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Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram, 

och finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten 
Vinnova och av programmets deltagande parter. De 
strategiska innovationsprogrammen har som uppgift att genom 
samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för 
Sverige skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar. 



Våren 2019 beslutades området prevention av barnfetma som gemensam 
nationellt skalbar satsning.

• direktörsnätverket utsåg regionala representanter

• grupperingen har utökats med representanter för patienter, näringsliv, 
myndigheter och nationella kunskapsstyrningen

• syfte att skapa en nationell kraftsamling kring detta viktiga och prioriterade 
område och ge mesta möjliga mervärde i förhållande till alla andra projekt och 
initiativ som pågår .

Projektets tillkomst

Swelife hade en pågående dialog med FoUUI-direktörer, 

Sjukvårdsdirektörer och Hälso- och sjukvårdsdirektörer för 

de 7 stora regionerna för att identifiera ett område som 

alla är intresserade av att samverka kring utifrån 

Frisk-Risk-Sjuk. 



Övervikt och fetma har ökat kraftigt bland svenska barn och är en starkt 
bidragande orsak till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Idag är andelen barn 
som har övervikt vid skolstart 20%, varav 5% har fetma, en tydlig ökande 
andel sen 80-talet.

Prevention barnfetma (PBF) är ett nationellt initiativ som har som syfte att 
förebygga övervikt och fetma bland barn i åldern 0-6 år i Sverige. Projektets 
uppdrag är att i samverkan med individen, hälso- och sjukvård, kommuner 
och regioner, myndigheter, akademi och näringsliv arbeta för visionen noll 
barnfetma vid skolstart 2030. 

Varför prevention barnfetma – en jämlik hälsostart i livet 



Sant eller Falskt



OBESOGEN MILJÖ
Summan av den påverkan som omgivningen, 
förutsättningarna och livsvillkoren har för att främja 
fetma hos individer eller befolkning.

Pizzeriaindex 

Simrishamns kommun

80-tal 1

Idag 12







Läget i Sverige

Spong, 2019

4-åringar



Sverige blir tyngre

Ca 80% av de barn som i 

6-7-års åldern har övervikt 

eller fetma har det fortfarande

i sena tonåren.

BORIS – Barn Obesitas Register i Sverige



Medicinska konsekvenser vid fetma

BMI 30BMI 20 BMI 30

13-åriga pojkar

Forslund et al, Pediatrics, 2014



“For every complex problem there is an answer that is clear, 
simple AND wrong” 

Hälsans bestämningsfaktorer

Dahlgren and Whitehead, 1991 Lee et al, Nutr Rev, 2017



• Analys best practice – Individ/Samhälle/Implementering

• Analys incitamentsstrukturer

• Kartläggning data, indikatorer och datahantering

• Innovationstävling – Grand Challenge

• Dialog med kommun och region par
Värmland
Värnamo
Ev Blekinge
Skåne

• Stöd för ta fram interventionsplan (Ånge/Region Västernorrland) 

• Identifiering och framtagande av modell för effektmätning, utfall och 
hälsoekonomiska modeller

• Dialog med livsmedelsaktörer – vad kan de göra?

• Internationell utblick/dialog/samarbete

Våra aktiviteter



Sammanfattning 

Hela samhället

Hantera data för att förstå vad som bör göras och anpassa till lokala 

förutsättningar 

Få med andra samhällsaktörer

Alla samhällsnivåer (kommun/region/nationell) viktiga



Nämn 3 saker som du skulle kunna bidra med i din roll för 
prevention barnfetma:

Informera Göra konsekvensbeskrivningar i underlag och uppmärksamma om det påverkar (bland 
annat) övervikt/fetma/hållbara hälsosamma levnadsvanor.

Koordination, påverkan, kunskap Samverka, Information

Initiera större samverkan med alla samhällsaktörer. - kunskap
- information
- beslutsförslag

Bra underlag för beslut
Omfördela resurser till förebyggande insatser
Betona hälsofrämjande insatser i välfärden

Titta på samhällsekonomiska/hälsomässiga effekter av förebyggande åtgärder som underlag 
för prioriteringar.

Kunskap Som förändringsledare stödja utvecklingsinsatser riktade för barn o unga inom ramen för 
programmet kring utvecklingen av god och nära vård i Västernorrland

Mer förebyggande arbete Lyfta fråga, intressera sig
Efterfråga uppföljningar
Sockerskatt?

Ta upp det i mitt parti! Information
Förtydliga huskäkarmottagningarnas roll Samverka med andra aktörer

SALUT arbetet i Västerbotten
Bidra med Kunskap, lyfta frågan, Beställa förebyggande arbete för barn och unga av primärvården, stödja utbilda stödja 

utvecklingen
Samverkan påverkan information Se till att uppmuntra skolor på att ha fysiskt aktivitet på schema
Sänka priset på grönsaker & nyttig mat och chockhöj sockerskatt Fånga initiativ som pågår i landet som goda exempel hemmavid
Mer fokus på frågan Driva politiskt
Bevilja projekt som rör fysiskt aktiviter Stärka upp arbetet på familjecentralerna

Skolhälsovården, tydligare uppdrag
Samverkan med föreningsliv

Blev känslomässigt berörd av detta. Lyfta frågan i parlamentariska sammanhang. Se till att 
den kommer på agendan. Samverka mellan kommun och region måste bli bättre.

Reglera tillgång till dåliga födo alternativ som snabbmatskjedjor

Förstärka det förebyggande perspektivet i nämndens detaljbudget och Mål-
inriktningsdokument
Få in mer statistik från utförare för att kunna rikta insatser geografiskt

Ge BVC mer resurser till samverkan och utökat eget arbete

Lyfta frågor Mer hälsokunskap och idrott/rörelse i skolan
Driva detta politiskt Möta blivande föräldrar
Sprida kunskap Mer stöd till föräldrar
Bidra med kunskap Systematiserat långsiktigt arbete med frågan
informera , ta upp det med i politiken



Vad tror du krävs för att din/era kommuner/regioner ska lyckas 
med att minska andelen barn med fetma vid skolstart 2030?

Aktiva politiker Tydligare befolkningsansvar för primärvården att genomföra tidiga 
förebyggande insatser t ex familjestöd

Samarbete region och kommunerna Tydlig samverkan mellan region, kommuner andra aktörer med tydliga och 
samspelade direktiv från politiken.

Krafttag och samarbete. Ge föräldrar verktyg Tidiga insatser. Möta blivande föräldrar 
Livsstilsförändringar är störst när man väntar eller nyss fått sitt barn

Tydlig målbild Samarbete skolhälsovård och föräldrar
Koordination, kunskap, beslut Bättre samarbete med kommun, bvc, elevhälsa. Gemensamma 

informationsdagar, gå ut i samhället och träffa familjer.
Tidiga insatser Tydligt ansvar för aktörer
Skifte av politiskt styre! Mer resurs till elev hälsan, sprida kunskap kring barnfetma, samverka 

mellan kommun och region.
Långsiktighet Många, riktade insatser till stöd för barn o föräldrar i samverkan mellan 

kommunens verksamheter och regionen och främst att öka det 
förebyggande arbetet

Information Norsjömodellen för barn?
Intresserade politiker o tjänstemän Hålla i  Samverkan

SALUT arbetet i Västerbotten
Matkassen (VGR) Systematiskt långsiktigt fb arbete
Gemensamt beslutade mål och strategier med genomförandeplan samt 
uppföljning.

Gemensam kraftsamling region, kommuner m fl aktörer och prioritering. 
Påverkansarbete och sprida information till föräldrar och skola

Förutsättningar Mer resurser till BVC
Samverkan, gemensam strategi Mer rörelse & hälsa i skolan

Samverkan med andra aktörer för ett samhälle som fjämjar goda 
levnadsvanor

Mer rörelse i skolan



Vad är det viktigaste initiativet Prevention barnfetma behöver göra för att 
kunna arbeta i samverkan med kommuner och regioner för att tillsammans nå 
visionen ”Noll fetma vid skolstart 2030”?

Dialog i smågrupper

“Most people overestimate what they can do in one year 

and underestimate what they can do in ten years.”

Bill Gates



Vi söker kommuner och regioner som är förändringsbenägna, tänker långsiktigt och är öppna 
för att ta sig an framtidens utmaningar från nya infallsvinklar och med innovativa metoder.

Hösten 2021 får de fem första kommunerna möjlighet att få stöd i kartläggningen av den 
nuvarande situationen gällande barnfetma i kommunen. Därefter tar vi, utifrån kommunens 
behov och förutsättningar, tillsammans fram förslag på lämpliga evidensbaserade insatser att 
genomföra. PBF kan ge kommunen stöd kring såväl implementering som uppföljning och 
utvärdering.

Regionens medverkan är viktig då ni ansvarar för mördrahälsovård, barnhälsovård och 
bryggan mellan hälso- och sjukvård och folkhälsoarbetet i samhället. Målet är att i nästa steg 
skala upp samarbetet till 50 kommuner, för att slutligen nå samtliga Sveriges kommuner.

Här behöver något mer fyllas på kring varför regionens medverkan är viktig

Vill ni vara med?



Tack!

Maria Bjerstam maria.bjerstam@innovationskane.com

Peter Bergsten peter.bergsten@mcb.uu.se

Jenny Vinglid jenny.vinglid@hobs.se
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