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Martinas Centrum för Vikthälsa 
 

Vi har glädjen att informera om att den 1: a september 2018 öppnar vi en ny klinik 
för behandling av barnfetma vid Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet.  
 

Ett team med stor erfarenhet av behandling av barnfetma ligger bakom den nya 
verksamheten. Teamet kommer att arbeta vidare på den kunskap som utvecklats på  
Rikscentrum Barnobesitas men kompletteras av en behandlingsmodell med integrerade 
digitaliserade stödverktyg baserat på nya forskningsresultat som kommer att möjliggöra 
en mer individualiserad vård. Vi kommer därmed  att kunna ta emot ett stort barn med 
fetma från hela länet. 
 
Centrum för Vikthälsa bygger på tilläggsavtal från SLL och är därmed kostnadsfri för 
familjerna. Verksamheten är integrerad i Barnsjukhusets Martinas verksamhet där 
Martinas Centrum för psykisk hälsa ingår. Flera olika specialister finns på Martina; 
allmänpediatriker, astma och allergologer, neurolog, gastroenterologer, 
endokrinologer, kardiolog, barnpsykiatriker, nefrolog, barnpsykologer med flera. Det 
möjliggör ett   omhändertagande även av följdsjukdomar för barn med fetma inklusive 
24-timmars blodtrycksmätningar.  
 
Chefsläkare för verksamheten är Claude Marcus, professor och pediatriker. Han startade 
Rikscentrum Barnobesitas på Karolinska Sjukhuset och är ordförande i Svensk 
Barnfetmaförening och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för barnfetma,  
Boris. 
 
Enhetsansvarig barnsjuksköterska är Karin Kling med mångårig erfarenhet av 
ätstörningsvård och barnfetmabehandling från Rikscentrum Barnobesitas och har även 
erfarenhet av elevhälsoarbete med barn i alla åldrar. 
 
Vi tar redan nu emot remisser i Take Care under ”Barnsjukhuset Martina” eller i 
pappersform på barn i åldrarna 4 - 17 år med övervikt och fetma för behandlingsstart i 
september. Bifoga gärna barnets tillväxtkurvor. 
 
 Vid frågor maila till karin.kling@bsmartina.se eller claude.marcus@bsmartina.se 
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