
 

 
 

 

Material att arbeta vidare med efter Barn och unga konferensen 2020  

Laholm 2020-11-26 

Innehåll  
Barn och unga konferensen i Laholm 2020 genomförs inom målområde barn och unga som har fokus 

på att den psykiska hälsan ska öka. Läs mer om Laholms kommuns mål- och visionsarbete.  

 

Ni hittar den inspelade konferensen och detta medföljande material på Region Hallands lokala nämnd 

i Laholms hemsida under rubriken Samverkan barn och unga. Sprid gärna vidare till kollegor. 

 

Målgrupp för konferensen är tjänstemän som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga, 

deltagarna är från Laholms kommun, Region Halland, privata aktörer, civilsamhälle och föreningsliv.   

Årets konferens fördjupar sig inom utvecklingsområdet levnadsvanor med 

inriktningen fysisk aktivitet, som både främjar och förebygger psykisk 

hälsa/ohälsa. 

 

Konferensen och målområdet barn och unga har sin utgångpunkt i med hållbar utveckling och FNs 

globala mål och Agenda 2030.  

Denna konferens tittar lite närmare på Mål 2 Ingen hunger, där Sverige utmanas i delmålet 

felnäring och där en allt för stor del av befolkningen har fetma och övervikt.  

Där till kommer mål 3 Hälsa och välbefinnande, där god fysisk och psykisk hälsa lyfts fram samt 

att vidta åtgärder för en jämlik hälsa. Under konferensen belyser vi bl.a. att barn och unga som 

växer upp i socioekonomiskt svaga familjer är mindre fysisk aktiva och befolkningen i 

åldersgruppen 18-84 år som bor i de östra delarna av Laholm är också mindre fysisk aktiva.   

 

 

 

 

 

 Har ni förslag på hur barn och unga som 

lever eller bor i socioekonomiskt utsatta 

familjer/områden kan bli mer fysisk aktiva? 

  

 Har ni goda exempel på arbete som pågår 

där den socioekonomiska faktorn har 

diskuterats?  

Övervikt och fetma är idag en av de västvärldens och 

Sveriges största folksjukdomar och den ökar också 

hos barn och unga. Tillsammans med fysisk aktivitet 

är goda matvanor den viktigaste faktorn att arbeta 

med 

 Har du tips och idéer på hur vi kan arbeta 

med goda matvanor hos barn och unga?  

 

 Finns det andra goda exempel på arbete som 

främjar och förebygger övervikt och fetma 

utifrån goda matvanor och har ni erfarenhet 

kring att upptäcka övervikt och fetma hos 

små barn?    

https://www.laholm.se/politik-paverkan/sa-styrs-laholm/fullmaktiges-vision-och-mal-2013/
https://www.regionhalland.se/demokrati-och-politik/politisk-organisation/lokala-namnder/lokal-namnd-i-laholm/
https://www.regionhalland.se/demokrati-och-politik/politisk-organisation/lokala-namnder/lokal-namnd-i-laholm/
https://www.globalamalen.se/
https://www.globalamalen.se/


 

Vi vill också tipsa om att använda Agenda 2030 mål som en del av organisationens 

uppföljningsarbete med förslag på nyckeltal att följa långsiktigt. Läs mer om hur 

Agenda 2030 kan användas vid uppföljningsarbete samt ta den av Vägledningen. 

 

Övergripande fråga och diskussion för alla deltagare utifrån att öka den fysiska aktivitetens hos 

barn och unga  

Utifrån dagens konferens och tema kring fysisk aktivitet blir det viktigt för alla deltagare att fundera 

över vilken roll/ansvar som min organisation, verksamhet, funktion kan ha:  

 

 

 

 

Forskning – Fysisk aktivitet främjar och förebygger psykisk hälsa och ohälsa 
Ni kan läsa mer om forskning och statistik i Så mår vi i Halland 2018 - Hälsa på lika villkor, inklusive 

fördjupning inom åldersgruppen 16-18 år här:  

 

I Lokala uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP 2018 kan ni ta del av statistik om ungdomar i 

Laholms kommun. Där berörs bland annat hälsa, skola och fritid.  

 

 

Fysisk aktivitet har god effekt på depression – Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression 

som läkemedel och terapi. Läs mer om Carl Johan Sundbergs arbete, forskning 

och böcker.  

FAR – Fysisk aktivitet på recept  – Fysisk aktivitet på recept är en skriftlig 

ordination på fysisk aktivitet där sjukvårdspersonal skriver recept på motion som 

komplement till eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Individen 

får ett recept på rörelseaktivitet, anpassat till individens förutsättningar och 

önskemål. I Laholm finns FaR för vuxna.  

Fysisk aktivitet motverkar stress och orosrelaterade sjukdomar  

Fysisk aktivitet kan vara positivt för patienter med långvarig stressproblematik. Läs mer om svensk 
idrottsforsknings forskning om sambandet mellan stress och fysisk aktivitet.  

 

 

 

Hur kan vi i Laholm skapa ett mer rörelsefrämjande 

samhälle som inbjuder till daglig fysisk aktivitet och minska 

stillandesittande hos barn och unga?   

Har vi fler statistikunderlag i Laholm förutom Hälsa på lika 

villkor och LUPP som kartlägger barn och ungas fysiska 

aktivitet i någon form?     

https://rka.nu/agenda2030.2868.html
https://rka.nu/download/18.129d8c2c1749248d21157121/1600443355164/Agenda%202030%20v%C3%A4gledning%20ver%201.2%20(00000002).pdf
https://publikation-samarviihalland.regionhalland.se/sa-mar-vi-i-halland-unga/
https://publikation-samarviihalland.regionhalland.se/sa-mar-vi-i-halland-unga/
https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/planeringskontor/strategisk-enhet/ungdomsfragor/ungdomssamordnare/lupp-rapport-2018.pdf
https://ki.se/forskning/motion-mot-depression
https://ki.se/forskning/motion-mot-depression
https://www.1177.se/Halland/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/far--fysisk-aktivitet-pa-recept/
https://www.rfsisu.se/Halland/Viarbetarmed/Aktuellasatsningar/fysiskaktivitetparecept/
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Fysisk-aktivitet-stress.pdf


 

Fysisk aktivitet påverkar hjärnan – koncentration, mående och sömn  

Anders Hansen – Vill du bli hjärnstark? Vill du bli mer stresstålig, må bättre, 

förbättra ditt minne och bli mer intelligent? Den moderna hjärnforskningen visar 

att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som 

påverkas allra mest av att vi rör på oss. Anders berättar om den senaste 

vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. 

Hur fungerar hjärnan i en allt mer digital livsstil? Hjärnan är det organ som 

förändras och förbättras mest vid fysisk aktivitet.  

Se filmad föreläsning med Anders Hansen. Anders Hansen är överläkare i 

psykiatri och författare till böckerna ”Skärmhjärnan” och “Hjärnstark”. 

Fysisk aktivitet kan förändra livet för unga med långvarig depression  

Ungdomar med långvarig depression kan må bättre och till och med bli friska av fysisk träning 
i grupp. Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP I Hallands studie. 

 

Digitala föreläsningar att ta del av:  

TP-dagen 2020: Skärmtid och fysisk inaktivitet hos mindre barn 
ST-läkaren Amanda Svedberg talar om hur vanor som skapas tidigt i livet även följer 

med upp i vuxen ålder, om de 1 000 första dagarna i livet och huruvida skärmar 

påverkar barns hälsa. 
 

Webbsänt seminarium: Psykisk ohälsa hos unga – rörelse är vägen därifrån 
Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur 

kan unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede fångas upp och få stöd utan remisser 

och långa väntetider? Seminariet belyser forskning, råd och ger konkreta exempel.  

 

Rapporter 

Pep-rapporten (2020) 
Den 31 mars släpptes Pep-rapporten 2020, en av de mest heltäckande 

granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Endast 14 procent av de 

barn och ungdomar som ingått i studien rör på sig i den utsträckning de 

behöver, samt äter tillräckligt mycket av det som kroppen mår bra av. I 

undersökningen har över 9000 barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år svarat 

på frågor om hur de tränar och rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt 

omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna.  

 

Skolbarns hälsovanor: Barn och ungas rörelsemönster (2019) 
Publikationen från Folkhälsomyndigheten beskriver barn och ungas nivå av fysisk aktivitet och 

rörelsemönster baserat på resultat från ett nationellt urval av 11, 13- och 15-åringar som burit 

aktivitetsmätare. Resultaten ger även kunskap om samband mellan fysisk aktivitet, inaktivitet och 

hälsa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=odecp5rorGs&feature=youtu.be
https://www.regionhalland.se/nyheter/fysisk-aktivitet-kan-forandra-livet-for-unga-med-langvarig-depression/
https://www.youtube.com/watch?v=Uum4OfjIfVA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=es28xKpTBdQ
https://generationpep.se/media/2395/2002_genpep_rapporten_-digital.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/barns-och-ungas-rorelsemonster/?pub=60058


 

Övrigt 
 

Generation pep  

Generation pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. De 

riktar sitt arbete mot hela samhället då forskning visar att en ensam aktör inte kan leda 

förändringsarbete. På deras hemsida kan du bland annat läsa mer om fysisk aktivitet, 

hälsosamma matvanor eller ta del av förslag på aktiviteter via deras inspirationsbanken. 

 

Balanserande barn  
Balanserande barn arbetar med hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka 

inlärningen positiv. De delar med sig av inspirationsmaterial. 

 

Idrottens samhällsnytta 
Riksidrottens vetenskapliga översikt av idrottsrörelsens mervärde för individ och samhälle. Idrott 

bidrar till samhällsnytta på en lång rad områden, bland annat behandlas ungas psykosociala 

hälsoutveckling och idrottandes effekter på livskvalitet, välmående och livsglädje. 

 

Rörelsesatsning i skolan 

Sedan 2018 arbetar RF-SISU Halland med att minska stillasittandet bland barn och unga genom 

rörelsesatsning i skolan, genom att bland annat utbilda ledare och pedagoger och rörelsepass. Mer om 

denna satsning finns i denna film. 

 

Maria Dufva  

Maria Dufva är kriminolog och författare till boken Värsta bästa hälsan. Hon 

belyser olika hälsoperspektiv på barn liv med en skärm i handen. Hon berör bland 

annat sömn, kost, motion och psykisk hälsa. Maria finns även på Instagram. 

Fritidsbanken  

Fristidsbanken i Laholm är ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar 

där man kostnadsfritt kan låna utrustning för en aktiv fritid, t.ex. skidor, 

skridskor, inlines, flytvästar och mycket mer. Fritidsbanken är tillgänglig 

för alla  

 

Aktivitet förebygger  

Ni har under konferensen fått ta del av Ängelholms kommuns arbete 

med Aktivitet förebygger. Mer information finns även på denna film.   

 

 

 

https://generationpep.se/sv/fakta-rad/halsosamma-matvanor/
https://generationpep.se/sv/fakta-rad/fysisk-aktivitet/
https://generationpep.se/sv/fakta-rad/halsosamma-matvanor/
https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/
https://balanseradebarn.se/inspiration/
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/idrottens-samhallsnytta/fou2017_1-idrottens-samhallsnytta.pdf
https://www.rfsisu.se/Halland/Viarbetarmed/Aktuellasatsningar/rorelsesatsningiskolan/
https://www.youtube.com/watch?v=-pCMAW5e4-k&feature=youtu.be
https://www.fritidsbanken.se/fritidsbank/laholm/
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html
https://www.youtube.com/channel/UCLQsiRYpZdPIwVZfixUAvhw


 

Friskvårdsgruppen  

Ni har under konferensen fått ta del av Laholms kommuns arbete med 

Friskvårdsgruppen och andra förebyggande arbete. I samarbete med lokala 

föreningar erbjuda aktiviteter till barn med övervikt eller fetma. Satsningen 

Friskvårdsgruppen påbörjades redan för 10 år sedan i Kungsbacka kommun. 

Arbetet har också varit en del av SKR arbete med strategi för hälsa och 

Friskvårdsgruppen i Kungsbacka var med på ett webbinarium under hösten 

2020: Prevention genom en rolig fritid – från stuprör till godkända betyg. 

 Laholm arbetar man även med Dans för hälsa, läs mer om Dans för hälsa i Laholm.  

 

Hälsa oberoende av storlek 

Riksförbundet HOBS, hälsa oberoende av storlek, arbetar för patienter som lever med 

övervikt och obesitas bland annat genom kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Om ni har frågor eller vill dela med er av vad som kommer fram i era diskussioner eller tipsa 

om annat bra material inom området går det bra att kontakta oss på:  

 

Linda Erlandsson   Alma Vodenicarevic 
Strateg     Social hållbarhetsstrateg 
Laholms kommun    Region Halland  
linda.erlandsson@laholm.se    alma.vodenicarevic@regionhalland.se  
070 204 6256    070 323 7975 
 

 Pågår det fler projekt eller utvecklingsarbete i Laholm som har fokus på att öka den 

fysiska aktiviteten hos barn och unga?  

https://www.laholm.se/nyheter/positivt-arbete-mot-barnfetma/?mode=Comment
https://www.rfsisu.se/Halland/Nyheter/Egnanyheter/friskvardsgruppenharrivstartatilaholm
https://www.rfsisu.se/Halland/Nyheter/Egnanyheter/friskvardsgruppenharrivstartatilaholm
https://www.rfsisu.se/Halland/Nyheter/Egnanyheter/derasuppdrag-atthjalpabarnmedovervikt
https://skr.adobeconnect.com/_a962236830/p60sy9yshmrt/?proto=true
https://www.dansforhalsa.se/
https://www.regionhalland.se/kultur/kulturomraden/kulturochhalsa/dansforhalsa/
http://www.hobs.se/
mailto:linda.erlandsson@laholm.se
mailto:alma.vodenicarevic@regionhalland.se

