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        I           II            III          IV           V          VI          VII 

 Graviditet      1,5 år         3 år             6 år          10 år         13 år          16 år 

 

 

 

 

Barnets  

hälsa i fokus 
 

 

Till mamma och pappa/partner 

 

när barnet är ca 1 ½ år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salut-satsningen i Västerbotten 

Fylls i på BVC: 

Dagens datum: 

 

 
 

Barnets vikt:     
 

 
 

, 
 

 kg 
 

Barnets längd:  
 

 
 

 cm 

BMI        självskattad hälsa       tandborstning 

Eva Eurenius, hälsoutvecklare, forskare, Folkhälsoenheten, Staben för verksamhetsutveckling 

Enkäter - samtalsunderlag och datainsamling 
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Blomquist HK, Bergström E. Obesity in 4-year-old children more prevalent in girls and in municipalities with a low socioeconomic level. Acta Paediatr 

2007;96:113-16. 

Bergström E, Blomquist HK. Is the prevalence of overweight and obesity declining among 4-year-old Swedish children? Acta Paediatr 2009;98:1956-58. 

Övervikt/fetma – 4-åringar 

4-åringar 2007/2008 4-åringar 2002/2003 

17 % 

19 % 

14 % 

22 % 
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Fler än referens-

population WHO 

Barn 1½ år i 

Västerbotten 



 
 

Oddskvoten (OR) för övervikt och fetma hos blivande föräldrar  

för olika kombinationer av riskfaktorer (2008-2011) 

 

Utbildning 

 

Sysselsättning 

       

 

           

 

Bostadsort 

 

 

OR  

BMI 

25-29.9 

 

OR  

BMI 

 ≥ 30 

 

 

 

Universitets- 

examen 

 

Anställd 

Stad 

 

1 1 

Landsbygd 1.4* 1.7* 

 

Arbetslös 

Stad 

 

1.1 3.0* 

Landsbygd 0.8 1.2 

 

 

Ej universitets- 

examen 

 

Anställd 

Stad 

 

1.8* 2.0* 

Landsbygd 2.2* 4.0* 

 

Arbetslös 

Stad 

 

2.3* 4.8* 

Landsbygd 1.6 7.2* 

*P<0.05 

Edvardsson K, Lindkvist M, Eurenius E, Mogren I, Small R, Ivarsson A. A poulation-based study of overweight and obesity in expectant 

parents: socio-demographic patterns and within-couple associations. BMC Public Health 2013:13(1):923. 



Vilka är största problemen när det gäller att äta hälsosamt?  

Blivande mammor 



Vilka är största problemen när det gäller att äta hälsosamt?  

Blivande pappor 



Vilka är största problemen när det gäller att ge 1½-åringen hälsosam mat? 

Föräldrar när barnet är 1½ år 



Andel blivande föräldrar som äter frukost 

Föräldrar när barnet är 1½ år 



Hälsofrämjande insatser under graviditet och småbarnsåren  
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“5 FRUKT OCH GRÖNT” 

Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Monica E Nyström. Improving child 

health promotion practices in multiple sectors - outcomes of the Swedish Salut Programme. BMC Public Health 2012, 12:920. 



963 barn okt 2013 - mars 2014 

 

Båda föräldrarna 59 % 

Bara mamma 37 % 

Bara pappa       4 % 

 

Godkänner forskning 96 % 

Matvanor hos 3-åringen 



Matvanor – frukt & grönt 

  1½ år  3 år 

3-5 ggr/dag 58 %  59 % 

1-2 ggr/dag 35 %  34 % 

sällan/aldrig    7 %    7 % 

  



1½-åringens matvanor under helgen 

Söta drycker 1½-åringen 

Inte alls:  48 % 

En gång:  21 % 

Två ggr:   31 % 

 

Sötsaker* 1½-åringen  

Inte alls:  61 % 

En gång:  33 % 

Två ggr:      6 % 

Söta drycker 1½-åringen 

Inte alls:  48 % 

En gång:  21 % 

Två ggr:   31 % 

 

Sötsaker* 1½-åringen  

Inte alls:  61 % 

En gång:  33 % 

Två ggr:      6 % 

*glass, godis eller choklad, kakor, kex, snacks, chips, kräm eller liknande, varm choklad 



Minst 2 ggr/dag 0,5 % 

En gång per dag 3,5 % 

Några ggr/vecka 55 % 

Högst 1 gång/vecka 41 % 

Hur ofta äter våra 3-åringar onyttigheter*? 

*kex, kakor, bullar, choklad, godis, chips eller läsk/saft 

Minst 2 ggr/dag  0,5 % 

En gång per dag  3,5 % 

Några ggr/vecka  55 % 

Högst 1 gång/vecka  41 % 



Hur mycket mjölk* dricker våra 3-åringar? 

Minst 2 ggr/dag 

En gång per dag 

Några ggr/vecka 

En gång/vecka 

Minst 2 ggr/dag 72 % 

En gång per dag 15 % 

Några ggr/vecka   7 % 

En gång/vecka   6 % 

*lätt- eller mellanmjölk 



Hur ofta äter våra 3-åringar fisk*? 

Minst 3 ggr/vecka   4 % 

Två ggr/vecka 35 % 

En gång/vecka 12 % 

Mer sällan    12 % 

*eller skaldjur som huvudrätt, i sallad eller som pålägg 

Minst 3 ggr/vecka   4 % 

Två ggr/vecka 35 % 

En gång/vecka 49 % 

Mer sällan    12 % 
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Hur ofta borstar man tänderna? 

Hur ser 

sam-

bandet ut 

mellan  

onyttig-

heter* 

och tand-

borstning 

för 3-

åringar? 

*kex, kakor, 

bullar, choklad, 

godis, chips 

eller läsk/saft 



På gång inom Salutforskningen 

Blivande 

föräldrars 

upplevelser 

av hälso-

samtalet i 

tandvården 

under grav. 

Barnmor-

skors upp-

levelser av 

att ge råd 

om fysisk 

aktivitet till 

gravida. 

Samband mellan fysisk 

aktivitet, BMI, GDM och 

graviditetsutfall. 

3-åringars socio-

emotionella förmåga 

mätt med ASQ:SE 

samt skydds- och 

riskfaktorer för dess 

utveckling. 

Införandet av föräldra-

stödsprogrammet ICDP 

Vägledande samspel.  

Hälso- och ekonomiska effekter av ett generellt hälsofrämjande program för barn och föräldrar 

 

 

 

 

Barnets  

hälsa i fokus 
 

 

Till mamma och pappa/partner 

 

när barnet är ca 1 ½ år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salut-satsningen i Västerbotten 

Fylls i på BVC: 

Dagens datum: 

 

 
 

Barnets vikt:     
 

 
 

, 
 

 kg 
 

Barnets längd:  
 

 
 

 cm 

BMI hos 1½-åringar 

samt dess samband 

med sociodemografi 

och föräldrars BMI. 

1½-åriga barns sam-

spel med föräldrarna.  

           Graviditet                                            1½ år                                         3 år 

modul I-II 





Barnens mat 0-6 år   

- en tillbakablick  

• Nya matråd  

• Viktutveckling  

• ”Lite Mindre”-förebyggande barnhälsovård   

 

 

Ann-Kristin Sandström, dietist, Barn- och ungdomskliniken, Barnhälsovården 



Amning Sverige 

Västerbotten helt eller delvis ammade vid 4 månader  

 



Matråd 0-1 år *nytt 

0-6 månader 
  Alt 1. bröstmjölk 

* Alt 2. modersmjölksersättning     
   (**MFGM) 

* D-droppar från 1 vecka  

 

4-6 månader 

* Pyttesmå smakprover av purémat  

   i barnets egen takt.  

* Inga speciella 

   ”introduktionslivsmedel” 

* Kan var olika varje dag  

 
** Effects of feeding term infants low energy low protein 

formula supplemented with bovine milk fat globule 
membranes.) Nicklas Timby 2014  

6-12 månader  
Fortsätt gärna amma 

men bröstmjölken täcker 

inte behovet av ex järn  

* Tillskottsnäring  

eller välling/gröt  

Hemlagad och/eller 

industrilagad barnmat 

  

12-24 månader  
Nu kan barnet äta normalkryddad 

husmanskost  

Gärna mer laktovegetariskt  

* även vegankost 
 

För olämpliga livsmedel till spädbarn se SLV .se 



          NYTT 

 

 

 

 

 

 

 

• Mer fokus på helheten  

 
• Typ av fett  

 

• Typ av kolhydrater och socker 

 

• Justering av rekommendation om  

  

 - Fett 

   25-40 e % ( tidigare 25-35)  

 

• -Kolhydrater   

 45-60 e % ( tidigare 50-60)  

 

• Högre D-vitaminrekommendation  



    För barn under 2 år    Matfett 70 - 80%   

    

 

 
      

 

     Bregott 

     Pastöriserad grädde, rapsolja, 

mjölksyrakultur, salt, vitamin A 

och D.  

     Mycket mättat fett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Flora Vegetabiliskt fett (palmolja 
rapsolja) kärnmjölk, vatten, salt 
solroslecitin (emulgeringsämne), 
naturlig arom, vitamin A och D. 

 Mycket fleromättat fett 
 

+ olja, flytande margarin och  fisk 

  



   –hemlagad Bregott  

 

 

 

 

• 500g smör ( rumstempererat ) 

• 2½ dl rapsolja ( kallpressad) 

• 2½ dl vatten (kallt) 

• lite salt  



Heja Förskolan   

• Frukost 

• fm.mellis  

• Lunch  

• em.mellis 

 

 

 
täcker ca 70% av energi och 

 näringintaget 

 om barnet äter normalstora portioner 

 

 

 

Detta innebär att middagen kan få  

vara en lugn stund utan ”matmängdstvång” 

Barnet äter oftast välling eller gröt 

innan sänggåendet och då blir det bra till slut  

 

  

 



Träffar på öppna förskolan/familjecentralen 

 

 
• Matprat i grupp om ca 10-15 föräldrar och barn. 

• Ca 1 timme. 

• Barn mellan ca 2 mån och 1år. 

• ”Laget runt” med frågestund. 

• Vilka rekommendationer gäller och  

     vad finns det för informationsmaterial.  

 
• Folder Lagom mängd mat för små barn  

 



 Öppna förskolan  

   och ”Matptrat” 

  1 timme med  

   varje föräldragrupp 

   2007-2012 

                

    Ca 500 föräldrar  
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Orsaker till barns övervikt ?   
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Normerna förändras –allt blir större  



- och  snabbare energi 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fmiaohrn.wordpress.com%2Ftag%2Fsemmelwrap%2F&ei=EUTPVOHQKKi6ygP5sICADg&bvm=bv.85076809,d.bGQ&psig=AFQjCNGiaLfL8wEFvNcRtIhUghLTGcJB5A&ust=1422955919165734


 
Projekt ”Lite mindre” för mindre energi och 

bättre tandhälsa  

 
     

 

         30 gram                       ½ läsk (33 cl)                             100g el 10 bitar  

http://matvett.se/wp-content/uploads/2012/09/tallrik-med-15-godisbåtar.jpg


ICA i Robertsfors 



 …och balans 

 
  

 

• Svenskarna äter mest godis i världen 

 -17 kg per år och person  

 

 

• Godiskonsumtionen har dubblats på 
trettio år och är nu  

 

 

• 300 gram per vecka och person 

 

 

• ”När plockgodiset kom var det som att 
öppna dammluckorna”, 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

• Minst 60 minuter lek och rörelse varje 
dag 

 

• 100g godis ~ 400 kcal ~ 4 timmars 
lek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 



Vårdprogram och pedagogiska redskap   





http://www.rikshandboken-bhv.se/Dokument/Overvikt/kalorieallergi_stor.jpg


Detta har också hänt på 10 år  
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D-vitamin i ropet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• BHV-dietist Ann-Kristin Sandström 



Högre rekommendation av vitamin D 

 

 

• Vitamin D (RI) 

– 10 µg/dag för barn > 2 år och vuxna  

      ( 400 IE) 

– 20 µg/dag för äldre > 75 år  

 



Livsmedel D – vit 
ug/dag 

Lättmjölk (5 dl) 2.3 

Bordsmargarin (4x5g) 1.8 

Ägg 2 /vecka 0.2 

Lax a’ 100 g 
2ggr/vecka  

3.5 

Medelintag/dag 7.8 

Livsmedel D – vit 
ug/dag 

Standardmjölk (5dl) 0.1 

Bregott  (4x5 g) 1.5 

Ägg 2 /vecka 0.2 

Torsk á100 g 

2ggr/vecka 

0.6 

Medelintag/dag 2.4 

 
Beräknat D vitamin intag per dag  

- jämförelse mellan olika livsmedelsval 

 



Ge järnet till alla barn 
 

 

 

Ann-Kristin Sandström 

Dietist VLL 



Järn och Hjärna  

 

 

 

 

 

 

Järnbrist är associerad med försämrad neurologisk 

utveckling hos små barn,  

 

 

Sen avnavling vid födelsen och introduktion av  

järnrik kost vid 6 månaders ålder är faktorer som minskar risken för järnbrist.  

 

Låg födelsevikt, utebliven introduktion av järnrik kost vid 6 månader 

och intag av stora mängder komjölk är riskfaktorer för järnbrist.  

 

 

Barn med låg födelsevikt (<2 500 g) är en särskild riskgrupp och bör erbjudas 

rutinmässig profylax mot järnbrist, enligt nytt vårdprogram. 

 

Järnstatus bör ingå i utredningen av bl a beteendeproblem och kognitiva 

svårigheter hos barn och ungdomar. 

 



För spädbarn med födelsevikt 2000-2500 gram 

http://www.niferex.se/wp-content/uploads/droppar_2014.jpg






KOSTRÅD - LIKA FÖR ALLA ELLER OLIKA FÖR VISSA? 
 

Cecilia Hellberg, primärvårdsdietist 



RIKSMATEN 2010-2011 Vuxna 

• Två av tio äter 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller mer. 

• Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 

• Sex av tio använder olja eller flytande margarin i matlagningen. 

• Nio av tio äter för lite fullkorn. 

• Sju av tio äter för lite fibrer. 

• Fyra av tio äter för mycket socker. 

• Sju av tio äter för mycket salt, men många väljer joderat salt. 

• Åtta av tio äter för mycket mättat fett. 

• 15 procent av energiintaget – kalorierna – kommer från godis, läsk, 
bakverk och snacks. 

• Unga kvinnor och män, 18–30 år, har sämst matvanor. 

• Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män.  



RIKSMATEN 2003 barn 
 

  Maten innehöll en bra fördelning mellan energigivarna men 
   typen av fett och kolhydrater var inte tillfredsställande.  
 
•   Maten innehöll för lite fleromättade fettsyror och fibrer. 
 
  Ungefär 25 procent av barnens dagliga energi kom från   
    livsmedel som godis, läsk, snacks, glass, efterrätter och 
    bakverk. 
 
 Konsumtionen av frukt och grönsaker var omkring hälften av 
  det rekommenderade intaget. 
 
  Barnen åt fisk 1-2 gånger i veckan och korv 2-3 gånger i veckan. 
 
 
 
 



NORDISKA NÄRINGSREKOMMENDATIONER 2012 

Ger underlag för att ta fram 

kostråd 



 
NORDISKA NÄRINGSREKOMMENDATIONER 2012 
RÅD OM BRA MATVANOR  
 • Syftar till hälsosamma matvanor hela livet 

• Riktar sig till friska personer – ej vid sjukdomar eller tillstånd som kan 

kräva kostbehandling  

• Generella råd som passar för de flesta 

• Mindre betoning på energiprocent av kolhydrater och fett – ökad betoning   

på kvalité  

• Ökat intag av D-vitamin, folsyra och selen 

• Miljöaspekter har lyfts in i kostråden 

• Råd om fysisk aktivitet har lyfts in  

****************************************** 

• Samtal om bra mat för barn – börjar hos föräldrarna! 



RÅD OM BRA MATVANOR 

Välj gärna flytande margarin 

eller olja då du bakar och 

lagar mat 

Välj gärna nyckelhålsmärkta 

livsmedel 

Välj i första hand fullkorn då av 

Bröd, flingor, gryn pasta eller ris  

Ät mycket frukt och grönt- 

Gärna 500g om dagen 

Ät fisk ofta 

Gärna 2-3 gånger i veckan 



SAMTAL OM BRA MATVANOR 



SAMTAL OM BRA MATVANOR 

HÅLL BALANSEN 

Håll energibalans genom att äta och dricka lagom mängd. 

 

NYCKELHÅLET  

Gör det enkelt att välja hälsosamt 

 

VAR FYSISKT AKTIV 

Rör på dig varje dag. Undvik långa perioder av stillasittande. 

 

MER GRÖNSAKER OCH FRUKT 

Gärna 500 gram rotsaker, grönsaker, frukt och bär dagligen. 

 

MER FISK OCH SKALDJUR 

Gärna 2-3 gånger per vecka, varav minst en gång fet fisk. 

 

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Nyckelhalet/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Nyckelhalet/


SAMTAL OM BRA MATVANOR 

BYT TILL FULLKORN 

Välj fullkorn när du äter pasta, bröd, gryn och ris. 

 

BYT TILL MAGRA MEJERIPRODUKTER 

Välj magra, osötade produkter som är berikade med vitamin D. 

 

BYT TILL NYTTIGA MATFETTER 

Välj flytande margarin eller olja i matlagning och bakning (raps/oliv.) 

Använd nyckelhålsmärkt smörgåsfett. 



SAMTAL OM BRA MATVANOR 

MINDRE RÖTT KÖTT OCH CHARKPRODUKTER 

Inte mer än 500 gram i veckan. 

 

MINDRE SALT 

Välj mat med mindre salt, använd mindre salt vid matlagning men 

välj joderat. 

 

MINDRE SOCKER 

Håll igen på godis, glass, bakverk och andra livsmedel med mycket 

socker. Minska särskilt på söta drycker och alkohol  



SAMTAL OM BRA MATVANOR 

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 

Begränsat intag av alkoholhaltiga drycker 

 

NÖTTER OCH FRÖN 

Underlag inväntas innan kostråd ev. utformas 



KOSTRÅD TILL BARN? 

De kostråd som gäller för vuxna gäller även för barn från 2 år.  

De mest önskvärda matvaneförändringarna på befolkningsnivå 
var, och är: 

 Minskad konsumtion av godis, läsk, snacks och bakverk 

 Ökad konsumtion av frukt och grönt.  

 



HUR!!!  

Enligt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 

Ska samtal om matvanor föras enligt modellen Kvalificerat rådgivande 

samtal för att ha bäst effekt.  

Vid ohälsosamma matvanor hos vuxna  

 

Hälso- och sjukvården bör  
erbjuda kvalificerat rådgivande samtal (prioritet 3).               

 

Hälso- och sjukvården kan 
erbjuda rådgivande samtal (prioritet 9). 

 

Kvalificerat rådgivande samtal: 

•Dialog mellan personal och patient anpassad till patientens 

  ålder, hälsa och risknivå, oftast 30- 60 minuter 

•Kan kompletteras ned verktyg och hjälpmedel 

•Är strukturerat och teoribaserat 

•Inkluderar motiverande strategier som genomförs av särskilt 

  utbildad personal 



HUR!!! INTE LIKA FÖR ALLA 

• Vem har jag framför mig?  

• Uppmuntra det som är bra  

• Låt patienten / föräldern styra, locka fram förändringsprat 

• Inrikta samtalet kring det patienten / föräldern väljer 

• Håll samtalet kring valet 

• Var konkret – hur ska ev. förändring göras, invänta förslag från 

  patienten/föräldern 

• Sammanfatta, skriv gärna ned 

• Följ upp inom en bestämd tid  

 

  



KOSTRÅD - LIKA FÖR ALLA ELLER OLIKA FÖR VISSA? 
 



Du kan aldrig motivera en annan människa, men du kan stötta  

personer hitta sin egen motivation! 

Motivation har en riktning och en styrka, det är ett beteende - ej en 
egenskap! 



PATIENTFALL 

Pappa:  

35 år BMI 36 

 

Mamma:  

35 år  

Opererad med VGB för 10 år 
sedan  

BMI 34 

 

Barn 1:  

11-årig Flicka normalviktig, 
matglad, äter allt 

 

Barn 2:  

4-årig Pojke fetma enligt isoBMI 
19.44 (vikt: 28 kg längd 120 cm) 

Rund, äter det mesta.  

Enligt förskolan en lugn pojke, 
matglad men är ofta förkyld och 
”Lite blek om nosen” 

Kost och motionsanamnes:  

Äter oftast frukost tillsammans på morgonen.  

Fil och flingor eller mackor. Lunch på skola, 

förskola och arbete. Middag tillsammans familjen. 

Oftast grönsaker till maten men eftersom mamma 

inte kan äta alla grönsaker är urvalet begränsat. 

Barnen gillar frukt men det tar slut direkt då de 

handlat. Äter godis på lördagar och chips eller 

ostkrokar på fredagar. Läsk till festliga måltider och 

på helgen. Fikar ibland på helgerna. Snabbmat 

ibland. Köper en del halvfabrikat på vardagarna 

t.ex. korv, köttbullar och blodpudding. 

11-åringen gillar att baka chokladbollar och 

kladdkaka.   

11-åringen rider 1g/vecka. 

Mamma promenerar då hon hinner. 

Pappa bowlar på helgen. 



ATT FUNDERA ÖVER 

Bemötande – hur lyfts frågan på ett respektfullt sätt? 

 

Om föräldern är ovetande om problematiken med fetma hos barn vid 4 års 

ålder: Ger jag information om detta? Isåfall hur?  

 

Hur lockar jag fram förändringsprat, ringar in det som är viktigt? 

 

Vilka hjälpmedel / verktyg kan ni behöva vid samtalet? 

 

Redovisa gruppvis, låt fantasin flöda, gärna kort rollspel.        

 

  



www.vll.se/salut 
 

 

salut@vll.se 

Salut – för ett friskare Västerbotten 


