
Y W O N N E  P E T E R S O N

k u m l a t o f t a  f o r l a g

“Vad alla inte vet om
bemötande och behandling 
av överviktiga barn 
och deras familjer.”

Väga mig hit
och 

väga mig dit



Väga mig hit och väga mig dit
Först fanns de inte, de överviktiga. Sen blev de en tickande hälsobomb. Är övervikt 
en sjukdom som ska behandlas på sjukhus eller handlar det om 
en bristande karaktär som ska avhjälpas med ändrat bete-
ende? Media fylls med rapporter om framtida sjukdomar 
varvat med löpsedlar om hur man blir av med överflödiga 
kilon på några veckor. Budskapet handlar om allt från 
kronisk sjukdom till karaktärsfel hos den överviktige. 
Många vill hjälpa till med överflödiga kilon och olika 
dieter lanseras på marknaden. Övervikt har blivit en 
miljonindustri där både lekmän och experter diskuterar 
behandling som ibland kan upplevas motsägelsefullt av åhörarna. 
Dubbla budskap blir det också när människor ska välja en livsstil som är bra för 
dem samtidigt som marknadskrafter uppmanar dem till att äta och konsumera utan 
uppehåll. 

Överviktiga och behandlare befinner sig i en 
liknande situation. Båda undrar hur de ska 
handskas med all den information om orsaker, 
behandling och motstridiga rapporter som 
duggar tätt över dem. Men trots all information 
upplever både behandlare, överviktiga och 
anhöriga att de inte alltid får den information 
som passar just dem. Boken bjuder in läsaren 
till behandlingsrummet genom att ställa frågor 
som väcker till tankar om:  

Vad du vill förändra? 
Kartläggning av dina mål och visioner?
Hur du genomför dina önskemål med små 
steg och realistiska mål.

En överviktig familj är 
en familj 

som alla andra
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Ur innehållet: 
• Det är lätt att bli överviktig, ofta kommer det utan att vi märker det

• Många vill äga rätten om sanningen om övervikt men sanningen förändras

• Om man inte är en del av problemet är man inte heller en 
del av lösningen

• Om du som förälder eller barn skulle  
förändra något vad skulle det i så fall vara?

• Vem bestämmer i familjen?

• Framtiden för en tonåring är 24 timmar

• Det är ingen idé att banta

• Hur man får en sjukdom vet de flesta men hur kommer man ur den?

• Varför frågar doktorn eller sjuksköterskan om sjukdomar i min familj?

• Olika teorier ger olika behandlingar. Vad innebär lösningsfokuserat tänkande  
i behandlingsarbetet med överviktiga barn?

• Vad vill familjer och behandlare veta mer om när det gäller övervikt?

• Vad innebär ett professionellt samtal?

Oavsett vilket yrke vi har så utgör kontakten med andra människor en väsentlig del 
i vårt uppdrag. I yrken som läkare, socionom, psykolog, sjuksköterska, dietist, sjuk-
gymnast, arbetsterapeut, psykiatriker, lärare, behandlingsassistent o s v ingår också 
en behandling som innebär att någon ska göra någon form av
livsstilsförändring d v s ändra något i sitt liv som antingen personen själv eller 
någon annan tycker att personen bör ändra.

Om författaren:
Ywonne Peterson är 
leg.sjuksköterska, fil.mag i socialt arbete 
samt lösningsfokuserad korttidsterapeut.  

I mitt arbete som utbildare/föreläsare 
och handledare i lösningsfokuserad 
förhållningssätt har jag träffat många yr-
kesgrupper med olika frågeställningar. Den vanligaste frågan jag får när jag 
utbildar eller handleder personal är: Hur får man människor motiverade? 
Jag har försökt att samla ihop en del av de erfarenheter och frågor familjer, 
barn och deltagare i utbildningar givit till mig under de senaste åren. Jag 
kommer också att delge en del av mina egna erfarenheter och funderingar 
som jag hoppas kan ge någon annan en tanke eller idé som kan vara till 
nytta i hans/hennes behandlingsarbete eller som förälder till ett överviktigt 
barn.

www.tmkkonsult.se 

Vad är fetma? 
Vad vet vi redan om 

övervikt?
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