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Nu kan du bli mentor i ”MittBpSamtal” 

 
Varmt välkommen till mentorsnätverk -- för oss som vill mer. 
Denna dag är för dig som är extra intresserad, driven och engagerad i att vända trenden 
för våra barn och ungdomar med övervikt. Du har gått vår heldagsutbildning, kommit 
igång och jobbar med MittBpSamtal . Du gillar metoden och vill fördjupa dig, utveckla, 
berika.  
 
För dig kommer vår dag handla om: 

Att hitta sköna strategier som ökar din trygghet att veta 
HURET än mer. Vi fördjupar vi oss i metoden 
MittBpSamtal och i ditt eget ledarskap. 
- Vad behöver du för att känna trygghet att driva arbetet 
med att vända trenden för barn och ungdomar med 
övervikt/ diagnos fetma? 
- HURET att stötta familjen att agera mera för 
måluppfyllelse via Individuell handledning och Nätverkets 
kompetens och erfarenheter.  
- Egna fall 

Målet med dagen är att du ska hitta nycklar till inspiration så att du känner att ditt arbete 
går framåt. 
 
För din kommun: 

Vi kommer tillsammans bygga upp strategier för 
att sprida metoden i våra kommuner och regioner. 
Kunna finnas för kollegor som ett stöd/ bollplank 
med överviktssamtalen. Nätverket syftar till att ge 
dig inspiration, fördjupad kunskap i HURET och 
möjlighet att planera och leda överviktsarbetet i 
din kommun eller region.  
 

Under dagen kommer vi att samlas kring Era behov av fortsatt stöd från 
BRÄNNPUNKTEN via fysiska träffar, digitala möten och handledning. Vi formar 
tillsammans en plan hur vi går vidare. (Trolig insats är 2 träffar per termin: en fysisk och en digital samt 

handledning efter behov däremellan.) 
 
När: Den 22 november 
Tid: 09:00-15:00 
Plats: Hartwickska huset, St. Paulsgatan 39 c (ingång från skolgården) 
Målgrupp: För skolsköterskor, obesitasteam, överviktsgrupper i primärvården 
som möter barn och ungdomar med övervikt/obesitas. 
Avgift: Kostnadsfri för dig som arbetar i Stockholms län. 600kr för dig som 
arbetar utanför länet. 
ANMÄLAN: Klicka här 
Vid no-show debiteras 600 kr inkl. moms  
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Hej! 
Jag har nu arbetat med att sprida metoden under 3 år. 800 st 
Skolsköterskor, barnsjuksköterskor och läkare har gått 
heldagsutbildning i MittBpSamtal. Alla dessa möten, all den fina kraft 
som finns där ute bland er alla, är så härlig att se.   
 
Nu vill jag bidra med att hålla lågan uppe och levande så att fler unga 
kan få bra stöd i att må bra och ges chans till goda vanor tidigt i livet.  
 
Kanske vill du också mer?  
Jag tror på att samlas, slå våra kloka huvuden ihop, lära av varandra, 
sprida erfarenheter och gemensamt hitta nya vägar för hållbarhet och 
förändring, för målgruppen som ofta är utsatta och för många gånger 
utelämnad till sitt eget öde.  
 
Det är dags nu, det finns så mycket kraft och vilja och jag har stort hopp om att lägga in 
ytterligare en växel för att vända trenden. Som jag ser det görs det mycket bra saker men vi 
kan göra mer.  I Sverige har vart femte  barn och varannan vuxen övervikt. Jag har en 
längtan om att vi som gillar att jobba med  övervikt, barn, ungdomar, föräldrar, peppande 
ärliga samtal möts. Att lyfta Barnen och ungdomarnas perspektiv. 
 
Tillsammans kommer vi göra stor skillnad.  
Du är viktig – Ett barn i taget!  
 
Varmaste hälsning Anette  
 

 
 
 
 
 

BRÄNNPUNKTENS Samtals- och rörelsemetod © är framtagen med barn- och 
ungdomsperspektivet 100%. 
En av delarna i metoden är MittBpSamtal, som använts sedan 2009 tillsammans med över 
650 familjer. Det är ett enkelt verktyg för att fånga problematiken kring specifikt övervikt 
och fetma och leda motivationsarbetet mot de livsstilsförändringar som krävs. Sedan 
2015 sprids metoden MittBpSamtal över hela landet till skolor/EMI och 
obesitasteam/BUMM. Metoden handlar främst om bemötandetekniker som motiverar till 
livsstilsförändringar. 
 
Riktlinjer och rekommendationer som Brännpunkten utgår från: 
MittBpSamtal bygger på riktlinjer från HPÖ och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan 
 
Utbildningsledare:  
Anette Ekqvist Initiativtagare till BRÄNNPUNKTS-metoden MittBpSamtal. Skolsköterska 
och samtalscoach som arbetar på uppdrag av och finansieras av Handlingsprogram 
övervikt och fetma (HPÖ), Stockholms läns landsting och nationellt. Kontakt 
anette@mittbp.se, eller 0761-731211. 
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