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Forebygging av uheldige levevaner blant barn og unge kan gi bedre helse gjennom 
hele livet. Før man eventuelt setter inn helsefremmende tiltak, for eksempel for å 
fremme fysisk aktivitet og sunt kosthold, er det viktig å få en oversikt over effekten 
av slike tiltak. 

Kunnskapssenteret har laget en oversikt over oversikter ved å oppsummere seks 
systematiske oversikter av høy kvalitet. Oversiktene var brede, derfor fremsto 
tiltakene som svært generelle. 

På bakgrunn av Kunnskapssenterets oppsummering av resultatene og vurdering av 
kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget for langtidseffekten av tiltakene i de inkluderte 
oversiktene kan følgende slutninger trekkes: 

 Det ser ut til at skolebaserte tiltak for å fremme et sunt kosthold fører til at barn 
og unge spiser mer frukt og grønnsaker.  

 Det er ikke grunnlag for å konkludere om skolebaserte tiltak for å fremme fysisk 
aktivitet har effekt på barn og unges fysiske aktivitetsnivå (det fins for lite 
dokumentasjon av god kvalitet).  

 Det ser ikke ut til at tiltak som betoner fysisk aktivitet og kostholdsundervisning 
for å forebygge overvekt hos 0-5-åringer, fører til mindre overvekt.  

 Det er ikke grunnlag for å konkludere om tiltak som vektlegger økt fysisk 
aktivitet og sunt kosthold for å forebygge overvekt hos barn og unge i alderen 6-
18 år fører til mindre overvekt (det fins for lite dokumentasjon av god kvalitet).  

 Det ser ikke ut til at tiltak for seksuell avholdenhet er effektive for å forebygge 
seksuelt overførbare infeksjoner eller graviditet hos barn og unge.  

 Det ser ikke ut til at tiltak for seksuell avholdenhet samt sikre sexstrategier er 
effektive for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner eller graviditet hos barn 
og unge.  

Kunnskapssenteret fant ingen systematiske oversikter om effekten av 
helsefremmende tiltak angående sosial helse blant barn og unge som møtte våre 
inklusjonskriterier.  

Se lenken til Kunnskapssenteret for å lese hele rapporten: 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+helsefremmende+o
g+forebyggende+tiltak+p%C3%A5+kosthold%2C+fysisk+aktivitet%2C+overvekt+o
g+seksuell++helse+hos+barn+og+unge.15990.cms  
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