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Delprojekt Brännpunkten spridning del 2 

Uppdragets titel 
Spridningsprojekt del 2  
BRÄNNPUNKTENS samtalsmetod för barn och ungdomar med övervikt eller fetma 

 

Uppdragstagare (verksamhet och ansvarig) 
BRÄNNPUNKTEN Ideella förening 
Anette Ekqvist, Skolsköterska, samtalscoach, metodutvecklare                                                      
Ulrika Lingslunde Process, IT utveckling administratör                                                                                                                 
Thomas Moberg, Ordförande BRÄNNPUNKTEN  

Kort beskrivning av uppdraget  
BRÄNNPUNKTEN ideella förening har utvecklat en samtalsmetod som kan användas inom elevhälsan 
och barnhälsovården i arbetet mot övervikt och fetma. Metoden möter ett behov av konkret hjälp och 
verktyg för att samtala med både barn och vårdnadshavare kring problemen. Metoden används av 
skolsköterskor i flera kommuner i Stockholms län samt även nationellt. BRÄNNPUNKTEN fick under 
2015 - 2016 ekonomiskt stöd genom de medel som avsatts för att stödja genomförandet av 
landstingets handlingsplan Handling för hälsa 2012 - 2014. Syftet med bidragen var att möjliggöra 
vidareutvecklingen och spridning av metoden i länet (beslut HUA14113 och HNSV16462). En 
utvärdering av metoden genom en kontrollerad studie planeras i diskussion med bl a Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin (CES). I samband med detta ansöker Brännpunkten om medel för 
att inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) vidare utveckla metoden samt 
fortsätta spridning utbildning och handledning. 

Sammanfattning av uppdraget år 2016 - 2017 
Det har varit ett spännande och roligt ’spridnings år’ både i Stockholms området och nationellt. Vi har 
arbetat med nya inspirerande aktiviteter på hemsidan med en helt ny del för målgrupp 1 (barn och 
ungdomar med övervikt eller fetma samt vårdnadshavare) och utbyggnad av befintlig del för målgrupp 
2 (tjänstemän som möter målgrupp 1 i sitt yrke) Skolsköterskor och Barnsjuksköterskor på BUMM. Vi 
har haft en väl genomförd och lyckad nätverksträff som gav både oss och deltagarna mersmak. Vi har 
påbörjat utveckla en BP-kasse med rekvisita för undervisningsstöd. Samarbete med utvärdering 
HPÖ/CES och BP kom igång på allvar under försommaren.  
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Leveranser  

 

Historik Spridning del 1 2015- 2016:  
Kommuner Stockholms län: SHV: Tyresö, Pysslingen, Vaxholm, Nacka, Huddinge, Värmdö, Danderyd, Sundbyberg, 
Från BUMM: Haninge BUMM, Farsta BUMM, Nacka BUMM 
I Riket: SHV Region Jönköping samt enstaka skolsköterskor från olika kommuner som hittade till oss, Vänersborg, 
Sollefteå, Göteborg, Strömsund, Surahammar, Lidköping, Sundsvall 
 
Kommuner spridningsprojekt del 2: 
 
Stockholms län grundutbildning för: SHV Älvsjö Österåker, Pysslingen, Södertälje, Värmdö, Sigtuna, 
Salem, Haninge, Huddinge. Fördjupningsutbildning efter 6 månader; Älvsjö, Österåker, Södertälje, 
Värmdö, Huddinge, Pyssling  
 
Riket: Grundutbildning för: SHV Sollefteå, Kramfors, Vänersborg samt enstaka skolsköterskor från 
olika kommuner, Värnamo, Jönköping, Gotland, Vaggeryd, Tidaholm, Åre, Ludvika, Kalmar, Habo, 
Malmö, Norrköping Nyköping, Strömstad, Mönsterås, Vetlanda, Oskarshamn som hittat till oss  

 
 
Digital spridning 
Alla deltagare som erhållit grundutbildning får inloggning till hemsidans hela utbud dvs även 
webbverktyget/enkät. De deltagare som deltagit på inspirationsföreläsning får inloggning till hemsidan 
och access till mallar, filmer och undervisningsmatreal.  
 
 
Mer information om uppdraget  
 
Spridning grund- och fördjupningsutbildning samt inspirationsföreläsning: Stor glädje över 
totalt antal deltagare som tagit del av samtalsmetoden MittBpSamtal, 622st sedan start (av dessa är det 
ca 600 skolsköterskor från Stockholm och Riket, ett tiotal barnsjuksköterskor från BUMM, ett tiotal 
verksamhetsledare samt deltagare från Idrotts förening Korpen Haninge). 

Vi hade en förhoppning om att kunna genomföra mer regelbunden uppföljning/fördjupning ca 6 
månader efter varje grundutbildningstillfälle, här har vi inte lyckats fullt ut, det blir ofta en fråga om 
prioritering om tid, tyvärr. Erfarenheterna från skolhälsovården påvisar intresse och villighet till att 
tillämpa metoden. Verksamheter har en längtan efter konkreta samtalsverktyg samt att kunna 
manövrera sig själv igenom överviktssamtal på ett neutralt, hoppingivande och motivationshöjande 

Deltagare 
Fysisk 
spridning 

Grundutb Fördjupningsutb Inspirationsdag Nätverksträff Handledning Totalt 
deltagare 

År 16-
17 

15-
16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-

17 
15-
16 

16-
17 

15-
16 

16-
17 

15-
16 

Stockholms 
län 128 99 73 16 56 57 52 0 51 34 309 169 

Nationellt 74 18 0 0 0 53 4 0 34 12 78 66 
Totalt 
#personer 
Ökning %  

202 117 73 16 56 110 56 0 85 46 387 235 

73% 356% -49% Ej 
jämförbart  85% 65% 
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sätt. Handledningsmaterialet som finns på hemsidan www.mittbp.se  för nedladdning upplevs som ett 
bra stöd.  t ex hur man för en dialog med en vårdnadshavare när tillväxtkurvan ’brakar iväg’.  Det finns 
behov av kunskap och konkreta verktyg som ger stöd till skolsköterskor att tacklar ’huret’ i tex olika 
känslouttryck från ofta ledsna barn och ungdomar. Det finns även en längtan om att ge information och 
erbjuda stöd till föräldrar på i ett relationsinriktat förhållningssätt där helhetsperspektiv och 
barnperspektivet är i högsta fokus. Kommuner som valt att utbilda i metoden har verkligen bemödat 
sig att genomföra dessa insatser. Det, upplever jag, är inte en självklarhet i dessa organisationer. 

Inspirationsföreläsningarna har vi haft på HSF i matsalen, ett lyckat arrangemang som vi är tacksamma 
för. Positivt mottaget och har genererat fler inbokningar av utbildning och handledning. 
 
Nationellt: Utbildningar som är utförda utanför Stockholms län har finansierats av beställande 
kommun till självkostnadspris för att nå som många som möjligt (en del av Brännpunktens 
värdegrund) - fler sköterskor som är duktiga på samtal leder till att fler barn, ungdomar och föräldrar 
kan erbjudas hjälp. 

Handledning: Kontinuerligt via telefon, sms och digitalt online samt via skype i 30-60-90 minuters 
samtal, 1 - 5 samtal per person. Det handlar mycket om sköterskans egna ’MittBpSamtal till sig själv’. 
Ju fler sköterskor vi möter ju tydligare framkommer ett behov utav och längtan efter personlig 
utveckling för att kunna utföra de individuella elev- och familjesamtalen. Det finns en kraftfull vilja att 
bygga upp förmågan att samtala med 100% barnperspektivs fokus och med mod i samtalssituation. Att 
hantera och leda samt att hantera alla känslouttryck som så ofta kommer upp till ytan i elevsamtalen 
och vid första kontakten med föräldrar. Man vill ha tid för utbildning och övning i samtalsteknik. Finns 
också önskemål att mötas i de svåra moderna frågorna som tex rädsla hos skolsköterskor att bli 
’uthängd’ i sociala medier av föräldrar i affekt pga att hen sköter sitt uppdrag vid tillväxtkontroll under 
hälsokontrollerna.  
 
Nätverksträffen: Blev en höjdare och listan med anmälningar blev snabbt fulltecknad, 56 sköterskor 
deltog. 98% av deltagarna hade höga eller mycket höga förväntningar på dagen 90% upplevde dagen 
som 4 - 5 på en femgradig skala. Av deltagarna var det 54 procent som var helt nya och med för första 
gången. Bland resterande 46% var det 85% av dessa som arbetar med hela eller vissa delar av 
metoden. Det var en bra dag med hög kvalité på föreläsarna; en hälsopedagog som arbetar i F-9skola, 
en dietist från överviktscentrum, Korpen Haninge och Hälsofrämjandet En sockersmart skola, 
Stockholmsidrotten FYSS Far, och HPÖ. (se bilaga 2). På programmet hade vi även workshops kring 
skolsköterskans uppdrag kontra ”vad kan vi? vad vill vi?”. På denna dag hade vi även möjlighet att dela 
ut en liten Brännpunktskasse innehållande rekvisita/undervisningsmatreal så som DL- mått, 
Guldmedalj, Du äger band, Du vet väl hur fin du är spegel, Taktil boll, Mättnads äggklocka, socker 
affisch, och socker broschyr. Detta var oerhört uppskattat av skolsköterskorna eftersom de är i stort 
behov av konkreta verktyg i sina samtal. Vår reflektion efteråt är att det är så viktigt och efterlängtat 
med dessa dagar. Det blir väldigt kraftfullt och energigivande när vi som är engagerade i övervikt och 
fetma sammanstrålar och delar våra kunskaper och erfarenheter. Åter igen, det finns ett enormt behov 
och ’sug’ efter ny konkret kunskap i HUR’et kring livsstil och hälsovägledande samtal. Likaså krävs det 
mod och kompetens för skolsköterskorna att konfrontera olika känslomässiga reaktioner från elever 
och inte minst vårdnadshavare. 4 skolsköterskor baserade utanför Stockholms län deltog till en kostnad 
av 500kr per person. 

Digital spridning hemsida, sociala medier: Hemsidan: En ny hemsida, med samma adress som 
tidigare www.mittbp.se, är skapad som innehåller en helt ny del som riktar sig till barn från 10 år och 
uppåt samt deras vårdnadshavare. Barnens del innehåller filmer med inspiration att komma igång samt 
tipsblanketter att skriva ut som stöd i förändringsarbetet, hjälp till självhjälp är tanken. Finns även en 
del riktad till föräldrar med syfte att stödja föräldrarna i sitt ledarskap att hjälpa barnen mot deras 
gemensamma mål. Den andra delen på hemsidan riktar sig till skolhälsovården har expanderat och 
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innehåller samma filmer som barn delen och med tillägg av rena handledningsfilmer. Strukturen är ny 
och utbudet av dokument och mallar har ökat samt tillägg av länkar som ska inspirera och underlätta i 
arbetet och att söka kunskap på nätet.  

Webbverktyget/webbenkäten: Alla som deltar i grundutbildningen får inloggning till webbenkäten, 
dock är det väldigt få som använder den. En orsak till detta kan vara att under utbildningsdagen är det 
så mycket fokus på självledarskapet för skolsköterskan samt genomgång av MittBpSamtal att tiden blir 
knapp för att alla ska få öva i webbverktyget. Grundutbildningen behöver egentligen förlängas till 2 
dagar men detta är ej genomförbart då skolhälsovården har resursbrist när det gäller att kunna 
erbjuda varje överviktig elev individuell/familje samtal. Konsekvensen blir att BP-IT kommer lite i 
skymundan. Eftersom ett bra, kränkfritt individuellt samtal kräver viss kunskap och erfarenhet går 
mycket av utbildningsdagen åt till att ’peppa’ med nya synsätt. Att skolsköterskan arbetar mer 
hoppingivande, in lyssnande och med barnperspektivet i högsta fokus. Vi skulle även presentera en ny 
webbenkät för de mindre barnen, detta har ej hunnits med på grund av att arbetet med hemsidan har 
tagit mer tid än beräknat. Den nya webbenkäten för mindre barn kommer färdigställas nästa 
projektperiod.  

Sociala medier: Vi finns på facebook med sidan MittBpSamtal samt en sluten grupp på Facebook, 
MittBpSamtal Coaching gruppen. Facebook har en fantastisk spridnings effekt via vår sida där vi når ut. 
Det är en stor tillgång att sprida vårt budskap, med filmer och delande på vår egen sida, samt sprida 
föreläsningstillfällen. I den slutna gruppen pågår handledning och det är även en inspirationskälla att 
dela mellan varandra.   

Samverka med CES och utvärdering: I juni möttes HPÖ, CES och Brännpunkten, arbetet med att 
utföra en manual startade, likaså gick informationsbrev och telefonsamtal ut till målgrupperna 
skolsköterskor och samordnare i Stockholms län. 

Övrigt 
Jag har arbetat noggrant och intensivt med överviktsproblematiken sedan år 2005 då första 
handlingsprogrammet från HPÖ gavs ut �. Jag brinner för varje barn och ungdoms rätt till en 
normalviktig kropp om de själva vill. Hittills har jag inte träffat ett enda barn som skiner upp och säger 
– Jag älskar att vara överviktig, det är kul!  
 
Med min bakgrund inom SHV från F-klass till åk 9 samt en lite sväng inom gymnasiet och som 
metodutvecklare i idrottsförening i 10 år, till att nu sedan 2,5 år tillbaka arbeta mot skolsköterskor 
skolläkare, barnsjuksköterskor, barnläkare på BUMM och med medicinskt ansvariga och samordnare 
inom SHV och att vara del projekt i HPÖ. Med min erfarenhet från olika roller är min reflektion att det 
råder en tröghet och trötthet samt för stor proportion av känslor av maktlöshet, omöjlighet kring 
överviktsproblematiken i onödan. Det finns fantastiska möjligheter att lyfta utmaningarna vi står inför.   

Idag är det ett större fokus på psykisk ohälsa i samhället överlag och övervikt/fetma problematiken 
kommer i skuggan. Viktreducering för barn och ungdomar är också en mycket viktig del för att komma 
tillrätta med psykisk ohälsa. Deras genuina känsla av utanförskap och upplevelser av oförmågan (som 
det innebär att ha en kropp som ej kan utföra) leder i sin tur till en svag fysisk självkänsla och 
förlusten av den, leder raka vägen mot låg självbild och mindre självvärde. När’ jag inte kan - duger 
jag inte’ med detta plus mängden av jämförande miljöer skapar ohälsosamma tankar i 
barnet/ungdomen som lider övervikt/fetma. Detta är inget nytt, detta vet vi. Vi behöver prata och 
agera kring nya perspektiv som t ex att viktreducering är läkning på så många nivåer för individen. 
 
I reflektioner vid och efter grundutbildningarna/föreläsningarna med skolsköterskorna framkommer det 
en krock mellan vilja och förmåga. De önskar arbeta mer elev- och familjecentrerat med 
överviktsproblematiken. De vill arbeta mer med hälsovägledning och samtal på individ- och gruppnivå. 
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Men viljan krockar med nuvarande arbetsroll och tidsåtgången för administration. Det finns stora behov 
av modernisering, teknikstöd och att tillföra andra roller som kan avlasta kring tex scanning och 
journalhantering etc. 
 
Det finns även stora utmaningar i vem som äger ledarskapet för skolsköterskor. Det krävs att 
ledningen är insatt i den psykiska och fysiska ohälsan kring övervikt fetma för att se vinsten i att 
sköterskan ’försvinner’ från skolan och deltar i grundutbildning och fördjupningsdag i övervikt/fetma. 
’Vem äger skolsköterskan’? Det uppstår frågor som, vem har ansvaret över att skolsköterskorna får 
adekvat utbildning när tex rektor eller uthyrningsföretaget är hens chef, eller i en kommun som har 
utmaningar? Skolsköterskor ’hänger lite i luften’ när det ligger på kommunens ansvar. Det blir sårbart 
när det gäller fortbildning. Om man jämför med hur BVC är organiserad, så är inte SHV kvalitets säkrat 
på samma sett eftersom det ej finns en centralfunktion som håller i detta. Det drabbar eleverna, de 
faller ur och hamnar ’mellan stolarna’. En annan framtids fråga är, hur ser trenden ut nu? Är det 
fortfarande vart 5:e barn som har övervikt i Sverige eller visar färskare siffror att det nu är vart 4:e 
barn?  
 
Sammanfattningsvis: 
Att vända trenden och att hjälpa var 5:e barn till normalvikt kräver mer förståelse och resurser dvs 
mer tid och mindre elevantal per sköterska och mer utbildning.  Vem har bollen, helhetstänket kring 
det överviktiga barnet? Vem bestämmer och värnar barnperspektivets bästa i detta? Tyvärr råder det 
på för många håll samverkanssvårigheter mellan SHV och BUMM, går ej in på detta mer än att barnen 
är de stora förlorarna som blir utan konkret hjälp. Det finns tyckande om vem som skall göra vad. 
Många gånger hänvisar man till skolhälsovården ’att det är deras uppgift’ och ja skolsköterskorna vill 
men har stort behov av utbildning och tid för att kunna göra ett framgångsrikt arbete. Det finns behov 
av att se över många delar för att lyckas på ett bra sätt. Just skolhälsovården en guldnyckel till lösning 
för de för tunga barnen, ungdomarna och deras anhöriga. 
 
Jag har en önskan och vill delta mer i det övergripande arbetet. Att anta utmaningen än mer i syftet att 
föra de överviktiga barnens röst högst upp på agendan. Jag efterlyser och vill delta i en grupp 
politiker/ investerare/ kloka människor jaa alla typer av möjliggörare kring dessa frågor. 
Det är tillsammans vi är starka kan göra än mer skillnad och via vårt engagemang att slå allas våra 
insikter ihop och bygga nya strukturer. Vi är många med väl beprövad klinisk erfarenhet från ’golvet i 
verklighetens verklighet’ som tillsammans med andra kan hitta nya vägar. Det är både kostnads och 
individ effektivt. Att bygga klart kedjan, den röda helhetstråden, att mötas i tvärvetenskaplig 
kompetens kan göra riktigt stor skillnad.  
Jag har mycket fina kostnads effektiva upplevelser från tiden då vi var ett av arvsfondens starkaste 
projekt. Att arbeta mer med helhetsperspektiv och barnfokus i barnkonventionens anda är vad som 
krävs. Det betyder i detalj att vi vuxna möjliggör för att alla barn och ungdomar som vill, 
lättare kan erbjudas en självklar chans till ett liv i en normalviktig kropp! Att hjälpa alla de 
unga som detta ej är självklar för. Att bädda för känsla av ’innaförskap’. Att möjliggöra hälsovinster 
genom att kunna välja fritt i föreningslivets stora utbud bland annat. En kropp i balans och tillhörighets 
känsla på alla nivåer är alla våra barns rättighet. Jag ser ljust på detta. Vi har verktygen omkring oss vi 
är många och vi alla har lärt oss massor kring barn övervikt och fetma. Låt oss mötas på alla nivåer 
och alla håll och kanter vi har massor av kunskaper att samla ihop. Dags för möten över gränser, 
genom stuprör och lyfta upp det som hamnar mellan stolarna. 
 
Varmaste tack för ännu ett fantastiskt år HPÖ! 
 
Tillsammans gör vi stor skillnad! � 

Uppgiftslämnare 
Anette Ekqvist epost anette.brannpunkten@telia.com, mobil  076 – 173 1211 


