
Mandag 1. oktober 2012, kl. 09.00 - 15.30
Høgskolen Stord Haugesund, Rommetveit.
Målgruppe: Helsepersonell som arbeider med forebygging og behandling av 
overvekt og fedme hos barn, med særlig vekt på kommunal sektor. 

 Oppfølgingskonferanse for fagfolk i regi av prosjektet «Sunn framtid»:

Praktiske tiltak ved 
overvekt og fedme hos 
barn og unge



Forelesere
Hovedforeleser Yngvild Sørebø Danielsen 
er klinisk psykolog med spesialfelt barn og 
unge. 

Hun er doktorgardsstipendiat, og arbeider i 
sin avhandling med kognitiv atferdsterapi ved 
fedme hos barn.

Hun er nå involvert i planlegging av 
 behandlingsopplegg for barn og unge 
med fedme på poliklinikk for overvekt ved 
 Haukeland Universitetssykehus.

I tillegg blir det innlegg fra fagfolk fra 
 helsedirektoratet, sykehus, kommune og 
høgskole.

Disse problemstillingene blir tema:
• Hvordan får vi implementert de Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av 

 overvekt og fedme hos barn, og retningslinjer veiing og måling av skolebarn? 

• Hvordan kan helsepersonell arbeide for å hjelpe til med endring av tanker, følelser og atferd 
knyttet til kost og aktivitet, gjennom et strukturert familiebasert kognitiv atferdsterapi-tilbud i 
lokalmiljøet? Yngvild Danielsen. 

• Hvordan tar vi opp problemet? Hvordan snakker vi med barnet og foreldrene? Eksempel på 
Motiverende samtale. 

• Hvordan kan kommuner samhandle lokalt? Og hva er sykehusets rolle ved overvekt, og fedme 
hos barn?

Påmelding og mer informasjon: www.hsh.no/sunnframtid



Program

Mandag 1. oktober, kl. 09.00 - 15.30
TiD HVA

09:00 - 09:30 Registrering

09:30 - 09:40 Velkommen og introduksjon 

09:40 - 10:25 Hvordan kan helsepersonell arbeide for å hjelpe til med endring av tanker, følelser 
og atferd knyttet til kost og aktivitet, gjennom et strukturert familiebasert kognitiv 
 atferdsterapi tilbud i lokalmiljøet? 
Psykolog og stipendiat, Yngvild Danielsen,  Universitetet i Bergen.

10:25 - 10:35 Pause

10:35 - 11:20 Yngvild Danielsen fortsetter

11:20 - 11:30 Pause

11.30 - 12:00 Hvordan har Stavanger Kommune organisert livsstilsskole for overvektige barn, og hva 
går det ut på? Fysioterapeut Annemay Gjedrem Lie

12:00 - 12:15 Hvordan tar vi opp problemet? Hvordan snakker vi med barnet og foreldrene?  
Eksempel på Motiverende samtale. Førstelektor Gudbjørg Øen, HSH.

12:15 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:30 Hvordan får vi implementert de Nasjonale retningslinjer for forebygging og  behandling 
av fedme hos barn og veiing og måling av skolebarn? 
Seniorrådgiver Turid Sundar, Helsedirektoratet.

13:30 - 13:45 Organisering: Hva er sykehusets rolle ved overvekt og fedme hos barn?  
Pediater Heiko Bratke, overlege ved Haugesund Sykehus.

13:45 - 14:00 Pause 

14:00 - 14:15 Organisering: Hva er sykehusets rolle ved overvekt og fedme hos barn?  
Familieterapeut Åshild Lien, BUP, Stord Sykehus.

14:15 - 14:30 Organisering: Fra fastlegens synspunkt om overvekt og fedme hos barn og unge

14:30 - 14:45 Organisering: Fra helsesøsters synspunkt om overvekt og fedme hos barn?  
Helsesøster Ragnhild Nes, Kvinnherad Kommune.

14:45 - 14.50 Kort pause

14:50 - 15:00 Hvordan evidensbasert tilbud kan tilbys kommunalt eller interkommunalt?  
Førstelektor Gudbjørg Øen, HSH

15: 00 - 15:30 Paneldebatt: Hvordan kan vi etablere tilbud ved barneovervekt regionalt?   
Spørsmål, svar, diskusjon og forslag 

15:30 Slutt
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53 49 13 00 | www.hsh.no

Du finner oss også på Facebook og YouTube, søk på Høgskolen Stord/Haugesund

Kort om Høgskolen 
Stord/Haugesund
HSH er en mellomstor og moderne 
 høgskole med ca 3000 studenter og 
260 ansatte.
 
Vi tilbyr fremtidsrettede grunnutdanninger 
på bachelor- og masternivå,  spennende 
etter- og videreutdanninger og 
utfordrende forskningsprosjekt i aktive 
fagmiljø.
 
Vi har studiesteder på Stord og i 
 Haugesund.


