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Varför fysisk aktivitet?

Vad? 

Hur mycket?
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”Meny”

• Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

• Svenska rekommendationer om fysisk aktivitet 
för barn och unga

• Några ord om barn och ungdomar med 
obesitas/övervikt

U Berg 2016



Fysisk aktivitet hos 6-17 åringar
• Påvisade effekter på

– Kondition

– Muskelstyrka

www.fyss.se och ”bakgrundsdokument” rekommendationer

http://www.nou.com/documents/skarpo/image0002.jpg
http://www.nou.com/documents/skarpo/image0002.jpg
http://www.fyss.se/


Hur kan man förbättra konditionen hos 
barn och ungdomar?

• Anpassa till biopsykosocial utveckling och 
individuella intressen/förutsättningar

• Börja successivt

• Så småningom:
– Blandning av kontinuerlig träning/intervallträning 

med stora muskelgrupper. 

– Påtagligt andfådd och svettig

– 30-60 min/gång

– 3-4 gånger/vecka 



Fysisk aktivitet är inte automatiskt lika 
med fysisk träning…men

för påtagligt ”inaktiva” (och tunga) kan även gång 
vara så pass ansträngande att 

pulsen höjs påtagligt
mjölksyra ansamlas
musklerna ansträngs

Om den utförs vid upprepade tillfällen kan då gång 
ge stora träningseffekter (tills det inte är ”jobbigt” 
längre). Intensiteten individanpassas! Börja 
successivt!

U Berg 2016



Fysisk aktivitet hos 6-17 åringar
• Påvisade effekter på

– Kondition

– Muskelstyrka

– Benmineraltäthet

– Kroppssammansättning

– Blodtryck

– Blodfetter

– Insulinkänslighet

– Endotelfunktion (blodkärl)

– Mental hälsa

– Kognition

www.fyss.se och ”bakgrundsdokument” rekommendationer

http://www.nou.com/documents/skarpo/image0002.jpg
http://www.nou.com/documents/skarpo/image0002.jpg
http://www.fyss.se/


För att uppnå flera av hälsoeffekterna 
krävs konditionshöjande aktivitet….

U Berg 2016



Fysisk aktivitet för sjukdomsprevention 
och sjukdomsbehandling

• Ny upplaga 2015 (www.fyss.se); i tryck 2016

• Kapitel om barn och unga (0-17 år) 
Medförfattare Örjan Ekblom, lektor på GIH

– Effekter av fysisk aktivitet

– Rekommendationer för alla barn och ungdomar

– Kunskap och tips på anpassade råd för tre 
diagnoser:

• Astma

• Övervikt och fetma

• Depression
U Berg 2016

http://www.fyss.se/


Rekommendationer om fysisk aktivitet 
för barn och unga

Framtagna av tvärprofessionell grupp för YFA. Godkända av 
Barnläkarföreningen och Svenska Läkaresällskapet

Barn och unga 6-17 år

• Daglig fysisk aktivitet (minst 60 minuter/dag, 
måttlig-hög intensitet)

• Hög intensitet bör ingå minst 3 gånger/vecka

• Muskelstärkande/skelettstärkande aktivitet 
minst 3 gånger i veckan

Forts>>>>>



…..forts rekommendationer

• Barn och unga med sjukdomstillstånd eller 
funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till 
rekommendationerna bör vara så aktiva som 
tillståndet medger. Individuella råd för 
anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges 
lämpligen av behandlande fysioterapeut, 
läkare och/eller sjuksköterska

Forts>>>>>



För barn 0-5 år

Daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras och 
underlättas. Erbjud intressanta och motoriskt 
utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för 
åldern anpassad social interaktion.

Forts rekommendationer



”Stillasittande” då?

”Katten” av Karin Broos 2015



”Stillasittande”

• Svårmätta samband med ohälsa! 

• Inte många studier med objektiv metodik

• ”Skärmtid” kan ta tid från annat som också är 
viktigt för hälsa och utveckling

• Fråga! Om många timmar/dag: föreslå 
successiv minskning. 

• Vad gör man framför skärmen? Äter? OBS! att 
många tonåringar har sitt stora sociala 
umgänge på nätet. 

U Berg 2016



TV-tittande och övervikt/fetma
2 timmars TV tittande/dag

Samband med:

övervikt/fetma

metabola riskfaktorer

sämre fysisk kondition

lägre självförtroende

utåtagerande beteende

lägre skolprestation

Men säker koppling mellan TV tittande och tid i inaktivitet har inte 
kunnat ses i välgjorda accelerometerstudier……..

Tremblay et al 2011, LeBlanc et al 2012

U Berg 2016



I skolan kan vi påverka många samtidigt!

Skolbaserade interventioner som omfattar flera olika 
åtgärder har positiv effekt på barns och ungdomars 
fysiska aktivitet under skoldagen och i vissa fall även 
på fritiden.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2007 



Genom infrastruktur/samhällsbygge 
kan vi påverka många samtidigt!

U Berg 2015



Genom familjen påverkas barnen!

UB 2016



Genom föreningsverksamhet kan vi 
inspirera många samtidigt

• Att kunna börja med en aktivitet ”trots” att man 
är 12 år ?!!! Är det möjligt idag??

• Att kunna prova många olika saker

• Att pausa ett tag för att prova någonting annat

• Barn- och ungdomsidrott: För vem? Varför?

UB 2016



Vilken är den ”bästa” fysiska 
aktiviteten för barn/ungdomar med 

övervikt/obesitas???

Mitt förslag 
på svar: 
den man vill 
fortsätta med 
/ göra mer av 

UB 2016



Några ord på vägen….
• Utforska hindren och möjligheterna

• Förklara: Vi är energi-effektiva! Fysisk aktivitet bör 
kombineras med kostförändringar. Se upp för 
”lockelserna” i simhallens cafe´!

• Hur känns förändringen? Prata också om individens 
upplevelse. Orka mera, bli starkare och säkrare? Nya 
kompisar? Här och nu.

• OBS! Effekter av fysisk aktivitet på blodtryck, 
insulinkänslighet och blodfetter kan nås även om vikten 
inte går ned. Informera om det! Stirra er inte blinda på 
viktkurvan/resultatet. Hälsoläget förbättras! Viktigt för 
föräldrarna att veta.

UB 2016



Tack för uppmärksamheten!

ulrika.berg@karolinska.se



Extra material (vid frågor)



FaR för barn
en barnläkares perspektiv

• Ännu ej evidensbaserat!! Men…
– Komplement till utredning och annan behandling

– Tydliggör viktiga hälsoeffekter av fysisk aktivitet

– Gör råden konkreta och de får tyngd

– Framtvingar kartläggning av alla aktörer inom fysisk 
aktivitet i ett område (NÖDVÄNDIGT VETA VART DE 
KAN GÅ MED SITT ”RECEPT”)! 

– Möjlighet för patienten att få rabatt

– Verktyg för kommunikation mellan fysioterapeut 
och idrottslärare i skolan/aktivitetsledare

U Berg 2016



FaR Barn – nytt material

• Kan användas vid samtal med barn/unga (och 
föräldrar

– Kartläggning: hur ser det ut för dig?

– Hur tänker du kring fysisk aktivitet?

– Vad vill du? Vad tror du?

• OBS! ”MÅL”?? Mognadsanpassa!! Barn och 
unga är här och nu!! Inga mål om de är 
orealistiska!!

U Berg 2015



Material FaR barn och unga

• http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsst
od/halsoframjande-arbete/otillracklig-fysisk-
aktivitet/far-for-barn-och-ungdomar

http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/otillracklig-fysisk-aktivitet/far-for-barn-och-ungdomar


”Konditionen”
förändringsbara faktorer

Central nivå    Hjärtats pumpkapacitet
Minutvolym 
Ventilatorisk kapacitet

Mellan-nivå Blodvolym
Hemoglobinkoncentration

Lokal nivå Muskelfibertyp
Myoglobinhalt
Kapillärtäthet
Mitokondrietäthet
Oxidativa enzymer



Hur kan man förbättra konditionen hos 
barn och ungdomar?

• TYP: Blandning av kontinuerlig träning och 
intervallträning med stora muskelgrupper (ex 
löpning, simning, cykling)

• INTENSITET: Pulsen >/= 85 % av maxpuls. 
Intervaller går utmärkt (såsom i många aktiviteter 
naturligt)

• DURATION: 30-60 minuter/gång

• FREKVENS: 3-4 gånger/vecka

• TRÄNINGSPERIODENS LÄNGD: Minst 12 veckor

Armstrong & Barker ; Medicine and Sports Science 2011



Mental hälsa

Självkänsla, symtom på depression eller ångest:

• Observationsstudier vanligast

• Positiva effekter av fysisk aktivitet på 
självkänsla och självuppfattning

• Samband finns mellan regelbunden fysisk 
aktivitet och frånvaro av depressionssymtom 
(mest observationsstudier, ett fåtal 
experimentella studier. Exakt dos och typ kan 
ej anges men ”aerob aktivitet” tycks bra)

För refererenser se FYSS 2015



Finns samband mellan fysisk aktivitet 
och övervikt/fetma hos barn och 

ungdomar?
• Tvärsnittsstudier:

– Svaga till måttliga samband

– Negativa svaga samband mellan total fysisk 
aktivitet och grad av övervikt/fetma

– Negativa svaga samband mellan kondition och 
grad av övervikt/fetma

För ref : www.fyss.se



Finns effekter av fysisk aktivitet på 
kroppssammansättning vid 

fetma/övervikt?
Ja, om man mäter % kroppsfett:
• Konditionsträning >>> signifikant minskning av 

andel kroppsfett
– Barn 5- 18 år
– Konditionsträning
– 155-180 minuter i veckan OBS DOSEN OSÄKER

• Enbart styrketräning inte lika effektivt
• Ganska korta studier 16-23 veckor, fler behövs
• Kombination fysisk aktivitet + kost mest effektiv

Kelley & Kelley J Obes 2013, Ho et al JAMA Pediatrics 2013. Se ref www.fyss.se



Gynnsamma effekter på blodfetter

• De flesta studier har genomförts på barn och 
ungdomar med övervikt/fetma

• Konditionshöjande fysisk aktivitet krävs

• Konditionsträning i kombination med 
kostbehandling ger bättre effekt än enbart 
kostbehandling. Gäller även positiva effekter 
på faste-glukos och insulin. 

Ho et al JAMA Pediatrics 2013, Escalante et al Prev Med  2012; se www.fyss.se



Effekten tycks kräva mindre intensitet 
än 85 % av maxpuls…

Effekter på blodfetter hos tonåringar med fetma sågs vid:

• Tränarledd/icke tränarledd aerob träning 60-80 % av max 
syreupptagningsförmåga (olika former) bäst effekt

• Frekvens 1-7 gånger/vecka

• Duration 10-75 minuter/gång

METODOLOGISKA ORSAKER? (Hur man mäter, hur man 
beräknar maxpuls etc)?

Ho et al  2013: se www.fyss.se



Gynnsamma effekter på 
insulinkänslighet

• Studier på barn med övervikt/fetma men 
också blandad population

• Effekten tycks oberoende av viktnedgång

• Total fysisk aktivitet har betydelse
– Experimentella RCT studier: Konditionsträning 

– 3-4 pass/veckan, duration varierar

– 50-80 % av max syreupptagningsförmåga

– 8 veckor

• Styrketräning har också effekt 
Fedewa et al. Pediatrics 2014, Berman et al. Diab/Metab Res Rev 2012, Kim et al. Int J end 2013; 
se www.fyss.se



Endotelfunktion

• Gynnsamma effekter av konditionsträning på 
flödesmedierad dilatation (FMD) hos barn och 
ungdomar med fetma.

• Träningen måste vara regelbunden (effekten 
borta efter 6 veckor)

Montero et al 2012, Cote et al 2013. Se www.fyss.se


