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Kort tittel
Vektstabilisering blant barn og unge
Kort ingress
Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om vektstabilisering
blant barn og unge etter gjennomført vektredukjonsprogram.
Kort beskrivelse/sammendrag
Om lag 14 % av barn og ungdom i Norge har overvekt eller fedme. Verdens helseorganisasjon
utpeker overvekt og fedme til en av de mest alvorlige helsetrusler i vår tid, fordi overvekt har
avgjørende innvirkning på kroniske tilstander som hjerte- og karsykdommer, diabetes og
muskelskjelettlidelser. Behandling av barn og ungdom som allerede har utviklet fedme er nødvendig for å hindre utvikling av sykdom. Det finnes effektive tiltak, men det er godt dokumentert at svært mange øker vekten igjen etter avsluttet behandling. Vi vil i denne systematiske
oversikten identifisere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge
(< 18 år) som (allerede) har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

English:
Weight maintaince after a weight reduction program for children and
adolescence
Approximately 14% of children and adolescents in Norway are overweight or obese. The World
Health Organization points out that overweight and obesity are one of the biggest health
challenges of our time because it has crucial influence on chronic conditions like coronary heart
disease, diabetes and musculoskeletal disorders. Treatment of young people with obesity is
necessary to prevent future illness. There are effective interventions available, however, it is
well documented that many gain weight after treatment. We will identify and summarize
studies where children and adolescents (< 18 years old) who have participated in a program for
reduction of weight, afterwards participate in a program to stabilize the new weight.
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Mandat
Helsedirektoratet skal utarbeide en nasjonal faglig retningslinje for behandling av overvekt. Opprettholdelse av vekttap/vektstabilisering etter vektreduksjon er en stor utfordring, og systematisk
oppsummert forskning om tiltak for vektstabilisering skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen.
Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet igangsatt en egen prosess for å kunne
få raskere tilgang på relevante og oppdaterte systematiske oversikter. Spørsmålene skal være spissede og spesifikke. Den systematiske oversikten skal ikke legge vekt på omfattende innledningskapittel, diskusjonskapittel eller definisjonslister. Det er også avtalt at retningslinjenes fageksperter benyttes som eksterne fagfeller for de systematiske oversiktene.

Mål
Prosjektets mål er en systematisk oversikt over forskning om effekt av vektstabiliserende tiltak for
barn og unge etter at et tiltak for vektreduksjon er gjennomført.
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Bakgrunn
Overvekt og fedme er blant de tilstander som er krevende å behandle, både for helsetjenesten
og ikke minst for personen. Det må derfor legges stor vekt på forebyggingsstrategier blant barn
og unge. Ved å etablere gode levevaner tidlig i livet reduseres risiko for sykdom senere (1).
Studier har vist at omlag 14 % av barn og ungdom i Norge er overvektige (2), og andelen blant 8og 12- åringer i Oslo er 21 % (3). Overvekt hos barn og unge synes å være mer utbredt i sosioøkonomisk svake grupper i industrialiserte land, mens det er sosioøkonomisk sterke grupper som har
vært mest utsatt i ikke-industrialiserte land (4).
Overvekt som barn gir økt risiko for overvekt som voksen, og det er vist en sammenheng mellom
overvekt som ung og dødelighet i voksen alder (5-7). Overvekt og fedme hos barn og unge kan
redusere både deres fysiske og psykososiale helse og er assosiert med en rekke sykelige tilstander
som blant annet søvnrelaterte luftveisproblemer (8), for tidlig fysiologisk modenhet og diabetes
(9). Man har også sett en opphopning av kardiovaskulære risikofaktorer allerede hos barn og unge
med overvekt. Selv om et tiltak om vektredusjon ser ut til å være virksomt, ser det ut til at bare ca
20 % klarer å opprettholde den reduserte vekten i et år (10). For de fleste vil vektstabilisering
være den største utfordringen (11). Det ser ut til at det kreves en mer omfattende adferdsendring
for å forhindre vektøkning etter vektnedgang enn å forhindre vektøkning for personer som aldri
har vært overvektige (12).
Det er ikke entydige grenseverdier for overvekt og fedme hos barn og ungdom. Internasjonalt er
det utarbeidet alders- og kjønnsjusterte grenseverdier, den såkalte Coles indeks 12 (13). Som for
voksne beregnes kroppsmasseindeksen (KMI) for barn ved å dividere vekten med kvadratet av
høyden (kg/m2). KMI-verdien settes inn i tabeller og leses av på en kurve i forhold til alder, kjønn
og grenseverdier for henholdsvis overvekt (iso-KMI 25) og fedme (iso-KMI 30). Behandling tilbys i
Norge når iso-KMI er lik eller over 30 kg/m2 (14). Siden barn vokser, vil bruk av et relativt vektmål
som KMI være avgjørende for å kontrollere for barns vektendring. Det er at den relative vekten
holdes konstant som er målet, ikke antall kilo.
Vektklassifisering og behandlingskriterier i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger (1):
Tiltaksnivå
1

Klassifisering

KMI

Hovedtiltak

Normalvekt

KMI < iso-KMI 25

Systemarbeid med fokus på strukturell
og individuell helsefremmende og forebyggende virksomhet i kommunen

2

Overvekt

KMI ≥ iso-KMI 25

Som nivå 1 + individuell kartlegging og
veiledning hos helsesøster
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3

Fedme

KMI ≥ iso-KMI 30

Som nivå 2 + tverrfaglig samarbeid og
ansvarsgruppe. Utredning hos fastlege.
Evt. henvisning til spesialist

4

Alvorlig fedme

KMI ≥ iso-KMI 35

Som nivå 3 + henvisning til spesialist

De vanligste behandlingstiltakene har vært fysisk aktivitet, kostholdsintervensjoner og atferdsterapi. Behandlingen retter seg i mange tilfelle ikke bare mot barnet eller ungdommen, men også
mot foreldrene og hele familien. I dette prosjektet vil tiltak rettet mot voksne kun inkluderes hvis
de er rettet mot voksne som foreldre til overvektige barn. Medikamentell og kirurgisk behandling
har i de senere år fått større fokus. Kirurgisk behandling omfatter ikke barn, men er under innføring for ungdom i flere Europeiske land og i USA (15). I Norge gjøres dette svært sjeldent og
kirurgi sees på som siste utvei som krever livslang medisinsk oppfølging.
I en Cochrane-oversikt fra 2009 (9) konkluderte forfatterne med at en kombinasjon av livsstilsintervensjoner reduserte overvekt hos barn og unge sammenliknet med selvhjelpsprogrammer,
både statistisk signifikant og med en klinisk relevant forskjell. Livsstilsintervensjonene omfattet
fysisk aktivitet, kostholdsintervensjoner og atferdsterapi. Langtidseffekter utover ett år var lite
undersøkt. I en annen oversiktsrapport fra 2008 ble det funnet liknende resultater for effekt av
atferdsterapi og medikamentell behandling (16). I 2008 oversikten hadde man også inkludert
observasjonsstudier av kirurgisk behandling der de inkluderte pasientene var ungdommer med
alvorlig fedme (fra KMI 43 til over 50). Resultatene viste at vektreduksjonen var betydelig
sammenliknet med livsstilsintervensjoner og medikamentell behandling, men relativt mange
(30 %) og alvorlige uheldige hendelser ble rapportert, avhengig av operasjonstype. Også disse
forfatterne etterlyste studier med langtidsoppfølging, spesielt etter medikamentell og kirurgisk
behandling.
Med unntak av kirurgi kan tiltak som retter seg mot vektstabilisering inneholde de samme elementene som ved behandling, slik som fysisk aktivitet og kostholdsintervensjoner. Men i tillegg vil
intervensjoner som oppfølging av fastlegen, familieterapi og kognitiv adferdsterapi være aktuelle
tiltak (11). For å opprettholde et (relativt) vekttap kan det være andre faktorer som er av like stor
betydning, som for voksne som har klart å opprettholde et vekttap over 2 år er det faktorer som å
ha faste tidspunkter for måltider, ha samme kosthold i helgen som i hverdagen og porsjonsbegrensning som ser ut til å være avgjørende (10).

Metoder og arbeidsform
Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter hvis slike finnes, der behandling av overvekt
og fedme hos barn og unge med en etterfølgende intervensjon om vektstabilisering, vil inngå. Hvis
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det ikke finnes noen slik systematisk oversikt, vil vi identifisere mulige primærstudier og oppsummere disse i en ny systematisk oversikt.
For en detaljert beskrivelse av Folkehelseinstituttets arbeidsform for systematiske oversikter henviser vi til vår håndbok ”Slik oppsummerer vi forskning” (17).
Litteratursøk
En forskningsbibliotekar utvikler søkestrategien med innspill fra prosjektgruppen. En annen
forskningsbibliotekar fagfellevurderer søkestrategien. Endelig søkestrategi publiseres som vedlegg
til ferdig rapport. Litteratursøket vil avgrenses med hensyn til systematiske oversikter publisert
fra 2014, men ingen tidsbegrensning for primærstudier hvis vi ikke finner en relevant systematisk
oversikt.
Vi vil søke systematisk i følgende databaser:
 Cochrane Database of Systematic Reviews
 Epistemonikos
 CENTRAL
 MEDLINE (Ovid)
 Embase (Ovid)
 PsycINFO (Ovid)
 CINAHL
Inklusjonskriterier
Populasjon:
Behandling:

Sammenlikning:
Primærutfall:
Språk
Publikasjonsår:
Studiedesign:
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Barn og unge (< 18 år) som hadde overvekt eller fedme i forkant av nylig
avsluttet behandling eller tiltak.
Oppfølgingstiltak/velikeholdsprogram/stabiliseringstiltak/program for å
opprettholde ny vekt/KMI etter et aktivt tiltak. Det vil si at barna/ungdommene må allerede ha mottatt en behandling/et tiltak før det aktuelle vedlikeholdstiltaket starter. Oppfølgingstiltaket må vare i minst seks (6) måneder, og ha som hovedmål å vedlikeholde/stabilisere vekt/KMI.
Ingen oppfølgingstiltak
KMI, iso-KMI, KMI Z-skåre
Ingen begrensninger
Systematiske oversikter av høy kvalitet publisert fra 2014, for primærstudier blir det ingen tidsbegrensninger.
Systematiske oversikter av høy kvalitet ved bruk av sjekkliste i «Slik oppsummerer vi forskning» (17). Hvis vi ikke identifiserer en slik oversikt, vil vi
søke etter studier som har sammenlignet oppfølgingstiltak med en kontroll.
Det vil si at vi vil inkludere både randomiserte og ikke-randomiserte studier
og observasjonsstudier som har en kontrollgruppe. Vi begrenser oss til
tiltak gitt av og i helsetjenesten (både primær- og spesialisthelsetjenesten),
det vil si at f. eks. tiltak i regi av skolehelsetjenesten inkluderes, men tiltak i
regi av skolen (eller barnehagen) vil bli ekskludert.

Da dette forskningsspørsmålet omhandler effekten av oppfølgingstiltak så må studiedesignet være
slik at det er en kontrollgruppe til oppfølgingstiltaket, det er ikke nok med en kontrollgruppe til det
opprinnelige tiltaket. I tabellen under forsøker vi å illustrere hva som er relevant og hva som
egentlig undersøker noe annet:
Konsekvens for om
Illustrasjon av studiedesign

oppfølgingstiltak
Intensiv
intervensjon

kontroll/ annen
oppfølging

Forklaring av

studien kan svare på

designet

forskningsspørsmålet

Her har hele gruppen

Her sammenlignes opp-

mottatt behandling/

følgingstiltak med ingen

tiltak. Gruppen deles inn

oppfølgingstiltak

i noen som får

= inkluderes

oppfølgingstiltak og
noen som ikke får
oppfølgingstiltak

Intensiv
intervensjon

oppfølgingstiltak

Her har noen mottatt be-

Her sammenlignes en sam-

handling/tiltak etterfulgt

mensatt intervensjon/inter-

av mindre intensiv

vensjonspakke med en kon-

behandling og videre fått

trollgruppe. Det er ikke mu-

et oppfølgingstiltak.

lig å skille oppfølgingsdelen

Noen andre har ikke fått

av tiltaket fra resten av ti-

behandling/tiltak og

ltaket

brukes som

= ekskluderes (svarer på et

kontrollgruppe.

annet spørsmål)

Her har noen mottatt be-

Her sammenlignes personer

handling/tiltak etterfulgt

med seg selv, uten kontroll-

av oppfølgingstiltak.

gruppe kan vi ikke vite om
det er oppfølgingstiltaket
som gir effekt eller om det
hadde blitt slik uten tiltaket
= ekskluderes

Utvelgelse
To medarbeidere fra prosjektgruppen gjør uavhengige vurderinger av tittel og sammendrag fra
litteratursøket opp mot inklusjonskriteriene. Vi bestiller potensielt relevante referanser i fulltekst, og gjør uavhengige vurderinger av hvorvidt studiene skal inkluderes. Ved uenighet som
ikke løses ved diskusjon mellom prosjektmedarbeiderne, trekker vi en tredje prosjektmedarbeider inn for om mulig å bidra til konsensus. Vi bruker det elektroniske verktøyet Rayyan i
utvelgelsesprosessen.
Vi gjennomfører først et søk etter systematiske oversikter, hvis vi identifiserer en relevant av
høy kvalitet ved bruk av sjekkliste i «Slik oppsummerer vi forskning» (17) så vil vi vurdere om
vi skal oppdatere denne. Hvis vi identifiserer flere systematiske oversikter av høy kvalitet, vil vi
velge den nyeste av disse.
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Kvalitetsvurdering av primærstudier
Vi vurderer risiko for skjevheter (metodisk kvalitet) i de inkluderte studiene ved hjelp av sjekklistene i håndboka Slik oppsummerer vi forskning (17). Valg av sjekkliste vil følge studiedesign.
To medarbeidere gjør denne kvalitetsvurderingen for intern validitet, uavhengig av hverandre.
Ved uenighet trekker vi en tredje prosjektmedarbeider inn for å bidra til enighet.
Datauthenting
En medarbeider fra prosjektgruppen henter ut følgende data, en annen vil uavhengig av den
første kontrollere opplysningene fra primærstudier:
 Design, førsteforfatter, publiseringsår, land
o Deltakerne (antall, kjønn, alder, andre relevante opplysninger i den enkelte
artikkel)
 Vektreduserende tiltak
 Vektstabiliserende tiltak
 Utfall (målemetode, måletidspunkt(er), utfallsmål)
Ved uenighet som ikke løses ved diskusjon mellom prosjektmedarbeiderne, trekker vi en tredje
prosjektmedarbeider inn for å bidra til konsensus.
Analyser
Systematiske oversikter
Vi gjengir resultatene slik de er presentert i inkluderte systematiske oversikter. Der det er mulig
å supplere/oppdatere analysene med nyere studier, gjør vi det på samme måte som i den opprinnelige systematiske oversikten. Hvis en systematisk oversikt mangler vurderinger av tillit til
effekstimater, gjør vi disse vurderingene ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).
Primærstudier
Vi sammenstiller resultatene fra inkluderte studier i metaanalyser der det er mulig. Det vil si at
studiene må være tilstrekkelig homogene med tanke på studiedesign, deltakere, intervensjon,
sammenlikning og utfallsmål.
For dikotome utfall beregner vi relativ risiko (RR) med 95 % konfidensintervaller (KI). For
kontinuerlige utfall beregner vi gjennomsnittsforskjeller (mean difference; MD) der
utfallsmålene er målt på samme skala, og standardiserte gjennomsnittsforskjeller (standardised
mean difference; SMD) der utfallsmålene er målt på ulik skala. Også for kontinuerlige utfall vil
vi beregne 95 % KI. Vi bruker random effekt-modellen i analysene.
Hvis effektestimatene ikke lar seg sammenstille i metaanalyser, gjengir vi resultatene i tekst og
tabeller. Det samme gjelder hvis studiene rapporterer resultater som det ikke er mulig å
beregne effektestimater av.
Tiltakene som kan være brukt for vektstabilisering kan være mange, og det kan finnes studier
som har kontrollgrupper som faller utenfor vår problemstilling. Vi vil lage en liste over slike
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studier hvis vi identifiserer dem, fordi de er viktige for å belyse problemstillingen tiltak for å
stabilistere vekt hos barn og unge.
Vurdering av tillit til effektestimater
Vi vurderer vår tillit til effektestimatene ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation (GRADE). Vurderingen gjøres av to personer, uavhengig av hverandre. Vi bruker dataverktøyet Guideline Development Tool (GDT).
GRADE hjelper oss å vurdere hvilken tillit vi har til effektestimatene for hvert utfallsmål (Tabell
2). Metoden inkluderer vurdering av risiko for skjevhet («Risk of Bias»), samsvar (konsistens) i
resultater mellom studier, sammenlignbarhet (direkthet; hvor like populasjonene, intervensjonene og utfallene i studiene er sammenliknet med de personer, tiltak og utfall man egentlig
er opptatt av), hvor presise resultatestimatene er, og om det er risiko for publiseringsskjevheter.
I tillegg vurderer vi dose-respons, størrelsen på effektestimatet og hvorvidt ev. forvekslingsfaktorer er plausible, for observasjonsstudier med kontrollgrupper.
Tabell 2. GRADE-kategorienes betydning for påliteligheten av effektestimater
Kategori
Høy

Symbol
⨁⨁⨁⨁

Middels

⨁⨁⨁◯

Lav

⨁⨁◯◯

Svært lav

⨁◯◯◯

Oppstartsdato:

Betydning
Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne
effekten.
Vi har middels tillit til effektestimatet. Det ligger
sannsynligvis nær den sanne effekten, men det er også en
mulighet for at den kan være forskjellig
Vi har begrenset tillit til effektestimatet. Den sanne effekten
kan være vesentlig ulik effektestimatet.
Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den
sanne effekten. Den sanne effekten er sannsynligvis vesentlig
ulik effektestimatet.

17. juli 2019

Sluttdato
(dato for overlevering til oppdragsgiver): vårsemester 2020

Publikasjon/formidling
Godkjent prosjektplan blir lagt ut på FHIs hjemmesider.
Disse publikasjonene er først og fremst beregnet for oppdragsgivers retningslinjearbeid, men
skal også kunne leses av et bredt publikum. Rapporten skal skrives i et klart språk. Vi vil
publisere rapporten og notatet, samt en en nyhetssak om dem på fhi.no to uker etter oversendelse til oppdragsgiver. Vi åpner også for å publisere hele eller deler av rapportens innhold
som en eller flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter.
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