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Bidragsytere:
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• Prosjektleder Tove Langlo Drilen

Referansegruppen
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• Henriette Øyen/Guro Berge 

Smedshaug (Helsedirektoratet)
• Lene Frost Andersen
• Samira Lekhal
• Rune Sandø

Arbeidsgruppen
• Magnhild Pollestad/Janne 

Strømme
• Annike Leivestad Mork
• Monica Devle
• Marianne Nøstberg
• Linda Patricia Boyhan



Hensikt og målgruppe
Hensikt
• Bidra til en bedre og mer effektiv behandling av barnefedme
• Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk 

ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
• Tilby lett tilgjengelig og evidensbasert kostholdsinformasjon
Målgruppe
• Familie 
• Helsepersonell



Design



Høydepunkter
● KMI kalkulator
● Verktøy

○ Bildebank
○ Matplaner
○ Smarte matvalg
○ Kokebok
○ Fakta og øvelser

● Samtaleverktøyet

Kilde: nffb



KMI kalkulator



Bildebank



En donut = 2 grove brødskiver med magert pålegg



Sukkerinnhold i Go` morgen



God morgen med nøtter = 3 skiver



1 pakke nudler = 3,5 brødskiver



1 Gigant is = 12 små saftis



1 skål pommes frites = 4,5 skiver



1 stor pommes frites = 16 poteter



200 gram sjokolade = 18 epler



5 søte havrekjeks = 1 barneporsjon middag



1 teskje peanøttsmør = 6 skiver skinke



100 gram gelegodteri = 1 barneporsjon middag



1 beger yoghurt is = 8,5 grove skiver



2 grillpølser m/brød= 3,75 kyllingpølser m/lompe



Matplaner



Kostsirkelen



Kokebok



Faktaark og praktiske øvelser







Samtaleverktøyet



Veien videre
● Nettbasert Selvhjelp
● Kostplaner for barn 0-4 år, samarbeid med “Til rett tid”.
● Årlig oppdatering av alt innhold
● Trondheim kommune har fått midler av Fylkesmannen til å bedre 

ernæringstilbudet til personer med psykisk utviklingshemming
○ Kartlegging høsten/vinteren 2019/2020?
○ Målet på sikt er at dette vil komme ut på Kostverktøyet.no

● Innspill mottas med takk!
○ Kjenner dere til allerede eksisterende ernæringsverktøy ved PU?
○ Forslag til ernæringsverktøy det er behov for ved PU?
○ tove.drilen@trondheim.kommune.no



Spørsmål?


