifierbara effekter.   
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1. Inledning  

 

1.1. Syfte och mål med slutrapporten 
 

Sedan december 2012 genomför Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i 

samarbete med forsknings- och utvecklingsföretaget Health Navigator 

utvecklingsstudien Riktad prevention av övervikt och fetma hos barn. 

Utvecklingsstudien drivs inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma 

(HPÖ) och syftar till att utvärdera hur det preventiva arbetet med övervikt och 

fetma i familjer där barn har stor risk att utveckla övervikt och fetma kan förstärkas. 

Studien, som är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden, har det övergripande 

syftet att utvärdera effekten av ett kliniknära utvecklingsarbete i samverkan med 

omgivande samhälle, där föräldrar och gravida kvinnor med övervikt/fetma får 

tillgång till specialistutbildade hälsovägledare vid sju utvalda barnavårdscentraler 

(BVC) och barnmorskemottagningar (BMM). Denna slutrapport syftar till att 

presentera de slutliga resultaten och den slutliga utvärderingen av denna 

utvecklingsstudie. Vidare presenteras hälsoekonomiska konsekvenser utifrån de 

uppnådda resultaten samt lärdomar och tänkbara modeller för en storskalig 

intervention med syfte att förebygga barnfetma. 

 

1.2. Bakgrund till utvecklingsstudien riktad prevention 
av övervikt och fetma hos barn  

 

Både svenska och internationella studier visar att prevalensen av övervikt och fetma 

hos barn ökar (1–3). En kartläggning av situationen inom Stockholms läns landsting 

(SLL) visar att uppskattningsvis 20% (70 000) av alla barn och ungdomar i åldern 4 

till 18 år har övervikt eller fetma (4), samt uppskattningsvis 10% av alla fyraåringar 

i länet har övervikt eller fetma (4). Kartläggningen visar även på stora skillnader 

mellan olika geografiska områden, vilket beskrivs i tabell 2 nedan.  
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Tabell 2. Andel (%) fyraåringar med övervikt och fetma, fördelat per stadsdel/kommun, barn 

födda 2011. Källa: Barnhälsovård årsrapport 2016 

 

En relativt liten grupp av alla barn och unga har en kraftigt förhöjd risk att utveckla 

övervikt och fetma, t.ex. är risken 10–15 gånger högre hos ett barn med överviktiga 

föräldrar jämfört med barn till normalviktiga (5–8). För barn i socioekonomiskt 

utsatta områden är risken att utveckla fetma 2,5 gånger högre jämfört med 

genomsnittet i länet, och 10 gånger högre jämfört med de geografiska områden där 

prevalensen är som lägst (1). 

 

Övervikt och fetma medför en ökad risk för stigmatisering och psykisk och fysik 

ohälsa. För alla åldrar beräknas de totala samhällsekonomiska kostnaderna av 

övervikt inom SLL till knappt fyra miljarder årligen (1). De största kostnadsdrivarna 

är inkomstbortfall på grund av sjukskrivning och för tidig död, samt direkta hälso- 

och sjukvårdskostnader. Dessa kostnader beräknas på sikt öka. Till detta kommer de 

livskvalitetsförsämringar som tillstånden leder till för dem som drabbas och deras 

anhöriga. En kartläggning som gjorts i förstudier till detta projekt, visar att de lokala 

preventiva och behandlande arbetssätten skiljer sig mellan lokala BMM och BVC, att 

tidig identifiering av riskgrupper sällan sker och att tiden mellan upptäckt av 

övervikt och behandling ofta är lång. Det finns evidens för att tidiga, riktade 

preventiva åtgärder till barn med hög risk att utveckla övervikt och fetma är 

effektiva (9). Viktiga framgångsfaktorer har visat sig vara att: tidigt och med 

tillräcklig precision identifiera riskgrupper, utforma och leverera interventioner 

lokalt som leder till tillräckligt omfattande och varaktig beteendeförändring, och att 

kunna följa upp resultat kontinuerligt och utan allt för långa ledtider, så att resultat 

snabbt kan omvandlas till förbättrad behandling för många. 
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Målsättningen med utvecklingsstudien är att förebygga övervikt och fetma hos de 

med störst risk och störst behov. Det sker genom att tidigt identifiera gravida och 

nyblivna föräldrar, på BMM och BVC i socioekonomiskt utsatta områden där risken 

att utveckla övervikt och fetma är kraftigt förhöjd. 

 

 

1.3. Utveckling och genomförande av 
utvecklingsstudien 

 

Utvecklingsstudien hade det övergripande syftet att utvärdera effekten av ett 

utvecklingsarbete där föräldrar och gravida med övervikt (BMI ≥25) eller med 

diagnosen fetma (BMI≥30) vid sju utvalda BVC och BMM får tillgång till 

specialutbildade hälsovägledare. Hälsovägledarna har genom föräldrautbildning och 

motiverande stöd till föräldrarna (”coachning”) verkat för att öka kunskapen och för 

att familjens beteende kring mat och fysisk aktivitet förändras så att övervikt och 

fetma i familjen decimeras eller förebyggs.  

 

Stödet har varit kultur- och språk anpassat och har tillhandahållits på somaliska, 

arabiska, spanska, engelska och svenska av hälsovägledare som var legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning i och arbetserfarenhet av motiverande 

samtalsteknik. Interventionen från hälsovägledarna bestod av individuella träffar 

där deltagare och hälsovägledare kartlade familjens vanor och situation och satte 

upp mål utifrån familjens förutsättningar. Stödet innefattade även andra aktiviteter 

som t.ex. promenader och butiksvandringar i livsmedelsbutiker för att visa bra 

råvaror och hur innehållsförteckningar kan användas samt delta i aktiviteter på t.ex. 

Öppna förskolan och bibliotek. Stödet omfattade också samverkan och 

kunskapsdelning med deltagande mottagningarna för att fokusera på frågan i den 

ordinarie verksamheten samt koordinera och stärka kontakt med hälsosamma 

aktiviteter i närområdet för familjerna att nyttja. Den övergripande målsättning med 

utvecklingsstudien var att studera effekten av införandet av riktad prevention i form 

av hälsovägledare genom att i första hand följa två utfall: (1) vikt hos gravida och 

barn, (2) förändring i beteende hos gravida och föräldrar kring mat och fysisk 

aktivitet. Interventionen har genomförts på sju mottagningar varav fyra BVC och tre 

BMM. De medverkande mottagningarna i studien var Husby BVC, Rinkeby BMM, 

Rinkeby BVC, Mama Mia Kista MVC, Mama Mia Kista BVC, Skärholmen BMM och 

Skärholmen BVC. Kontrollmottagningarna är Tensta BVC, Spånga‐Tensta BMM, 

Vårby BMM, Vårby BVC och Vårberg BVC (figur 1). 
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Figur 1: Medverkande mottagningar och kontrollmottagningar i Stockholms Län. 

 

1.4. Extern utvärdering av studien 
 

Under våren 2016 genomfördes en utvärdering av utvecklingsstudien av Elin 

Larsson, PhD, Institutionen För Kvinnors och Barns Hälsa vid Karolinska Institutet 

(10). Målsättningen med utvärderingen var att utvärdera genomförandet och 

effekterna av den pågående utvecklingsstudien samt ge en samlad bild av studien 

och möjliga förbättringsåtgärder.  

 

För att få en bild av studien diskuterades initialt upplägget med ansvariga personer 

på HSF och på Health Navigator. Health Navigator tillhandahöll bakgrundsdokument 

såsom ansökan till etikprövningsnämnden, information från tidigare uppföljningar 

av projektet samt övrigt projektmaterial. Uppdragsbeskrivningen beslutades av 

uppdragsgivaren på HSF i samråd med utföraren (10). Syftet med uppföljningen var 

att följa och bedöma genomförandet av den pågående utvecklingsstudien med 

hälsovägledare som beskrivits i bakgrunden och där så var möjligt, effekterna av 

studien. Samt ge en samlad bild av studien och möjliga förbättringsåtgärder. Arbetet 

med uppföljningen inleddes med att undersöka tillgängliga data, samt att ge förslag 

på ytterligare data som behövde samlas in.  

 

Information om barnens vikt vid fyraårskontrollen fanns inte tillgänglig eftersom 

uppföljningstiden var för kort och barnen ännu inte fyllt fyra år. Huvudfokus i 

uppföljningen låg på innehållet i studien samt organisationen och genomförandet av 

den. Uppföljningen har belyst projektet utifrån: struktur, process samt resultat, 

vilket är en vanlig modell vid uppföljning av projekt inom hälso- och sjukvård och en 

modell som även använts vid bedömning av liknande studier. 
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Utvärderingen lyfte fram flera framgångsfaktorer som bland annat innefattade 

individanpassat stöd, kulturell och språklig anpassning, hälsovägledarens nära 

samverkan med BVC och BMM, kontinuitet, långsiktighet samt ett strukturerat och 

uppföljningsbart arbetssätt. I rapporten över utvecklingsstudiens utvärdering finns 

fullständig version av utvärderingen (10).  

 

Utvärderingen resulterade i ett antal rekommendationer och förslag inför framtida 

verksamhet vilka är beskrivna nedan:  

 Hälsovägledarnas språkkunskaper och kulturella bakgrund var av betydelse 

för hälsovägledarens arbete 

 Hälsovägledarens arbete genomförs troligen bäst om den utförs av en part 

som inte är en del av BMM/BVCs ordinarie verksamhet 

 Om hälsovägledarens arbete ska fortsätta bör rekrytering fortsatt ske på 

BMM och BVC-mottagningar i områden med hög andel överviktiga vuxna 

 Inklusionskriterier för deltagare kan möjligen utvidgas och inkludera fler 

grupper, t.ex. föräldrar med barn äldre än 12 månader, män på BMM, m.fl. 

 Registrering av mat- och fysisk aktivitet är betydelsefull och användarbart 

när deltagarna identifierar sina mål 

 Verktygen för samtal med deltagare och enkäter för utvärdering bör vara 

olika verktyg 

 Enkäter bör användas regelbundet. Var tredje månad är kanske för ofta och 

eventuellt kan deltagarna svara var sjätte månad och därmed eventuellt öka 

chansen till svar 

 Enkäterna skulle kunna förbättras gällande frågornas precision för bättre 

kunna bedöma effekter 

 Hälsovägledarens utbildning skulle kunna stärkas, utvecklas och 

kvalitetssäkras 

 Hälsovägledarens roll bör diskuteras gällande hur de hanterar rollen som 

koordinator. En viktig roll för hälsovägledarens arbete med 

beteendeförändringar för mat- och fysisk aktivitet men även relevant för 

andra grupper såsom nyanlända etc. Är detta något som kan utvecklas i 

samarbete med andra aktörer inom SLL? 

 Hälsovägledarrollen bör tydligare definieras, vad göra/inte göra vad gäller 

den koordinerande funktionen, exempelvis hur söka jobb etc. 

 Hälsovägledarens arbete skulle eventuellt kunna standardiseras t.ex. 

uppföljningstid 1 år, och därefter innehålla kontinuerliga kontakter vid fasta 

milstolpar t.o.m. barnet fyller fyra år 

 Om studien med hälsovägledare kan bedömas kostnadseffektiv är svårt att 

avgöra då endpoint inte kunnat mätas. Att göra en hälsoekonomisk analys 

kan övervägas 

 För att få en tydligare bild av studiens effekter kan som komplement: 
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o Inklusionsbarnets vikt vid tre år studeras 

o Separat enkät användas på deltagare (nuvarande BMI hos 

föräldrarna, detaljerade frågor om matvanor för familjen etc.) 

 Hälsovägledare på andra arenor och i ett mer strukturerat samarbete med 

andra aktörer såsom Öppna förskolan, förskolan m.fl. kan övervägas 

 För att tillvarata aktörernas erfarenheter av- och ett sätt att utveckla studien 

på skulle kunna vara genom workshop(s) 

 Icke-mätbara effekter såsom integration, egenmakt etc. är svåra att mäta 

men kan bedömas vara av betydelse för deltagarna i studien och deras 

familjer  
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2. Metod 

 

 

2.1. Utvecklingsstudiens upplägg 
 

Interventionsstudien Riktad prevention av övervikt och fetma hos barn har en 

klusterrandomiserad studiedesign och studieprotokollet har godkänts av Regionala 

Etikprövningsnämnden. Rekrytering av deltagande familjer har skett via de sju BMM 

och BVC som medverkar i denna studie. Interventionen har riktat sig till två 

målgrupper: 1) Friska barn som övergår från amning till att äta vanlig mat och är 5–

12 månader gamla, med minst en förälder med övervikt (BMI≥25) eller fetma 

(BMI≥30) och 2) gravida med övervikt eller fetma.  

 

Identifiering och rekrytering av lämpliga deltagare genomfördes av ordinarie 

barnmorska/sjuksköterska på BMM/BVC. Exklusion har skett av gravida och 

föräldrar med pågående missbruk, med pågående allvarlig psykiatrisk sjukdom 

(t.ex. psykos, schizofreni eller bipolär sjukdom) samt av personer som inte talar 

svenska, engelska, spanska, arabiska eller somaliska. Gravida eller föräldrar till barn 

som uppfyller inklusionskriterierna gavs vid besöket muntlig information om 

studien och erbjudande om att en hälsovägledare kontaktar dem för att ge fördjupad 

muntlig och skriftlig information. Om muntligt samtycke fanns vidarebefordrar 

barnmorskan/sjuksköterskan den gravidas/föräldrarnas kontaktuppgifter till 

hälsovägledaren som sedan tog kontakt per telefon och erbjuder ett första 

informationsmöte om studien.  

 

För personer som tackat ja till deltagande gjordes en första kartläggning av vanor, 

kunskap och barriärer till beteendeförändring enligt en standardiserad intervjumall 

(bilaga 1). Baserat på kartläggningen utformades en personlig plan som sedan legat 

till grund för innehållet i de fortsatta kontakterna mellan deltagare och 

hälsovägledare. För att åstadkomma beteendeförändring har Motiverande 

samtalsteknik i kombination med beteendeterapeutiska metoder såsom att sätta 
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upp kort- och långsiktiga mål samt att registrera matintag och fysisk aktivitet 

används.   

Under interventionens gång har deltagarna haft ordinarie kontakter med BMM och 

BVC. Interventionen erbjuds gravida tills de föder samt därefter i egenskap av 

föräldrar. Föräldrar som deltagit har erbjudits interventionen så länge 

utvecklingsstudien har pågått och har kunnat avbryta sitt deltagande vid valfri 

tidpunkt. Interventionsstudiens utfall mäts i huvudsak utifrån andelen 

övervikt/fetma hos 4-åringar, deltagande mödrars livsvaneförändringar/tilltro till 

egen förmåga samt deltagares viktuppgång/viktnedgång under graviditeten. För att 

kunna utvärdera dessa utfallsmått har data inhämtats via forskningsstudiens 

register, graviditetsregistret, BVC-journaler samt insamlade enkäter. 

 

2.2. Forskningsstudiens register  
I forskningsstudiens register finns information om alla deltagare som rekryterats till 

studien och data på deras kontakter med hälsovägledare. Fortlöpande har även 

detaljerade data dokumenterats innefattandes uppföljning av uppsatta mål och grad 

av motivation till beteendeförändring. Forskningsstudiens register har analyserats 

med avseende på antal deltagare som erhållit aktivt stöd mot antal familjer som 

tillfrågats. Likaså har detta register legat till grund för den deskriptiva data som 

inhämtats på deltagarnas ålder, mottagning och språk samt kontakttyp och antal 

kontakter med hälsovägledare gällande besök och telefonsamtal.  

2.3. Graviditetsregistret 
Graviditetsregistret har använts för att beskriva BMI vid inskrivning på BMM för 

deltagande gravida och gravida från kontrollgruppen. Utifrån registret har även 

analyser genomförts gällande viktuppgång under graviditet och viktnedgång efter 

graviditet för de studiedeltagare som inkluderats på BMM. Dessa mätvärden har 

sedan jämförts med gravida på BMM från hela länet under studieperioden.  För att 

mäta viktuppgång under graviditet har vikt vid inskrivning på BMM och sista 

registrerade vikt innan förlossning (från vecka 35 till 42) använts1. Viktnedgång 

efter graviditet baseras på sista registrerade vikt före förlossning (från vecka 35 till 

42) och vikt vid eftervårdsbesöket som vanligtvis inträffar mellan 8 till 16 veckor 

efter förlossning2. Vid samtliga deltagande BVC och BMM, såväl 

                                                             
1 Totalt exkluderades 49 493 födslar av 139 466, varav 86 studiedeltagare, då värden saknats eller sista 

registrerade vikt under graviditet inte utfördes under vecka 35–42  
2 Totalt vid eftervårdsbesöket exkluderades 99 185 födslar av 139 466, varav 129 studiedeltagare, då 

värden saknats eller sista registrerade vikt under graviditet inte utfördes under vecka 35–42  
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interventionsenheter som kontrollenheter, har basala variabler samlats in 

rörande gravidas vikt och längd samt information kring rökning och amning. 

 

2.4. BVC-journaler 
För att uppmäta BMI på inklusionsbarn samt kontroller har vikt och längd inhämtas 

via BVCs journalsystem. Barnens BMI följs i första hand upp i samband med 4-

årskontrollen på BVC men barnens värden från 3-årskontrollen har även inhämtas 

då alla deltagande inklusionsbarn ej hunnit fylla 4 år vid tidpunkten för 

slutrapporten. Av totalt 514 deltagande familjer har 44 fyraåringar samt 136 

treåringar kunnat följas upp i september 2017. 

2.5. Insamlade enkäter  
Tre enkäter (bilaga 2–4) har använts i studien, vilka syftar till att mäta beteende 

gällande matvanor och fysisk aktivitet för vuxna och barn, samt motivation och 

tilltro till sin egen förmåga för vuxna, se tabell 3 nedan. I enkäterna har deltagarna 

skattat sina vanor på en skala 1–4 (4= Alltid, 3= Vanligtvis, 2= Ibland och 1= Aldrig). 

Analyserna av dessa enkäter har fokus på jämförelse mellan ingångsvärde och sista 

enkätsvar. 

 

Enkät Antal deltagare som besvarade 
enkäter minst två gånger 

Kartläggning av vanor: vuxna 197 
Tilltro till egen förmåga: vuxna 151 
Kartläggning av vanor:  barn 5–18 mån 67 

 

Tabell 3. Översikt av antal deltagare som besvarade enkäter minst två gånger 

 

 

2.6. Kontrollmatchning   
För att utvärdera studiens huvudsakliga utfallsmått rörande inklusionsbarnens 

prevalens av övervikt och fetma vid 4- och 3-års ålder har mödrarna till dessa barn 

matchats med mödrar från kontrollmottagningarna (figur 2). 
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Figur 2: Utvärdering av övervikt och fetma via kontrollmatchning 

 

Kontrollmatchningen har gjorts via mödrarnas BMI vid inskrivning på BMM samt 

uppskattad graviditetsvecka som inhämtats via graviditetsregistret (Metod 1). 

Uppskattad graviditetsvecka vid inskrivningstillfället beräknas med hjälp av barnets 

födelsedatum, datum vid inskrivningstillfället och genom att anta att graviditeterna 

har varat i 280 dagar. Då deltagande mödrar även rekryterats via BVC har 

ytterligare analyser gjorts där moderns BMI inhämtats från forskningsregistret 

istället för via graviditetsregistrets inskrivningstillfälle (Metod 2). Se tabell 4 för 

antal deltagare i jämförelse med antal möjliga kontroller. 

 

 
 

Tabell 4: Antal deltagare (4- och 3-åringar) i jämförelse med antal möjliga kontroller. 

 

Utifrån gruppen av deltagande mödrar matchades kontroller med de mest 

jämförbara värdena gällande BMI och uppskattad graviditetsvecka. Varje deltagares 

BMI och graviditetsvecka (vid inskrivning) jämfördes med alla kontrollmödrar. Den 

kontrollmoder som hade lägst skillnad i BMI och graviditetsvecka valdes sedan som 

respektive deltagares matchning. Om en och samma kontroll var den närmaste 

Deltagare (n) Kontroller (n)

4-åringar

     Metod 1 40 405

     Metod 2 42 405

3-åringar

     Metod 1 120 682

     Metod 2 120 682
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matchningen till flera deltagare, randomiserades matchningen, och den kontroll som 

hade det näst närmaste jämförbara värdet valdes i dess ställe. Alltså användes en 

och samma kontroll maximalt en gång. Generering av en kontrollgrupp enligt denna 

metod utfördes 5 gånger i en loop med hjälp av programmet Qlikview. Utfallen 

jämfördes med varandra och en matchning med jämförelsevis låga snittskillnader i 

BMI och graviditetsvecka valdes sedan ut som slutlig kontrollgrupp, se tabell 5 

nedan (gul markerat). 

 

 
 

Tabell 5: Randomiseringsordning per åldersgrupp och metod. Genomsnittlig skillnad mellan 

deltagarnas och kontrollmödrars BMI respektive graviditetsvecka vid inskrivning 

 

Andelen med övervikt och fetma samt medelvärde av BMI beräknades sedan på 

deltagargruppen samt kontrollgruppen i den slutliga kontrollmatchningen. För 

andelen med övervikt och fetma användes sedan ett Chi-square test och för 

medelvärdet av BMI användes ett t-test. 

4 åringar - Metod 1 Kombinerade diff. BMI diff. Grav. v. diff.

Randomisering 1 1,18 0,5 0,2

Randomisering 2 1,18 0,5 0,2

Randomisering 3 1,18 0,5 0,2

Randomisering 4 1,18 0,5 0,2

Randomisering 5 1,18 0,5 0,2

4 åringar - Metod 2

Randomisering 1 1,67 0,6 0,2

Randomisering 2 1,67 0,6 0,2

Randomisering 3 1,65 0,6 0,1

Randomisering 4 1,66 0,6 0,1

Randomisering 5 1,65 0,6 0,1

3 åringar - Metod 1

Randomisering 1 2 0,5 0,1

Randomisering 2 2 0,4 0,2

Randomisering 3 2 0,4 0

Randomisering 4 2 0,5 0,2

Randomisering 5 2 0,3 0

3 åringar - Metod 2

Randomisering 1 2,2 0,9 0,1

Randomisering 2 1,33 0,6 0,1

Randomisering 3 2,1 0,9 0,2

Randomisering 4 2,3 1 0

Randomisering 5 1,9 0,9 0,1
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3. Resultatuppföljning av 
utvecklingsstudien 

 

 

 

3.1. Tillfrågade och aktiva deltagare 
 

Totalt har 813 personer, enbart kvinnor, visat intresse när de blivit tillfrågade av 

ordinarie personal på BMM och BVC, av vilka 550 (67,6 %) skrivit på samtycke och 

rekryterats till studien. Antalet deltagare som sedermera tagit aktiv del av 

hälsovägledarstödet är 514 familjer (63,2 %) (diagram 1). 

 

 
Diagram 1: Bortfall vid rekrytering av familjer. 
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Utav de 813 familjer som tackat ja till att bli kontaktade av en hälsovägledare valde 

sedan 31,9% att ej delta i studien (tabell 6) och 0,49% ansågs ej vara lämpliga att 

delta i studien och exkluderades därför innan randomisering (tabell 6).  
 

 

 

Tabell 6: Anledningar till att ej deltaga samt exkluderande innan randomisering. 
 

Utav de 550 familjer som skrivit på ett samtycke och rekryterats in i studien har 

sedan 1,3% valt att ej delta i studien (tabell 7) och 5,3% ansågs ej vara lämpliga att 

fortsätta delta och exkluderades därför efter randomisering (tabell 7). 

 

 
Tabell 7: Anledning till avslut efter deltagande samt exkludering före randomisering. 

 

 

3.2. Beskrivning av målgruppen som erhållit 
interventionen 
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Vid inskrivning på BMM vägde studiedeltagare som inkluderades på BMM i snitt 

82,9 kg och hade 30,9 i BMI3. 52% av studiedeltagarna hade diagnosen fetma vid 

inskrivningen (diagram 2).  

 

 

Diagram 2: Fördelning av BMI för gravida vid inskrivning på BMM bland uppföljda deltagare 

identifierade på BMM under perioden mellan inskrivningsdatum och barnets födsel (som har en 

sista registrerad vikt innan födsel under graviditetsvecka 35–42), n=233 

Källa: Graviditetsregistret, datauttag 2017-05-31, Health Navigator analys 

 

Gravidas BMI och vikt vid inskrivning på BMM presenteras nedan för de grupper 

som jämförs i studien, se tabell 8. Det framgår att kontrollmottagningarnas värden 

är snarlika medverkande mottagningars värden. Däremot sticker de gravida som 

inkluderats i studien ut med ett högre BMI, högre vikt och större andel med fetma. 

Detta kan påverka resultaten och är något som bör beaktas i uppföljningen. 

  
 

                                                             
3 Graviditetsregistret, Health Navigator analys 
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Tabell 8: Medel-BMI, medelvikt samt andel med fetma, av gravida med BMI≥25 vid inskrivning 

på BMM 

Källa: Graviditetsregistret, datauttag 2017-05-31, Health Navigator analys 

 

Medelåldern bland studiedeltagarna är 31,4 år (min 18, max 50). Medelåldern för 

BMM-rekryterade deltagare är 31,3 år och 31,7 år för deltagare rekryterade på BVC. 

I diagram 3 nedan presenteras fördelningen andelen aktiva deltagare per språk som 

stödet har erhållits på. Av de aktiva deltagarna har 63 % erhållit stödet på svenska, 

17% på somaliska, 14% på arabiska, 3% på engelska och 3% på spanska. De språk 

som studiedeltagare har erhållit interventionen på är inte nödvändigtvis deltagarens 

modersmål utan de språk som deltagaren känner sig bekväm med. Det är ej möjligt 

att analysera den generella språkfördelningen inom mottagningarna då språk inte 

registreras i journalsystemen. 

 
Diagram 3: Studiedeltagarnas språkfördelning 

 

Betydligt fler deltagare har rekryterats från BMM, 78% jämfört med BVC 22%. Flest 

deltagare har rekryterats från Skärholmens BMM och minst antal från Skärholmens 
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BVC. Fördelningen av deltagare per mottagning och typ av mottagning 

sammanfattas i diagram 4. Rekryteringen på BMM beskrivs som enklare jämfört 

med på BVC eftersom fokus på BMM är på den gravida, som vägs och ett program 

räknar ut aktuellt BMI. Rekryteringen av gravida har framförallt skett i tidig 

graviditet, de som kommer för första gången i vecka 30 eller senare har vanligtvis 

inte rekryterats. På BVC är det barnet som är i fokus och att börja prata om 

föräldrarnas vikt är inte alls självklart. På BVC ska föräldrar som ”ser överviktiga ut” 

erbjudas hälsovägledarstöd. Risken är därför att framförallt personer med högre 

BMI, närmare 30, rekryteras på BVC. 

 

 
Diagram 4: Fördelning av rekryteringsmottagning 

 

Andelen mödrar som helt ammar sina barn är lägre för studiedeltagarna, kontroll-

mottagningarna och de medverkande mottagningarna i jämförelse med snittet för 

Stockholms län (tabell 9). 

 

 
Tabell 9: Andel ammande mödrar 
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Andelen studiedeltagare, mödrar vid kontrollmottagningar och mödrar vid 

medverkande mottagningar som röker vid inskrivningen på BMM är jämförbar med 

snittet för Stockholms län (tabell 10). 

 

 
Tabell 10: Andel rökande mödrar 

 

3.3. Hur omfattande intervention har deltagarna 
erhållit? 

 

I snitt har studiedeltagarna varit med i studien i 968 dagar (median 1098 dagar). 

Studiedeltagare som rekryterats via BMM har en snittid på 932 dagar (median 1030 

dagar) och studiedeltagare som rekryterats via BVC har en snittid på 1095 dagar 

(median 1276 dagar). Studiedeltagarnas snittid i studien reflekterar inte under hur 

lång tid de erhållit aktivt stöd av interventionen, för att analysera under hur lång tid 

en studiedeltagare har fått aktivt stöd presenterar diagram 5 tiden mellan inklusion 

och sista kontakt. Andel deltagare med aktivt stöd minskar gradvis över tid, med 

85% av deltagarna som erhållit aktivt stöd efter 6 månader, 64% efter 12 månader, 

49% efter 18 månader och 34% efter 24 månader. 
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Diagram 5: Baserat på de 369 deltagare som tom 2017-08-23 varit med i studien i minst 24 

månader. Deltagare som haft sista samtal eller besök inom respektive tidsperiod räknas som 

avslutade. 

Källa: Health Navigators forskningsregister. 

 

För studiedeltagare som avslutat aktivt stöd inom 6 månader efter inklusion är den 

största anledningen okänd. Detta beror till stor utsträckning på att deltagare ej går 

att få tag på, detta har varit en genomgående utmaning i arbetet med denna 

målgrupp. Likaså är de 15% med sista kontakttillfället inom 6 månader 

representativa utifrån alla deltagare i denna studie, både gällande språkgrupper 

samt rekryteringsmottagning. Se orsak till avslutad kontakt i diagram 6 nedan. 

 

 
Diagram 6: Orsaker till avslutad kontakt inom 6 månader, antal deltagande familjer (n=55). 

 

För studiedeltagare som avslutat aktivt stöd inom 12 månader efter inklusion är den 

största anledningen okänd precis som för deltagare som avslutade aktivt stöd inom 

6 månader. Även för denna grupp beror det till stor utsträckning på att deltagaren ej 
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går att få tag på. Däremot finns det nu fler deltagare som uppger skälet till avslutad 

kontakt, så som att man ej vill delta och att man ej har behov då man nu har 

kunskap. Se orsak till avslutad kontakt i diagram 7 nedan. 

 

 
Diagram 7: Orsaker till avslutad kontakt inom 12 månader, antal deltagande familjer (N=79). 

 

Studiedeltagarna har i snitt haft 4 fysiska besök och 13 telefonsamtal med sin 

hälsovägledare under den tid man varit med i studien, detta gäller studiedeltagare 

som deltagit i minst 2 år. Klassificeringen ”besök” kan vara möte med 

hälsovägledare på BMM/BVC mottagningen, promenad, butiksvandring eller 

hembesök.  Antalet kontakter har varit störst under de första 6 månaderna som 

studiedeltagarna tagit del av hälsovägledarstödet och därefter har antalet 

kontakttillfällen minskat i takt med att familjen får verktyg att bibehålla 

hälsosamma vanor.  Typ av kontakt har också ändrats över tid, andelen besök har 

minskat i större utsträckning än andelen samtal. Under det första halvåret har 

studiedeltagarna i snitt haft 2,8 besök och 4,8 samtal. Under andra halvåret har 

snittet varit 0,7 besök och 2,9 samtal, under tredje halvåret 0,5 besök och 2,1 samtal 

och under fjärde halvåret 0,3 besök och 1,9 samtal. 

De flesta studiedeltagare har haft ett totalt antal kontakter i spannet 5 till 9 stycken 

(diagram 8).  
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Diagram 8: Fördelning av kontaktillfällen med hälsovägledare för deltagande familjer med en 

studietid på minst 2 år (n=369). 

 

En del studiedeltagare har haft ett relativt stort antal totala kontakttillfällen, utav 

369 studiedeltagare som medverkat i minst 2 år har 59 familjer haft mer än 34 

totala kontakttillfällen. Den studiedeltagaren med det högsta antal totala kontakter 

har haft 88 kontakter under fyra års tid. Gruppen av studiedeltagare med över 34 

kontakttillfällen har vid första anblick varit representativa för studiedeltagarna i 

helhet. Alla språkgrupper är representerade i lika stor utsträckning som för 

studiedeltagarna generellt, likaså andelen rekryterade från BMM och BVC. En 

djupare analys av hälsovägledarnas anteckningar i forskningsregistret visade att en 

stor andel av dessa deltagare hade komplicerade livssituationer med förefallande 

stort inslag av yttre stress. Den yttre stressen har varit i form av ekonomiska 

bekymmer, våld i nära relation, trassliga familjeförhållanden, psykisk och fysisk 

ohälsa, förlorade närstående och i stor utsträckning involverad socialtjänst och/eller 

involverat familjeteam. Detta har inneburit att en del av hälsovägledarkontakter har 

innehållit stöd som ej varit direkt relaterat till levnadsvanasförändringar för 

hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, utan relaterat till att lösa en akut kris. 

Vid vidare uppföljning gällande utfallet för denna grupps 4-års BMI har snittet för 

andel övervikt och fetma varit i nivå med hela interventionens studiedeltagare (figur 

3). Således har familjer med komplicerade livssituationer och yttre stress ändå 

kunnat tillgodogöra sig hälsovägledarstödet. Att hälsovägledare har stöttat 

familjerna i frågor som ej varit direkt relaterade till levnadsvanasförändringar har 

ansetts vara nödvändigt i syfte att den deltagande familjen i ett senare skede skulle 

kunna prioritera hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. 
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Figur 3: Analys över bakomliggande faktorer till högt antal kontakter med hälsovägledare 

(n=10). 

 

 

3.4. Förändringar i levnadsvanor hos vuxna och barn  
  

Svar från insamlade enkäter visar att deltagarna rapporterar förbättrade 

levnadsvanor inom samtliga områden. Stor effekt syns på deltagarnas sömn och 

användning av söta drycker eller annan mat som belöning, där vanorna har 

förbättrats. Utifrån enkätsvaren syns även en förbättring kring vanor att dricka söta 

drycker och äta glass, kakor, godis eller snacks. Uppföljningen indikerar dock att 

deltagarna har svårare att förbättra sina vanor kring att äta regelbundet och att inte 

äta måltider ensamma, vilket uppges bero på makens arbetstider (diagram 9). 
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Diagram 9: Kartläggning av vanor – vuxna, start- och uppföljningsvärde. 

Not: Studiedeltagarna skattar vanor på en skala 1–4 där 4=Alltid, 3=Vanligtvis, 2=Ibland och 

1=Aldrig. Se bilaga 1.2 för detaljering och fördelning av svar 

* Baseras på egenrapporterade vanor från 167 deltagare 

Källa: Forskningsstudiens register, Health Navigator analys 

Under stödet från hälsovägledare ökade deltagarnas motivation och tilltro till sin 

egen förmåga inom samtliga områden, se diagram 10. Utifrån frågan ”Hur säker är 

du på att du kan hålla dig till hälsosamma mat- och motionsvanor” upplevde 

deltagaren en ökad tilltro till att de kunde hålla sig till hälsosamma val. Detta gällde 

även vid tillfällen då de var trötta, fick försöka flera gånger eller om de kände sig 

ledsna eller oroliga vilket visas i diagram 10.   
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Diagram 10. Tilltro till egen förmåga – vuxen, start- och uppföljningsvärde 

Not: Studiedeltagarna skattar vanor på en skala 1–4 där 4=Mycket säker, 3=Ganska säker, 

2=Ganska osäker och 1=Mycket osäker. Se bilaga 1.3 för detaljering och fördelning av svar 

* Baseras på egenrapporterade vanor från 151 deltagare 

Källa: Forskningsstudiens register, Health Navigator analys 

Start- och uppföljningsvärden för deltagande barn, se figur 11 nedan, visar att 

barnens levnadsvanor är stabila trots barnets naturliga utveckling och ökning i 

matintag. Utifrån enkätsvaren visar resultatet att deltagande barn generellt verkar 

uppnå en hög frekvens av att vistas utomhus, äta frukt och grönsaker till mellanmål 

eller måltid samt ha regelbundna sovtider. Likaså visar analyserna en ökning i att 

öva på sin grovmotorik mer än en timme per dag samt äta smakportioner eller mat 

vid varje måltid. Uppföljningen visar dock att familjerna i snitt har ökat frekvensen 

av att dricka söta drycker och äta glass och kakor, även om frekvensen ligger mellan 

”aldrig” och ”ibland”.   
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Diagram 11: Kartläggning av vanor – barn, start- och uppföljningsvärde 

Not: Studiedeltagarna skattar vanor på en skala 1–4 där 4=Alltid, 3=Vanligtvis, 2=Ibland och 

1=Aldrig. Se bilaga 1.4 för detaljering och fördelning av svar  

* Baseras på egenrapporterade vanor från 67 deltagare 

Källa: Forskningsstudiens register, Health Navigator analys 

 

 

3.5. Andel övervikt och fetma för 4- och 3-åringar 
 

 

I september 2017 hade 207 barn i de totalt 514 aktiva familjerna i studien, fyllt 4 

eller 3 år. Till slutet av december 2017 har uppföljning av BMI gjorts på 44 

fyraåringar och 136 treåringar som haft sina respektive årskontroller. Att inte alla 

som fyllt 4 eller 3 år har följts upp beror dels på att de ännu inte haft sina 

årskontrollbesök/alternativt att besöken skett mer än 3 månader före eller efter 3-

års dagen och dels på att familjen har flyttat/bytt mottagning. 

Resultatet för alla inklusionsbarn med ett registrerat fyraårs-BMI visar att endast 

15,8% har övervikt eller fetma (tabell 11). Vid kontrollmatchning av dessa deltagare 
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minskade antalet möjliga deltagare då inte alla 44 inklusionsbarns mödrar har ett 

registrerat BMI-värde eller inskrivningsdatum, därav skiljer sig andelen övervikt 

och fetma. Likaså skiljer sig resultaten något beroende på vilken matchningsmetod 

som använts. Då kontrollmatchningen skett via metod 1 (matchning av BMI från 

graviditetsregistret) har inklusionsbarnen i jämförelse med kontrollgruppen en 

42% lägre förekomst av övervikt och fetma. Vid metod 2 (matchning av BMI från 

forskningsregistret) har inklusionsbarnen en 54% lägre förekomst av övervikt och 

fetma (tabell 11). 

  

 
Tabell 11: Andel (%) övervikt och fetma bland studiedeltagare och kontroller (4 åringar). 

 

Tendensen gällande övervikt och fetma för alla inklusionsbarn med ett registrerat 

treårs-BMI visar att endast 11,1% har övervikt eller fetma (tabell 12). Vid 

kontrollmatchning av dessa deltagare minskade antalet möjliga deltagare då inte 

alla 136 inklusionsbarns mödrar har ett registrerat BMI värde eller 

inskrivningsdatum, därav skiljer sig andelen övervikt och fetma. Likaså skiljer sig 

resultaten något beroende på vilken matchningsmetod som använts. Då 

kontrollmatchningen skett via metod 1 (matchning av BMI från graviditetsregistret) 

har inklusionsbarnen i jämförelse med kontrollgruppen en 60% lägre förekomst av 

övervikt och fetma. Vid metod 2 (matchning av BMI från forskningsregistret) har 

inklusionsbarnen en 52% lägre förekomst av övervikt och fetma (tabell 12). 

  

4 åringar Övervikt Fetma Övervikt/FetmaTotalt antal (n)

Alla inklusionsbarn med 4 års BMI 11,3% 4,5% 15,8% 44

Metod 1 (enligt matchning av BMI från grav. reg.)

     Deltagare 12,5% 5,0% 17,5% 40

     Kontroller 20,0% 10,0% 30,0% 40

Metod 2 (enligt matchning av BMI från forsk. reg.)

     Deltagare 9,5% 4,8% 14,3% 42

     Kontroller 21,4% 9,5% 30,9% 42

Andel övervikt och fetma

Alla kontroller (alla barn från kontrollgruppen 

med en moder vars BMI är över 25) 16,0% 8,5% 24,5% 212
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Tabell 12: Andel (%) övervikt och fetma bland studiedeltagare och kontroller (3 åringar). 

 
Inklusionsbarnens medelvärde av BMI är också lägre i jämförelse med 

kontrollgruppen. Återigen påverkas resultatet av de olika metoderna gällande 

mödrarnas matchnings-BMI (graviditetsregistret mot forskningsregistret). För 

fyraåringar där matchning skedde via moderns inskrivnings-BMI registrerat i 

graviditetsregistret, är differensen av medelvärdet för BMI 0,27 (n=40, p=0,490) 

(tabell 13). För fyraåringar där matchning skedde via moderns BMI registrerat i 

forskningsregistret är differensen av medelvärdet för BMI 0,41 (n=42, p=0,324) 

(tabell 13). För båda dessa metoder gällande medelvärdet för fyraåringar är 

storleken på underlaget ej tillräckligt stort för att uppnå signifikans. 

 

Tabell 13: Medelsnittsvärde BMI, jämförelse mellan studiedeltagare och kontroller (4 åringar). 

 

För treåringar där matchning skedde via moderns inskrivnings-BMI registrerat i 

graviditetsregistret är differensen av medelvärdet för BMI 0,41 (n=120, p=0,066) 

(tabell 14), för treåringar där matchning skedde via moderns BMI registrerat i 

forskningsregistret är differensen av medelvärdet för BMI 0,44 (n=120, p=0,044) 

(tabell 14). Således uppnås alltså signifikans i metod 2 gällande differens i 

medelvärdes-BMI för treåringar. 

 

 

Tabell 14: Medelsnittsvärde BMI, jämförelse mellan studiedeltagare och kontroller (3 åringar). 

 

3 åringar Övervikt Fetma Övervikt/FetmaTotalt antal (n)

Alla inklusionsbarn med 3 års BMI 5,9% 5,2% 11,1% 135

Metod 1 (enligt matchning av BMI från grav. reg.)

     Deltagare 4,2% 5,8% 10,0% 120

     Kontroller 16,7% 8,3% 25,0% 120

Metod 2 (enligt matchning av BMI från forsk. reg.)

     Deltagare 4,2% 5,8% 10,0% 120

     Kontroller 13,3% 7,5% 20,8% 120

Alla kontroller (alla barn från kontrollgruppen 

med en moder vars BMI är över 25) 15,4% 6,2% 21,6% 365

Andel övervikt och fetma

4 åringar Kontroll Deltagare Medel diff. (95% CI), p värde Totalt antal (n)

BMI - metod 1 16,50 (1,82) 16,23 (1,66) 0,27 (-0.51 to 1.05), p= 0.490 40

BMI - metod 2 16,62 (2,05) 16,22 (1,62) 0,41 (-0.40 to 1.20), p=0.324 42

BMI medelvärde (t-test: två sampel antar olika varianser)

3 åringar Kontroll Deltagare Medel diff. (95% CI), p värde Totalt antal (n)

BMI - metod1 16,74 (1,75) 16,33 (1,69) 0,41 (-0.03 to 0.85), p=0.066 120

BMI - metod 2 16,77 (1,69) 16,33 (1,67) 0,44 (0.01 to 0.87), p=0,044 120

BMI medelvärde (t-test: två sampel antar olika varianser)
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Skillnaden i andelen övervikt och fetma samt medelvärdesdifferensen av BMI mellan 

tre- och fyraåringar kan bero på flera saker. Något som ändrades efter knappt ett år 

in i interventionen var dock i vilket skede som rekrytering av mödrar skedde. 

Mödrar till fyraåringarna som nu följts upp rekryterades i snitt nästan ett år efter 

födseln, medan mödrar till treåringarna kom med i studien i snitt 8 dagar innan 

födseln. Det är möjligt att detta är en anledning till den något lägre andelen barn 

med övervikt hos treåringarna. 

 

 

3.6. Viktförändringar under och efter graviditet  
 

Vid analyser av studiedeltaganas viktförändringar under och efter graviditet bör 

hänsyn tas till vilken graviditetsvecka deltagaren inkluderas i studien samt 

kontaktfrekvens och antal veckor som deltagaren tar del av interventionen.  

 

För att beskriva BMM-deltagarnas kontakt med hälsovägledare under graviditeten 

har kontakten illustrerats i figur 4 nedan.  

 

 

Figur 4: Exempel på hur en BMM-rekryterad deltagares resa genom interventionen kan se ut 
Källa: Graviditetsregistret, datauttag 2017-05-31 samt forskningsstudiens register  

Deltagare med övervikt vid inskrivning på BMM gick i snitt upp 13,0 kg under 
graviditeten och studiedeltagare med fetma gick i snitt upp 10,8 kg. Viktuppgången 
för studiedeltagare är därför jämförbar med mödrar med samma BMI i hela länet, 
vilket var 13,1 kg för mödrar med övervikt samt 10,5 kg för mödrar med fetma. I 
jämförelse med kontrollmottagningarnas mödrar var studiedeltagarnas viktuppgång 
högre, då mödrar vid kontrollmottagningarna hade en viktökning på 10,9 kg för 
mödrar med övervikt och 8,9 kg för mödrar med fetma se diagram 12.  
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Diagram 12: Viktuppgång under graviditet fördelat på BMI vid inskrivning på BMM 
Not: Kontrollmottagningar är Vårby BMM och Spånga-Tensta BMM.  
Källa: Graviditetsregistret, datauttag 2017-05-31, Health Navigator analys 

Vid utvärderingen observerades att deltagare som inkluderats på Rinkeby BMM gick 

upp mindre i vikt under graviditeten jämfört med mödrar på andra mottagningar, se 

diagram 13. Den genomsnittliga viktuppgången för studiedeltagare var 9,3 kg och 

8,7 kg för resterande mödrar på mottagningen, vilket illustreras i diagram 13.

Figur 13: Genomsnittlig viktuppgång under graviditet (kg) fördelat på mottagning  

Den begränsade viktuppgången under graviditeten kan vara förknippad med 

önskemål om ett mindre barn på grund av rädsla för komplikationer vid förlossning. 

Mödrarnas viktuppgång framträder främst under amningen då deltagaren vanligtvis 

ökar i vikt. För att stötta deltagare på Rinkeby BMM arbetar hälsovägledare särskilt 

med att informera om betydelsen av att äta näringsrikt under graviditeten och att 

belysa skillnaden mellan energi och näring. Hälsovägledare försöker även inge 

förtroende genom att lyssna och ge råd samt uppmanar deltagaren att samtala med 

sin ordinarie barnmorska gällande förlossningsrädsla etc. För att undvika 

viktuppgång under amningen informerar hälsovägledare om vikten av att äta 
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näringsrik mat och att amningen inte påverkas av fet mjölk och socker, vilket är en 

vanlig föreställning.  

 

Viktnedgång för deltagare med övervikt var i snitt 8,4 kg medan deltagare med 

fetma i snitt gick ned 9,6 kg från sista besök på BMM innan förlossning till 

eftervårdsbesöket, se diagram 14. Studiedeltagarna med fetma hade liknande 

viktnedgång som mödrar i hela länet men gick ner 26% mer jämfört med 

kontrollmottagningarna Vårby BMM och Spånga-Tensta BMM.  

 

Diagram 14: Viktnedgång efter graviditet fördelat på BMI vid inskrivning på BMM 

 

 

3.7. Resursförbrukning och 
kostnadseffektivitetsberäkning, hälsoekonomisk analys  

 

Resursförbrukning och kostnadseffektivitet har analyserats utifrån en 

hälsoekonomisk modell (bilaga 1.5) skapat i samarbete med forskare vid Karolinska 

Institutet. För att utvärdera kostnadseffektiviteten av hälsovägledarinterventionen 

jämfördes effekten av interventionen som uppmäts bland studiedeltagarna i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen har matchats utifrån moderns 

BMI vid inskrivning på BMM och utifrån ett geografiskt område som är jämförbart 

gällande socioekonomiska faktorer samt prevalens av barnövervikt och barnfetma. 

Effekten som används i denna modell är det utfall som uppmättes via metod 1 

(kontrollmatchning genom moderns inskrivnings BMI, graviditetsregistret), vilket är 

en effekt med 37,5% reduktion av övervikt och 50% reduktion av fetma för gruppen 

deltagare som erhållit interventionen (tabell 15). Av de två metoder som använts i 

denna studie vid utvärdering av andelen med övervikt och fetma är metod 1 den 

mer konservativa metoden som gav det lägre utfallet. 
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Tabell 15: Andel övervikt/fetma metod 1 (4-åringar). 

 

Tidshorisonten för denna modell är 4–65 år, där man antar att effekten kvarstår. 

Detta anses vara ett konservativt antagande som även eliminerar osäkerheten i 

ytterligare antagande gällande framtida viktutveckling för deltagargruppen som 

erhållit interventionen och kontrollgruppen. 

 

Vidare jämförs kostnader mellan interventionsgruppen med kontrollgruppen. Detta 

gäller kostnader så som direkta kostnader för framtida hälso- och 

sjukvårdskonsumtion samt indirekta kostnader i form av produktionsbortfall så 

som sjukskrivningar, sjukpension och för tidig död.  Kostnaderna i denna 

hälsoekonomiska modell baserats på studier som utvärderar registerdata i Sverige 

och har sedan diskonterats med 3% samt justeras till 2016 års värden (tabell 16). 

 

 
Tabell 16: Kostnader beräknat per individ med övervikt eller fetma. 

 

Ett exempel på en sådan registerstudie är en studie av Neovius et al. 2012, som har 

följt 45 000 män under 38 år i syfte att utvärdera produktionsbortfall så som 

sjukskrivning/sjukpension/förtidig död för män med ett BMI över 25 (11). Vidare 

har även kostdata från Odegaard et al 2008 (12) använts för att beräkna hälso- och 

sjukvårdskostnader. Slutligen har kostnader för själva interventionen antagits till 

30 000 sek baserat på erfarenheter från denna utvecklingsstudie. 

 

Utifrån direkta och indirekta kostnader för övervikt och fetma (tabell 16) beräknas 

kostnadsbesparing för de familjer som tagit del av interventionen utifrån 

interventionens effekt på andelen med övervikt och fetma (15). Ett antagande 

gällande storleken på familjen har beräknats utifrån hur många barn man har i 

medelsnitt i familjerna som deltagit i interventionen. Medelsnittet per familj var 

2,35 barn vilket är ett konservativt antagande då detta inte tar hänsyn till att dessa 

familjer eventuellt ej är färdigbildade, att studien initialt rekryterade förstföderskor, 

samt hälsofrämjande effekter som uppnås av föräldrarna. Utifrån dessa beräkningar 

kan kostnadsbesparingarna ses i tabell 17 nedan. 

Fetma Övervikt Normalvikt

Deltagare 5,0% 12,5% 82,5%

Kontroll 10,0% 20,0% 70,0%

Differens -5,0% -7,5% 12,5%

Andel övervikt/fetma, 4 åringar

Fetma Övervikt Normal Referense Kostnad år Diskontering Land

Direkt total Hälso- och sjukvård 382 189 55 166 0 Odengaard, 2008 2003 (2016) 3% Sverige

Indirekt total Produktivitets bortfall 399 000 171 000 0 K Neovius, 2012 2010 (2016) 3% Sverige

Indirekt Sjukskrivning 36 000 25 000 0 K Neovius, 2012 2010 (2016) 3% Sverige

Indirekt Sjukpension 93 000 79 000 0 K Neovius, 2012 2010 (2016) 3% Sverige

Indirekt Förtidig död 270 000 67 000 0 K Neovius, 2012 2010 (2016) 3% Sverige

Total 781 189 226 166 0

Kostdiff. över normalTids horisont 4-65 år
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Tabell 17: Direkta och indirekta kostnadsbesparingar utifrån utvecklingsstudiens effekt 

gällande andel med övervikt eller fetma. 

   

Utifrån den hälsoekonomiska analysen som beräknar kostnadsbesparingar inom 

hälso- och sjukvård samt produktionsbortfall i jämförelse med kostnaden av 

interventionen, beräknas interventionen generera en total besparing av cirka 102,7 

mkr/1000 familjer som erhåller denna intervention, där en besparing av cirka 54,6 

mkr faller inom hälso- och sjukvården, se diagram 15.  

 

 

 

 
Diagram 15: Hälsoekonomisk effekt av interventionen vid inklusion av 1000 familjer. 

 

3.8. Sensitivitetsanalys 
 

I syfte att testa det hälsoekonomiska analysutfallet har en sensitivitetsanalys utförts. 

Andelen övervikt och fetma bland de deltagare som erhållit interventionen 

justerades till endast 50% (tabell 18) samt 25% (tabell 19) effekt av studiens 

Deltagare Kontroll Diff. per individ Diff. per familj

26005 49252 -23247 -54631

4925 8600 -3675 -8636

14525 25100 -10575 -24851

21875 40400 -18525 -43534

26005 49252 -23247 -54631

41325 74100 -32775 -77021

67330 123352 -56022 -131652

Direkt

Indirekt

Total

Direkta/Indirekta kostnader

Hälso- och sjukvård

Sjukskrivning

Sjukpension

Förtidig död
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resultat. Trots detta är interventionen kostnadsbesparande till ett värde av 35 826 

sek/familj respektive 2 912 sek/familj (tabell 18–19). 

 

 
Tabell 18: Sensitivitetsanalys, effekten reduceras till 50% av resultatet från utvecklingsstudien. 

 

 
Tabell 19: Sensitivitetsanalys, effekten reduceras till 25% av resultatet från utvecklingsstudien. 

 

Även kostnaden för interventionen justerades till ett antagande att vara dubbelt 

(tabell 20) och fyrdubbelt (tabell 21) så kostsam som interventionen i studien. Även 

i detta avseende visade interventionen på en kostnadsbesparing med 71 649 

sek/familj respektive 11 649 sek/familj. 

 

 

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 30000 0

Kostnad för övervikt 36752 45233

Kostnad för fetma 58589 78119

total kostnad 125341 123352

Kostnadsbesparing per individ -1989

Sensitivitetsanalys - effekt 50% av studieresultaten              

(fetma=7,5% & övervikt 16,25%)

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 35826

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 30000 0

Kostnad för övervikt 40993 45233

Kostnad för fetma 68354 78119

total kostnad 139347 123352

Kostnadsbesparing per individ -15995

Sensitivitetsanalys - effekt 25% av studieresultaten          

(fetma=8,75% & övervikt 18, 125%)

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 2912

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 60000 0

Kostnad för övervikt 28271 45233

Kostnad för fetma 39060 78119

total kostnad 127331 123352

Kostnadsbesparing per individ -3979

Sensitivitetsanalys (interventionskostnaden fördubblas)

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 71649



 

 

Health Navigator AB, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm 
www.healthnavigator.se, info@healthnavigator.se  

38 

Tabell 20: Sensitivitetsanalys, interventionskostnaden fördubblas utifrån 

interventionskostnader i utvecklingsstudien. 

 

 

 
Tabell 21: Sensitivitetsanalys, interventionskostnaden fyrdubblas utifrån 

interventionskostnader i utvecklingsstudien. 

 

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 120000 0

Kostnad för övervikt 28271 45233

Kostnad för fetma 39060 78119

total kostnad 187331 123352

Kostnadsbesparing per individ -63979

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 11649

Sensitivitetsanalys (interventionskostnaden fyrdubblas)
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4. Diskussion, slutsatser och 
rekommendationer  

Slutsatser och rekommendationer för framtida verksamhet grundar sig på en 

samlad bedömning av det som framkommit av den oberoende utvärderingen som 

gjordes av Elin Larsson, PhD, våren 2016 (10), samt utifrån de resultat som 

presenterats i denna slutrapport. Följande punkter har identifierats: 

 

1. Hälsovägledarnas språkkunskaper och kulturella bakgrund har varit av stor 

betydelse för hälsovägledarnas arbete, dels i syfte att skapa förtroende hos 

deltagande familjer och dels i en utökad kunskapsnivå gällande målgruppens 

levnadsvanor. Utöver dessa aspekter innebär språkkunskaperna även att 

deltagande familjer kan uttrycka sig lättare, alternativt att tolk ej behöver 

användas. Hälsovägledarnas språk- och kulturanpassade kunskaper har 

därför varit en viktig del i interventionens goda resultat. 

 

2. Hälsovägledarnas arbete genomförs troligen bäst om den utförs av en part 

som inte är en del av BMMs/BVCs ordinarie verksamhet. Den samlade 

bedömningen från personalen vid BMM-/BVC.verksamheterna samt HVL, är 

att hälsovägledarnas huvudfokus gällande hälsosamma levnadsvanor skulle 

kunna hamna i skuggan av alla de arbetsuppgifter som ingår i ordinarie 

verksamhet. 

 

3. Rekrytering av familjer för denna typ av intervention bör fortsatt ske på 

BMM och BVC i områden med hög andel vuxna med övervikt eller diagnosen 

fetma, dels utifrån teorier gällande ökad motivation till 

levnadsvaneförändringar under graviditet och dels utifrån slutrapportens 

resultat. Resultaten i denna slutrapport pekar på en trend av förbättrade 

resultat av andel övervikt och fetma hos studiedeltagarnas 3-åringar, där 

den absoluta majoriteten rekryterats från BMM i jämförelse med 4-

åringarnas andel av övervikt och fetma där studiedeltagarna i huvudsak 

rekryterats från BVC-mottagningarna. 
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4. Inklusionskriterierna för en framtida målgrupp kan möjligen utvidgas och 

inkludera föräldrar med barn äldre än 12 månader. Då familjernas besök på 

BVC-mottagningarna inte är lika frekventa efter det att barnet fyllt 1 år är 

det svårare för personalen att påverka levnadsvaneförändringar. Det gäller 

speciellt i fall där man kan se en påbörjad tendens till övervikt men där det 

inte ännu är motiverat att remittera till Barn- och 

Ungdomsmedicinskmottagning (BUMM). Vidare bör även arbetet med att 

inkludera fäder förstärkas, att hela familjen delar en målsättning om 

förändrade levnadsvanor underlättar förändringsarbetet för familjen. 

 

5. Registrering av mat och fysisk aktivitet har varit betydelsefullt och 

användbart när deltagarna identifierar sina mål. Likaså har enkäterna 

gällande levnadsvanor och tilltro till egen förmåga varit ett bra 

diskussionsunderlag i denna målsättning. 

  

6. Enkäter bör användas regelbundet. Var tredje månad är kanske för ofta, och 

eventuellt kan deltagarna svara var sjätte månad och därmed ökas eventuellt 

chansen till svar. Enkäterna skulle kunna förbättras gällande frågornas 

precision för att bättre kunna bedöma effekter. 

 

7. Hälsovägledarnas utbildning skulle kunna stärkas, utvecklas och 

kvalitetssäkras. Ett steg i att utveckla rollen som hälsovägledare skulle 

kunna vara att arbeta i tvärdisciplinära team. Vid en uppskalning av en 

hälsovägledarintervention som inkluderar fler BMM-/BVC-mottagningar kan 

man bilda hälsovägledarteam inom geografiska angränsande områden. Detta 

skulle leda till en utökad möjlighet i att kunskapsdela både inom gruppen 

hälsovägledare samt medordinarie vårdpersonal och lokala organisationer.  

 

8. En viktig roll för hälsovägledarnas arbete med beteendeförändringar för mat 

och fysisk aktivitet kan även vara relevant för andra grupper såsom 

nyanlända. Är detta något som kan utvecklas i samarbete med andra aktörer 

inom SLL, så som hälsokommunikatörer? 

 

9. Hälsovägledarnas arbete skulle eventuellt kunna standardiseras t.ex. 

uppföljning efter 1 år, och därefter innehålla kontinuerliga kontakter vid 

fasta milstolpar t.o.m. barnet fyller fyra år. 

 

10. Hälsovägledare på andra arenor och i ett mer strukturerat samarbete med 

andra aktörer såsom Öppna förskolan, förskolan m.fl. kan övervägas. Likaså 

skulle regelbundna föräldraföreläsningar på BMM och BVC vara värdefullt. 

De föreläsningar som skett under hälsovägledarinterventionen har 

uppskattats både av ordinarie personal vid mottagningarna samt föräldrar.   
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11. Familjer som bor i områden med låg köpkraft har ofta en komplex 

problematik som direkt eller indirekt påverkar hälsan, vilket kräver stöd till 

familjen inom fler områden än enbart hälsosamma levnadsvanor. 

Hälsovägledarens roll och funktion bör därför fastställas utifrån 

identifierade behov bland deltagande familjer och ev. följas upp med fler 

hälsorelaterade effektmål.  

 

12. Observerade effekter på viktuppgång under graviditet och viktnedgång efter 

graviditet visar att gravida med övervikt eller fetma bör erbjudas 

hälsovägledarinterventionen i ett så tidigt skede som möjligt av graviditeten, 

för att påverka viktförändringar under graviditeten.  Vid en fortsättning av 

interventionen bör beslut fattas kring huruvida viktförändringar under 

graviditet bör vara ett enskilt effektmått. 

 

13. Hälsovägledarinterventionen är inte bara kostnadseffektiv utan även 

kostnadsbesparande för landstinget. Genom att förebygga övervikt och 

fetma i socioekonomiskt utsatta grupper, kan besparingar göras inom såväl 

hälso- och sjukvården som i ett större samhällsperspektiv. 

 
 

-  
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Bilagor 

 

1.1 Intervjumall: Kartläggning av vanor och tilltro till egen 
förmåga. 

Kartläggning av vanor kring mat, fysisk aktivitet och återhämtning   

VUXNA gravida/föräldrar  

Måltider och matvanor  

Jag äter frukost hemma eller på jobbet     
Aldrig    Ibland    Vanligtvis  
  

Jag äter måltider ensam  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  
  

Jag äter samtidigt som jag tittar på TV  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  
  

Jag äter på natten  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  
  

Val av livsmedel och drycker  
Jag använder färdiglagade måltider, så som hel- eller halvfabrikat   

  Alltid  

Aldrig    Ibland     

  
Jag äter frukt och grönsaker till måltider eller 
mellanmål  

Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     
  
Jag dricker läsk eller sötade drycker  

Vanligtvis    Alltid  
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Aldrig    Ibland     
  
Gränssättning och belöning  

Jag använder sötsaker eller annan mat som belöning  

Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     
  

Det händer att jag tappar kontrollen över mitt ätande  

Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     
  

Fysisk aktivitet och stillasittande  
Jag har tid för fysisk aktivitet varje dag  

Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis    Alltid  
  

Jag tillbringar mindre än 2 timmar per dag av min fritid framför TV, videospel 

och/eller dator   

Aldrig    Ibland     Vanligtvis    Alltid  

    

Jag får vardagsmotion varje dag (t.ex. leker rörliga lekar med barn, tar trappor 

istället för hiss eller promenerar istället för att åka buss eller bil)  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis    Alltid 

    

Sömn och avkoppling  

Jag har svårigheter att somna  

Enkät 1a  

  

Aldrig    Ibland   

  
Jag har ofta störd eller orolig sömn  

  Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis    Alltid  
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Kartläggning av vanor kring mat, fysisk aktivitet och återhämtning  

BARN    

Mitt barn äter frukost hemma eller på skolan   

Aldrig    Ibland    Vanligtvis  
  
 Vår familj äter måltider tillsammans   

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  
  
Vår familj äter samtidigt som vi tittar på TV  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  
  
Mitt barn äter på natten  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  
  
Val av livsmedel och drycker  

Vår familj äter färdiglagade måltider, så som hel- eller halvfabrikat   

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  

  
Mitt barn äter frukt och grönsaker till måltider eller mellanmål  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  

  
Mitt barn dricker läsk eller sötade drycker  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis  

  

Gränssättning och belöning  
Vår familj använder sötsaker eller annan mat som belöning  

  Alltid  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis    Alltid  
  

Fysisk aktivitet och stillasittande  

Mitt barn tillbringar mindre än 1 timme per dag av min fritid framför TV, videospel 

och/eller dator   

Aldrig    Ibland     
  

Mitt barn leker utomhus varje dag  

Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     

    

Sömn och avkoppling  
Vår familj har en daglig rutin för våra barns läggdags  

Vanligtvis    Alltid  

Aldrig    Ibland     

  

Vanligtvis    Alltid  

Mitt barn (under 5 år) får minst 11 timmars sömn per natt  

Aldrig    Ibland     Vanligtvis    Alltid  
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Enkät 2  

Enkät för utvärdering av tilltro till den egna förmågan att anamma och 
bibehålla hälsosamma vanor för kost och fysisk aktivitet  

VUXNA gravida/föräldrar    

  

Beskrivning av Skala  

Svarsalternativen är 1–4 där; (1) mycket osäker, (2) ganska osäker, (3) ganska 

säker, och (4) mycket säker.  

  

Tilltro till den egna förmågan beträffande 

matvanor/kost:  "Hur säker är du på att du kan 

övervinna följande hinder?"  

  

Jag klarar av att hålla mig till hälsosam mat/matvanor ...  

1. ... även om jag behöver lång tid på mig för att utveckla hälsosamma vanor  

2. ... även om jag måste försöka flera gånger innan jag når mina mål  

3. ... även om jag måste ompröva hela mitt sätt att se på kost och matvanor  

4. ... även om jag inte får stöd från min omgivning till en början 5.  ... även om 

jag måste hålla mig till en detaljerad plan  

  

Tilltro till den egna förmågan beträffande fysisk aktivitet:  

"Hur säker är du på att du kunna följa dina träningsintentioner?"  

  

Jag klarar att träna som planerat ...  

1. ... även om jag har bekymmer eller problem  

2. ... även om jag känner deprimerad  

3. ... även om jag känner mig spänd  

... även om jag är trött 
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1.2 Detaljering av enkätsvar: Kartläggning av vanor – 
vuxna 

 

1.3 Detaljering av enkätsvar: Tilltro egen förmåga 
 

”Hur säker är du på att du kan hålla dig till hälsosamma mat- och motionsvanor?” 

 

Källa: Forskningsstudiens register, Health Navigator analys 

 

Första Sista Första Sista Första Sista Första Sista

Det händer att jag tappar kontrollen över mitt ätande 89 (45) 114 (58) 81 (41) 72 (37) 18 (9) 9 (5) 9 (5) 2 (1)

Jag använder sötsaker eller annan mat som belöning 108 (55) 140 (71) 56 (28) 47 (24) 24 (12) 7 (4) 9 (5) 3 (2)

Jag använder sötsaker eller annan mat som tröst 93 (55) 104 (62) 46 (27) 48 (29) 18 (11) 11 (7) 11 (7) 5 (3)

Jag dricker läsk, juice, saft eller andra söta drycker 32 (16) 61 (31) 97 (49) 100 (51) 28 (14) 15 (8) 40 (20) 21 (11)

Jag har svårt att somna 94 (48) 132 (67) 53 (27) 36 (18) 28 (14) 16 (8) 22 (11) 13 (7)

Jag känner mig utvilad 37 (22) 29 (17) 54 (32) 49 (29) 49 (29) 50 (30) 28 (17) 40 (24)

Jag rör mig minst 1 timme varje dag (t.ex. tar trappor istället för hiss, promenerar 

istället för att åka buss eller bil, leker rörliga lekar med barn) 22 (13) 16 (10) 39 (23) 27 (16) 45 (27) 33 (20) 62 (37) 92 (55)

Jag sover oroligt 86 (44) 115 (58) 50 (25) 50 (25) 31 (16) 16 (8) 30 (15) 16 (8)

Jag tränar så att jag blir svettig flera gånger varje vecka 106 (63) 96 (57) 37 (22) 27 (16) 13 (8) 14 (8) 12 (7) 31 (18)

Jag ägnar mer än 2 timmar av min fritid på TV, mobiltelefon/smartphone, 

surfplatta eller dator 40 (20) 72 (37) 35 (18) 37 (19) 49 (25) 31 (16) 73 (37) 57 (29)

Jag äter frukt till måltider eller mellanmål 12 (6) 11 (6) 53 (27) 60 (30) 57 (29) 39 (20) 75 (38) 87 (44)

Jag äter färdiglagad eller nästan färdiglagad mat (till exempel snabbmat, hämtmat 

eller halvfabrikat) 49 (25) 83 (42) 120 (61) 97 (49) 22 (11) 13 (7) 6 (3) 4 (2)

Jag äter glass, kakor, godis eller snacks 16 (10) 33 (20) 106 (63) 110 (65) 25 (15) 17 (10) 21 (13) 8 (5)

Jag äter grönsaker till måltider eller mellanmål 4 (2) 1 (1) 34 (20) 20 (12) 45 (27) 34 (20) 85 (51) 113 (67)

Jag äter måltider ensam 34 (17) 36 (18) 102 (52) 95 (48) 43 (22) 53 (27) 18 (9) 13 (7)

Jag äter på natten (efter kl 21) 83 (42) 104 (53) 81 (41) 80 (41) 21 (11) 6 (3) 12 (6) 7 (4)

Jag äter på regelbundna tider, minst 3 måltider per dag (frukost, lunch, middag, 

samt 0-3 mellanmål) 22 (13) 28 (17) 46 (27) 27 (16) 44 (26) 33 (20) 56 (33) 80 (48)

Jag äter samtidigt som jag tittar på TV (till exempel mat, mellanmål, kakor, snacks 

eller godis) 47 (24) 79 (40) 103 (52) 86 (44) 28 (14) 21 (11) 19 (10) 11 (6)

Aldrig (%) Ibland (%) Vanligtvis (%) Alltid (%)

Fråga

Första Sista Första Sista Första Sista Första Sista

1... även om du behöver försöka flera gånger innan du når målen 9 (6) 2 (1) 26 (17) 20 (13) 71 (47) 65 (43) 45 (30) 64 (42)

2... även om du måste se på mat och motion på ett nytt sätt 3 (2) 4 (3) 30 (21) 14 (10) 68 (48) 74 (52) 40 (28) 49 (35)

3... även om du måste ändra dina vanor själv utan stöd från familj och vänner 11 (7) 8 (5) 29 (19) 16 (11) 67 (44) 68 (45) 44 (29) 59 (39)

4... även om du måste hålla dig till en bestämd plan 4 (3) 9 (6) 24 (16) 14 (9) 78 (52) 67 (44) 45 (30) 61 (40)

5... även om du känner dig ledsen och orolig 16 (11) 7 (5) 54 (36) 49 (32) 58 (38) 57 (38) 23 (15) 38 (25)

6... även om du är trött 18 (12) 12 (8) 53 (35) 35 (23) 62 (41) 67 (44) 18 (12) 37 (25)

7... även om du har många andra saker som behöver göras 12 (8) 10 (7) 49 (32) 36 (24) 70 (46) 70 (46) 20 (13) 35 (23)

Fråga

Mycket osäker (%) Ganska osäker (%) Ganska säker (%) Mycket säker (%)
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1.4 Detaljering av enkätsvar: Kartläggning av vanor - barn 
5–18 mån 

 

Källa: Forskningsstudiens register, Health Navigator analys 

 

1.5 Hälsoekonomisk modell 
 

 

 

 

Första Sista Första Sista Första Sista Första Sista

I vår familj bestämmer barnet (till exempel ändrar mat eller planerad aktivitet om 

barnet protesterar) 55 (82) 54 (81) 9 (13) 12 (18) 0 (0) 1 (1) 3 (4) 0 (0)

Mitt barn dricker läsk, juice, saft eller söta drycker 59 (88) 45 (67) 6 (9) 15 (22) 0 (0) 4 (6) 2 (3) 3 (4)

Mitt barn har regelbundna sovrutiner 5 (7) 4 (6) 6 (9) 5 (7) 17 (25) 12 (18) 39 (58) 46 (69)

Mitt barn har störd eller orolig sömn 32 (48) 36 (54) 20 (30) 20 (30) 5 (7) 4 (6) 10 (15) 7 (10)

Mitt barn tillbringar mer än 1 timme per dag med TV, videospel, 

mobiltelefon/smartphone, surfplatta och/eller dator 60 (90) 52 (78) 3 (4) 7 (10) 1 (1) 1 (1) 3 (4) 7 (10)

Mitt barn vistas utomhus varje dag 0 (0) 0 (0) 9 (13) 3 (4) 17 (25) 20 (30) 41 (61) 44 (66)

Mitt barn äter frukt till måltider eller mellanmål 8 (12) 1 (1) 9 (13) 8 (12) 11 (16) 11 (16) 39 (58) 47 (70)

Mitt barn äter glass, kakor, godis eller snacks 52 (78) 33 (49) 13 (19) 33 (49) 0 (0) 1 (1) 2 (3) 0 (0)

Mitt barn äter grönsaker till måltider eller mellanmål 5 (7) 1 (1) 6 (9) 5 (7) 14 (21) 13 (19) 42 (63) 48 (72)

Mitt barn äter måltider tillsammans med resten av familjen 12 (18) 0 (0) 14 (21) 9 (13) 15 (22) 16 (24) 26 (39) 42 (63)

Mitt barn äter samtidigt som barnet tittar på TV (exempelvis mat, mellanmål, 

kakor, snacks eller godis) 53 (79) 45 (67) 11 (16) 20 (30) 1 (1) 1 (1) 2 (3) 1 (1)

Mitt barn äter smakportioner eller mat till varje måltid 2 (3) 2 (3) 8 (12) 4 (6) 15 (22) 9 (13) 42 (63) 52 (78)

Mitt barn övar sin grovmotorik mer än 1 timme varje dag (till exempel ligger på 

mage, kryper, klättrar, går) 6 (9) 4 (6) 4 (6) 1 (1) 5 (7) 3 (4) 52 (78) 59 (88)

Mitt barn, 10 månader eller äldre, äter på natten 43 (64) 42 (63) 2 (3) 8 (12) 3 (4) 5 (7) 19 (28) 12 (18)

Vår familj använder sötsaker eller annan mat som belöning (till exempel att 

barnet eller andra familjemedlemmar får godis om man gör något bra) 53 (79) 57 (85) 11 (16) 10 (15) 1 (1) 0 (0) 2 (3) 0 (0)

Vår familj använder sötsaker eller annan mat som tröst (till exempel att barnet 

eller andra familjemedlemmar får godis när man gråter eller är ledsen) 50 (75) 58 (87) 14 (21) 8 (12) 1 (1) 1 (1) 2 (3) 0 (0)

Fråga

Aldrig (%) Ibland (%) Vanligtvis (%) Alltid (%)

Hälsoekonomisk modell

Totalt, n 1 Antal barn

4 till 65 års effekt 100% Kvarstår i sin normalviktig/övervikt/fetma status.

Diskontering 3% Diskontering av framtida kostnader.

Interventionens kostnad 30.000sek Antagande utifrån projektets erfarenhet

Perspektiv

Tids horisont 4-65 år År som kostnader beräknas på.

Antal barn per familj 2,35 Baserat på snittet för de familjer som deltagit i studien

Samhälls perspektiv: Inkluderar direkta och indirekta kostnader  

(direkta kostnader: endast hälso- och sjukvårdskonsumption).

BMI för barn inkluderade i interventionen och barn från kontrollgruppen.

Interventionsgruppen Kontrollgruppen Diff. mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp

Ålder Fetma Övervikt Normalvikt Fetma Övervikt Normalvikt Fetma Övervikt Normalvikt

4 år 5,0% 12,5% 82,5% 10,0% 20,0% 70,0% -5% -7,5% 12,5%



 

 

Health Navigator AB, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm 
www.healthnavigator.se, info@healthnavigator.se  

50 

 

 

 

Direkta kostnader (Odegaard 2008, table 4)

Övervikt

Ålder År Male Female Male/female Tot. Diskonterad

4-18 16 1 053 908 980 15 684 11 758

18-30 12 1 579 1 361 1 470 17 644 9 394

30-40 10 2 369 2 042 2 206 22 055 7 731

40-50 10 3 479 3 051 3 265 32 650 9 610 Antagande gällande hälso- och sjukvårdskonsumption för 4-18=18-30/1,5

50-60 10 4 897 4 434 4 666 46 655 10 218 Antagande gällande hälso- och sjukvårdskonsumption för 18-30=30-40/1,5

60-65 5 6 328 6 149 6 239 31 193 6 456

18-65 165 880 55 166 Antagande av könsfördelning 1:1

Fetma

Ålder Years Male Female Male/female Tot. Diskonterad

4-18 16 7 363 6 353 6 858 109 732 82 267

18-30 12 11 045 9 530 10 287 123 448 65 727

30-40 10 16 567 14 295 15 431 154 310 54 089

40-50 10 24 220 21 371 22 796 227 955 67 092

50-60 10 33 378 30 945 32 162 321 615 70 434

60-65 5 40 350 41 941 41 146 205 728 42 581

18-65 1 142 787 382 189

Tids horisont 4-65 år

Kostdiff. över normal Total kostnad

Fetma Övervikt Normal Fetma Övervikt Normal ReferenseKostnad år (justerad till)DiskonteringLand

Direkt total Hälso- och sjukvårdskonsumption382 189 55 166 0 NA NA NA Odengaard, 20082003 (2016) 3% Sverige

Indirekt total Produktivitets bortfall 399 000 171 000 0 954 000 726 000 555 000 K Neovius, 20122010 (2016) 3% Sverige

Indirekt Sjukskrivning 36 000 25 000 0 161 000 150 000 125 000 K Neovius, 20122010 (2016) 3% Sverige

Indirekt Sjukpension 93 000 79 000 0 272 000 258 000 179 000 K Neovius, 20122010 (2016) 3% Sverige

Indirekt Förtidig död 270 000 67 000 0 521 000 318 000 251 000 K Neovius, 20122010 (2016) 3% Sverige

Total 781 189 226 166 0

Kommentar Endast kostnadsdiff. Ingen kostnad för baseline.Excess only. K Neovius har använt sig av "Human capital approach"

Resultat

Kostnadsbesparing för interventionen

InterventionKontroll

Interventionens kostnad 30 000 0

Kostnad för övervikt 28 271 45 233

Kostnad för fetma 39 060 78 119

total kostnad 97 331 123 352

Kostnadsbesparing per individ 26 021

Kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och interventionskostnad beräknad per familj)101 649

Direkta/Indirekta kostnader InterventionKontroll Diff. per individDiff. per familj (2,35 barn)

Hälso- och sjukvårdskonsumption 26 005 49 252 -23 247 -54 631

Sjukskrivning 4 925 8 600 -3 675 -8 636

Sjukpension 14 525 25 100 -10 575 -24 851

Förtidig död 21 875 40 400 -18 525 -43 534

Direkt 26 005 49 252 -23 247 -54 631

Indirekt 41 325 74 100 -32 775 -77 021

Total 67 330 123 352 -56 022 -131 652
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Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 30000 0

Kostnad för övervikt 36752 45233

Kostnad för fetma 58589 78119

total kostnad 125341 123352

Kostnadsbesparing per individ -1989

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 30000 0

Kostnad för övervikt 40993 45233

Kostnad för fetma 68354 78119

total kostnad 139347 123352

Kostnadsbesparing per individ -15995

Sensitivitets analys - effekt 50% av studieresultaten              

(fetma=7,5% & övervikt 16,25%)

Sensitivitets analys - effekt 25% av studieresultaten          

(fetma=8,75% & övervikt 18, 125%)

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 35826

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 2912

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 60000 0

Kostnad för övervikt 28271 45233

Kostnad för fetma 39060 78119

total kostnad 127331 123352

Kostnadsbesparing per individ -3979

Deltagare Kontroll

Interventionens kostnad 120000 0

Kostnad för övervikt 28271 45233

Kostnad för fetma 39060 78119

total kostnad 187331 123352

Kostnadsbesparing per individ -63979

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 11649

Sensitivitets analys (interventionskostnaden fördubblas)

Sensitivitets analys (interventionskostnaden fyrdubblas)

kostnadsbesparing per familj (2,35 barn och 

interventionskostnaden beräknad per familj) 71649


