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Bakgrunn  

Andelen overvektige øker i alle aldersgrupper i den norske befolkningen, blant barn antar man at 

andelen overvektige i dag er om lag 20 % (Helsedirektoratet 2011). Helsemessige konsekvenser av 

tidlig etablert overvekt er store og alvorlige.  På sikt vil en forsterket innsats i arbeidet mot overvekt 

og fedme spare både individ og samfunn for store kostnader i form av lidelser og kostbare 

helsetjenester (IS-1734).  Slankekurer for voksne har ofte forbigående effekt, eller i beste fall liten 

effekt. Det er derfor viktig å hindre at overvekt blir etablert hos barn.  

Helsedirektoratet utga i 2010 nasjonale retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av 

overvekt hos barn og unge. Retningslinjene gir veiledning om kartlegging av barn og ungdommers 

vekt og høyde på bestemte alderstrinn, og retningslinjer for tiltak overfor de ulike stadiene av 

overvekt.  

For å møte utfordringer knyttet til oppfølging av retningslinjene ble det i de tre kommunene Rygge, 

Halden og Moss i samarbeid med Østfold fylkeskommune etablert et prosjekt kalt Friskliv 4-12. 

Tallene henspeiler på alderstrinnene for innsats. I løpet av prosjektets første måneder har man 

kommet til at intervensjon bør starte før barnet fyller 4 år og prosjektet er derfor omdøpt til Friskliv 

2-12. 

Prosjektet består av to deler; en generell del med fokus på kosthold og økt fysisk aktivitet i 

hverdagen, og som rettes mot barnehager, skoler, skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter i 

kommunene, og en individuell del med tilbud til det overvektige barnet og dets familie. Den 

individuelle delen skal prøve ut om Frisklivssentralens metodikk (Helsedirektoratet 2011) kan 

tilpasses til og ha effekt på målgruppen ”familier med overvektige barn i alderen 2 – 12 år.”  

Ett av tiltakene i prosjektet er kartlegging av vekt og høyde for 3.trinnselever i de tre kommunene, 

samt kartlegging av disse elevenes vekt og høyde ved 2 og 4 års alder. Resultater fra dette tiltaket 

presenteres i denne artikkelen.  

 

Metode  

Prosjektet har kartlagt 3.trinnselevers vekt og høyde med standardiserte metoder. Helsesøster ved 

den enkelte skolen har gjennomført veiing og måling i perioden februar – april 2012. 

Gjennomsnittsalder ved dette tidspunktet er 8,5 år.  

Videre har man sett på de aktuelle elevenes journal på helsestasjonen ved alder 4 år (3 år i Halden), 

og sett på vekt- og høydeutviklingen til barnet.  



 3 

Kroppsmasseindeks eller body mass index (BMI) er den parameteren som benyttes internasjonalt 

som mål på vekt i forhold til høyde (kg/m2). For voksne er en kroppsmasseindeks (KMI) på 25 – 29,9 

kg/m2 definert som overvekt og 30 kg/m2 og høyere er definert som fedme. For barn i alderen 2-18 

år er KMI-genseverdiene for overvekt og fedme justert etter alder og kjønn, såkalt iso-KMI (IOTF eller 

Coles indeks). Iso-KMI 25 for barn på 3,6 år er 17,5 og 8,5 år 18,7. Det er liten forskjell mellom 

kjønnene.  

Iso-KMI 25 er benyttet som parameter for klassifisering for overvekt i denne undersøkelsen 

(Helsedirektoratet 2010). Det er valgt å ikke benytte iso-KMI 30, ettersom verdien ikke er egnet til 

absolutt klassifisering av fedme (Hdir 2010), og det er et forholdsvis lite antall barn, og man kan 

komme i konflikt med avidentifisering av helseopplysninger.  

Datatilsynet har godkjent metoden for innsamling og presentasjon av data, så lenge det sikres at 

helseopplysninger avidentifiseres.  

I tillegg til kartlegging av elevenes vekt og høyde og vekthistorie er det også satt i gang kartlegging av 

foreldrenes vurderinger av hva som er årsak til barnets overvekt, gjennom individuelle samtaler, 

samt en kartlegging av elevenes ferdsel på skolevei og deres fritidsaktiviteter. Datainnsamlingen 

pågår fortsatt, og resultater herfra vil presenteres senere.  

 

Resultater  

Antall elever på 3. trinn i de tre kommunene på måletidspunktet var 883 (Moss 373, Halden 332 og 

Rygge 178). Av disse har 703 elever deltatt i kartleggingen, noe som tilsvarer 80 % av årskullet. To 

skoler i Moss kommune er ikke ferdige med målingene ennå. Elever som ikke var på skolen den 

dagen målingene ble gjennomført blir målt senere, men de kommer ikke med i denne undersøkelsen. 

Av disse 703 elevene har vi data på 531 av dem fra tidligere målinger ved 3 eller 4 års alder på 

helsestasjonen. Rygge og Moss har målinger fra 4 års kontrollen, til sammen 320 barn. Halden har 

målinger fra 3 års kontrollen, til sammen 213 barn. Ut fra dette har vi beregnet at barna var i 

gjennomsnitt 3,6 år gamle. 

50 av disse 531 elevene hadde ved måletidspunktet ved 3,6 års alder iso-KMI over 25 (9 %). 29 av 

disse barna (58 %) var også overvektige som 3. klassinger. 

Antallet overvektige blant elevene på 3. trinn med iso-KMI over 25 er 153 eller 22 % av deltakerne i 

undersøkelsen. Gjennomsnittlig iso-KMI i studien er 17,2.  

287 elever (41 %) har KMI høyere enn gjennomsnittet på 17,2. Median KMI er 16,6. Dette betyr at 

det er en del høye KMI-verdier som er med på å trekke gjennomsnittet opp.   

Andelen overvektige elever på 3. trinn er den samme i de tre kommunene, men det er stor forskjell 

mellom skoler innad i kommunene. Den skolen med lavest andel har 6 % overvektige 3.trinnselever, 

den høyeste andelen er 37 %.  De to minste skolene er ikke med i sammenligningen. Tall for de 

enkelte skolene benyttes av helsestasjonene og skolehelsetjenesten i deres arbeid, men publiseres 

ikke i denne artikkelen.  
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Figur 1. Fordeling av KMI for 703 elever på 3. trinn i tre kommuner våren 2012 (80 % av elevkullet).                         

Gjennomsnitt KMI (17,2) – lilla linje, iso-KMI 25 (18,7) – rød linje.  

 

Diskusjon  

Vi har lite data om vektutviklingen blant barn i Norge. Veiinger og målinger på helsestasjonene og 

skolene er ikke samlet i ett register. Unntak fra dette er en studie fra Bergen som viser vekt- og 

høydemålinger med 30 års mellomrom. I Bergen fant man at andelen tunge barn hadde blitt tre-fire 

ganger større fra 1971-74 til 2003-06. Sammenlikning mellom aldersgrupper viste størst økning blant 

7-11-åringene (Juliusson, Bjerknes 2008, Juliusson 2007). I øvrige vektgrupper var det små endringer. 

Den nasjonale Barnevekststudien er en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet og har som formål 

bl.a. å skaffe oversikt over barns vektutvikling. Undersøkelsen gjøres på tredjeklassinger, og er 

gjennomført i 2008, 2010 og skal gjentas i 2012. Undersøkelsen fra 2010 viser at 19 % av 

tredjeklassingene var overvektige (Folkehelseinstituttet 2011). Dette er en økning på tre 

prosentpoeng fra første måling i 2008. Til sammen 22 % av jentene og 17 % av guttene var 

overvektige i 2010. I gjennomsnitt var kroppsmasseindeksen (KMI) i 2010 16,6 og 16,7 kg/m2 for 

henholdsvis gutter og jenter i Barnevekststudien. Folkehelseinstituttet konkluderer med at det er for 

tidlig å si om økningen i KMI for barn fra 2008 til 2010 er et uttrykk for en trend. Nye tall fra 2012 vil 

kunne si noe om dette.  

Våre funn i 2012 er at 22 % av elevene på 3.trinn er overvektige, dvs høyere enn Barnevekststudien i 

2010, men i tråd med en mulig utvikling, som vi får svar på når Folkehelseinstituttet presenterer sine 

tall for 2012. Uansett er andelen overvektige barn i Østfold høy.  
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Data fra vår undersøkelse i Rygge, Halden og Moss kommuner viser at gjennomsnittlig iso-KMI er noe 

høyere enn i Barnevekststudien, dvs 17,2. Medianen for KMI i undersøkelsen er imidlertid 16,6 (som 

gjennomsnittet i Barneveksstudien). Når gjennomsnittet er vesentlig høyere enn medianen betyr det 

at det er noen elever med svært høye KMI-resultater som drar opp gjennomsnittet. Medianen i vår 

undersøkelse ligger på gjennomsnittet for Barnevekststudien.  

Elevene i vår undersøkelse er født i 2003, og er ved undersøkelsestidspunktet 8,5 år. Elevenes iso-

KMI ved (3) 4 årsalder i 2007-08 er sammenholdt med deres iso-KMI nå. Snaut 10 % av (3) 4-åringene 

var overvektige, og drøyt halvparten av dem var fortsatt overvektige fire år senere.  

Det kan se ut til at en del av de barna som er overvektige som (3) 4-åringer «vokser ut av» 

overvekten, mens en stor gruppe nye overvektige etableres i perioden fra 3/4 – 8/9 år. Videre er 

andelen overvektige (3) 4-åringer (9 %) mye lavere enn andelen overvektige 8-9-åringer (22 %). Det 

skjer altså noe i barnets liv i denne perioden som legger til rette for overvektsutvikling. Det er 

nærliggende å tro at overgangen fra barnehagens lek og aktivitet til skolens stillesitting kan være en 

årsak. Videre har barnehagen en sterkere tradisjon for fokus på kosthold og barnas 

ernæringssituasjon enn det som ofte er tilfelle i skolen.    

Forskjell i andel overvektige elever er stor mellom skolene. Dette kan være tilfeldig, men 

sannsynligvis kan det forklares av ulik status for boområdene og sosioøkonomisk gruppe som sogner 

til de forskjellige skolene. Flere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom 

sosioøkonomisk posisjon og overvekt. Det gjelder både voksne, unge og barn. Ungdommer fra 

familier med dårlig familieøkonomi har høyere forekomst av overvekt og fedme sammenlignet med 

dem som kommer fra familier med god familieøkonomi (Grøholt, 2008). På samme måte er det 

forskjeller mellom bydelene i Oslo. I vestlige bydeler er 15-19 prosent av barna i alderen 8-12 år 

overvektige, mens 26-29 prosent er overvektige i østlige bydeler (Vilimas, 2005).  

Årsaken til vektøkningen i befolkningen er en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk. Hos 

den enkelte kan det værer biologiske og psykologiske forhold som kan påvirke energiregnskapet. 

Men endringer i det miljøet barn vokser opp i må forklare det meste av endringene vi har sett i 

vekten i barnebefolkningen de senere tiårene. Det at dagliglivet har blitt mindre fysisk aktivt er trolig 

en viktig forklaring. Videre er det forandringer i kosthold og energiinntak i grupper av befolkningen.  

Prosjektet Friskliv 2-12 undersøker også foreldrenes oppfatning av hva som er årsaker til overvekt 

hos barnet. Resultater fra denne kartleggingen blir presentert senere.   

 

Forslag til handling 

Forebygging og behandling av overvekt blant barn må gjennomføres både på befolkningsnivå og på 

individnivå. Prosjekt Friskliv 2-12 setter fokus på begge nivåene.  

Tiltak på befolkningsnivå i prosjektet vil være systematisk arbeid med ernæring og fysisk aktivitet i 

barnehage, skole og skolefritidsordning. Vedtekter for barnehage og skole, kompetanseheving for 

personale som jobber med barn og fokus på tilrettelegging i lokalsamfunnet for fysisk aktivitet er 

særlig viktige innfallsvinkler. Med bakgrunn i de dataene vi har i denne undersøkelsen er det kanskje 
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viktig å rette fokus mot skolen og skolefritidsordningen, samt å målrette innsats mot utvalgte skoler 

og geografiske områder.  

Innsats for å forebygge overvekt blant barn må starte tidlig, og innsatsen bør differensieres. 

Kommunene kan velge å målrette forebyggende innsats overfor familier med økt risiko for overvekt 

allerede fra spebarnskontrollen på helsestasjonen.  

Gjennom Friskliv 2-12 skal vi gjennomføre ulike tiltak for familiearbeid blant familier med forekomst 

av overvekt blant barn, benytte frisklivsmetodikk overfor disse familiene, og teste ut om 

helsestasjonen eller Familiesenteret kan være «Frisklivsentralen for barn». Frisklivsmetodikken er 

prøvd ut i Frisklivsentraler for voksne (Helsedirektoratet 2011), og innebærer tett oppfølging av den 

overvektige, samt tilbud om kostholdskurs og tilrettelegging for fysisk aktivitet. I arbeidet med 

overvektige barn må barnets familie hele tiden inkluderes i behandlingstilbudet. Samarbeid med 

Frisklivsentralen for voksne er aktuelt.  

Prosjekt Friskliv 2-12 skal i fase to (august 2012 – juni 2013) prøve ut og evaluere frisklivmetodikken 

overfor barn/barnefamilier. Ett element i det arbeidet er å teste ut minste nødvendige bemanning 

for å kunne oppnå vellykkede resultat i familiearbeidet. Bemanningssituasjonen i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste i kommunene er ikke dimensjonert for å kunne ta høyde for den store 

folkehelseutfordringen som overvekt blant barn har blitt i Østfold.  

I 2010 utga Helsedirektoratet IS-1798 «Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten» 

som bl.a. introduserer begrepet «nasjonal minstenorm for bemanning». Pr 100 fødsler anslås det at 

det trengs 1,5 årsverk helsesøster, 0,2 årsverk lege, 0,05 årsverk fysioterapeut og 0,3 årsverk 

merkantil i helsestasjonstjenesten. I skolehelsetjenesten (barne- og ungdomsskole) anslås det at det 

trengs 0,3 årsverk helsesøster pr 100 elever, 0,05 årsverk lege og 0,07 årsverk fysioterapeut. For 

videregående skole er årsverksberegningene pr 100 elever 0,13 helsesøster, 0,03 lege og 0,07 

fysioterapeut.  I tillegg kommer ressurser til Ungdommens helsestasjon. Beregningene i IS-1798 er 

utgitt før de nye retningslinjene for veiing og måling kom (Helsedirektoratet 2011).  

Erfaring og studier viser at å redusere overvekt i voksen alder er vanskelig og har dårlig effekt. Derfor 

er det et viktig forebyggende arbeid å ta tak i en begynnende overvekt hos et barn som fremdeles 

vokser, for å hindre at overvekten blir manifest. Likeledes er det viktig å jobbe mot 

samfunnsstrukturer som bidrar til å utvikle og opprettholde overvekt i befolkningen.  

Med kommunenes økte ansvar for det forebyggende arbeidet, slik det er beskrevet i 

Samhandlingsreformen, vil det både på kort og lang sikt være økonomisk forsvarlig for kommunene å 

rette fokus mot forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn. Forebygging av overvekt og 

følgesykdommer av denne må starte blant barn og familiene deres, og med samfunnsstrukturene 

rundt dem (WHO 2004). Kommunenes samhandlingsmidler bør i større grad enn i dag benyttes til å 

forebygge framtidig sykdom og uhelse blant barn. 

 

Konklusjon 

Forekomsten av overvekt blant barn i tredje trinn i kommunene Rygge, Moss og Halden er høy (22 

%), og høyere enn det som er funnet i Barnevekststudien i 2010.  
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For en andel av de overvektige tredjeklassingene var overvekten etablert allerede ved 4-års alder.  

Det er ingen forskjell i forekomst av overvekt mellom kommunene, men forskjellene er store mellom 

skoler.  

Innsats for å forebygge overvekt blant barn bør starte tidlig, ha fokus på skolestart og de første 

skoleårene, samt være målrettet mot geografiske områder med større utfordringer.   

Forebygging og behandling av overvekt blant barn krever innsats både på befolkningsnivå og på 

individnivå.  

Det er stor ubalanse mellom faktisk antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og behovet 

for å kunne arbeide systematisk og målrettet med overvektige barn.  

Kommunene bør prioritere samhandlingsmidler til arbeidet med forebygging og behandling av 

overvekt blant barn.  
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