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Stavanger kommune 

 

 Samhandlingsreformmidler 

 

 Dialogkonferanse 

 

 Prosjektgruppe 
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 Nasjonale faglige retningslinjer 

 Bandura 

 Endringshjulet (Proschaska & Di 

Clementes) 

 Motiverende samtaler 

 Familier med barn som sliter med 

overvekt og fedme (Iso - KMI >25)  

 

 Aldersgruppe 6-8 år og 10 -12 år 

 

 Familiene må kunne kommunisere på 

norsk uten større vanskeligheter. 
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• Oppnå varig livsstilendring, etablere 

sunne levevaner og stabilisere vekten. 

• Forebygge overvekt/fedme i 

ungdomsårene og i voksen alder. 

• Gi familien forståelse av sammenhengen 

mellom livsstil, kosthold,fysisk aktivitet og 

helse. 

• At barna skal oppleve mestring og glede 

i forhold til fysisk aktivitet. 

 

• Oppstart samtale 

• Fire ½ dags gruppetreff i løpet av ett år 
Familien får mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer med andre familier i samme 

situasjon. 

• Treningstilbud 10 ganger med fysio/ergo 
Finne noe de trives med, en sosial arena. 

• Individuelle samtaler med familien mellom 
gruppetreffene 

Motivasjon for endring /familiens ressurser 

• Telefonkontakt / mail 
Primærkontakter 

• Inspirasjonssamling 
• Evaluering 
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 Helsesøster 

 Fysioterapeut                                  

 Ernæringsfysiolog 

 Helsestasjonens familiesenter 

 Psykolog 

 Lege 

 
Kl. 12.30                  Velkommen 6 min re-løpetest/målinger 

Kl.13.00                  Dagens program  

Kl.13.15                  Foreldregruppen: 

Psykologtjenesten 

 ved Janne Telle og Stine Merete 

Svardal 

 

Tema: Motivasjon, mestring, 

skyldfølelse og selvtillit.  

Kl.13.15                  Barnegruppen: Samtale og matlaging 

Kl.14.30                  Pause med mat 

Kl. 15.00                 Foreldregruppen Gruppesamtale 

Kl.15.00                  Barnegruppen Aktivitet i gymsal 

Kl.16.10                  Evaluering  

                               og veien videre 
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 Identifisere og bevisstgjøre familiens 
ressurser 

 Allianse med familien 

 Hjelpe familien til å sette realistiske mål 

 Finne hva det er som virker for at den 
enkelte familie og finne flere måter å 
gjøre det på 

 Anbefale små endringer over tid som det 
mest virksomme middel til varige 
resultater 

 Vekt 

 Trivsel og positive opplevelser 

 Oppmøte 

 Tverrfaglighet og økt kompetanse 

 Foreldrerollen 
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 Gir en rekke positive bivirkninger! 

 Men, virker bare så lenge den følges! 

 Har en begynnelse, men ingen slutt! 

 Koster å gjennomføre, men gir tilbake i 

form av økt energi, bedre helse og 

velvære. 

 VM i tålmodighet 

 Halvdagstreffene og trening i fysio - og 

ergoterapitjenestens lokaler i Hillevåg. 

 

 Påmelding:  

 Henvisning på eget henvisningsskjema  

via helsesøster på helsestasjonen/skolen. 

 Barnet henvises fastlege for å utelukke 

sykdomsårsaker/følgetilstander. 
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