Spara sex kronor för varje investerad krona genom att satsa på åtgärder som
förebygger barnfetma
Underlag för motion som yrkar på att kommun- respektive regionfullmäktige skall främja
prevention av barnfetma och en jämlik hälsostart i livet genom att:
•
•
•

Säkerställa utarbetande av en kommunal och regional handlingsplan mot barnfetma
Avsätta tillräckliga resurser på kommunal och regional nivå för att under en 3-årsperiod
genomföra handlingsplanen och accelerera arbetet mot visionen noll fetma vid skolstart
2030
Ge uppdrag och resurser till berörda aktörer för att bistå visionen samt att tillhandahålla
lämpliga data för beslutsunderlag, uppföljning och utvärdering

Sveriges hälso-och sjukvårdskostnader har under längre tid ökat på ett sätt som inte är hållbart.
Nödvändigheten att vända samhället i preventiv riktning var en av slutsatserna i den av regeringen
tillsatta utredningen ”God och nära vård” (SOU, Anna Nergårdh). För att skapa en sådan
systemtransformation som förflyttar samhället i en preventiv riktning är det nödvändigt att arbeta på
alla olika nivåer i samhället. Idag sker merparten av insatserna på individnivå, men för att nå varaktig
förändring av hela samhället dvs systemtransformation behöver förändringarna ske på flera olika
nivåer parallellt.
För att påbörja arbetet med systemtransformation tog det statliga innovationsorganet Swelife och
forskningsdirektörer kopplade till universitetsklinikerna initiativ till Prevention barnfetma (PBF). PBF
startade i juni 2020 med det mätbara målet att minska övervikt och fetma för barn i 0-6 års ålder i
Sverige. Visionen är noll fetma vid skolstart 2030.
Eftersom en stor del av psykisk ohälsa, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är
fetmarelaterade förväntas även dessa sjukdomar att minska. PBF är ett nationellt mission-orienterat
initiativ med fokus på förebyggande hälsoinsatser och en systemtransformation ur ett Frisk-Risk-Sjukperspektiv. Det 10-åriga initiativet är brett förankrat med 24 parter från individ/patientföreträdare,
hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och myndighet.
Prevention av barnfetma valdes som ett första område för att arbeta med systemtransformationen,
på grund av dess omfattning och dominoeffekt på barns hälsa genom livet. Av fyraåringar hade 2018
11 procent övervikt eller fetma. Fetma är en kronisk sjukdom, och övervikt och fetma i barndom är
svår att bli av med. Hälften av den vuxna befolkningen lever redan idag med övervikt eller fetma.
Fetma kan delvis förklaras av genetik, men den obesogena miljön vi idag lever i bär ett större ansvar.
Kostnaden för enbart fetma beräknas till 70 miljarder kronor per år i Sverige (försvarsbudgeten
ligger på 65 miljarder). Lägg därtill kostnader för fetmarelaterade komplikationer såsom psykisk
ohälsa, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och nu även covid-19. Prevention av fetma
har dessutom enligt OECD visat sig vara en god investering där varje investerad krona innebär sex
kronor mindre i utgifter längre fram.
Otaliga försök har gjorts att få bukt med den tysta barnfetma-pandemi utan framgång. Det räcker
inte med att förändra föräldrars beteenden, eller att enbart arbeta genom barnavårdscentraler och
förskola, för att långsiktigt minska barnfetma när det finns ett större sammanhang som också
påverkar. Sverige står inför ett vägskäl: ska vi fortsätta lägga över 90 procent av hälso- och
sjukvårdsresurser på sjukvård eller påbörja systemtransformationen för att i stället satsa på
prevention?

PBF har skapat en nationell kraftsamling av aktörer som enats kring visionen noll fetma vid skolstart
2030. Initiativet har genomfört en kunskapssammanställning vad gäller evidensbaserade insatser för
prevention av barnfetma, gemensam datahantering, incitamentsstrukturer för systemtransformation
samt en innovationstävling. Initiativet jobbar med att skapa datadrivna hälsokommuner för att
kunna följa utfall och förändringsarbetet. Genom att skapa datadrivna hälsokommuner, en virtuell
motsvarighet till kommuner, med data och teknologi (AI, ML), kan vi få ett lärande av vad som
fungerar, genom att kontinuerlig följa upp insatser och få underlag som stöd till beslut. När
datastrukturen är etablerad kan den appliceras på ytterligare områden, till exempel för planering av
infrastruktur eller i brottsförebyggande arbete.
Med den gemensamma visionen och den grund som lagts under det gångna året ska arbetet med en
bred samling av nationella parter fortsätta så att den övergripande systemtransformationen kan
genomföras. Men, för att genomföra detta krävs att arbetet växlas upp: PBF samarbetar med 5
kommuner och dess tillhörande region 2021, med siktet inställt på 50 kommuner 2025 och samtliga
290 kommuner 2028.
Ökade resurserna krävs för följande insatser i kommuner och regioner:
o Utveckla evidensbaserade interventioner, samt implementera och utvärdera dem
o Bygga datadrivna hälsokommuner som ett verktyg för datadrivna beslut

Bilaga 1
Grafisk presentation av Frisk-Risk-Sjuk-Perspektivet (https://swelife.se/frisk-risk-sjuk/)

Formella parter i Prevention Barnfetma

Andel (procent) av befolkningen som har övervikt eller fetma i olika faser i livet (Källa:
Folkhälsomyndigheten). Från vänster till höger; 4 år, 6-9 år, 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år.

Hälsans bestämningsfaktorer (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Projektorganisation med 5 arbetspaket

