
Invitasjon til erfaringskonferanse for prosjektet
”Sunn framtid” – forebygging av fedme hos barn og unge

Overvekt hos barn og unge

Dato: Mandag 26. mars 2012
Tid: kl. 09.30 - 15.30
Sted: Store auditorium, Høgskolen Stord/ 

Haugesund, Rommetveit, Stord

Målgrupper: Personale som skal bidra til 
 forebygging og behandling ved overvekt hos 
barn og unge i  kommuner, og ved sykehus,  
LMS og frisklivssentraler.

Pris: Konferansen er gratis og  inkluderer 
enkel lunsj.

Påmelding: www.hsh.no/overvekt

Påmeldingsfrist: 12. mars 2012 

Nye nasjonale faglige retningslinjer for 
 primær helsetjenesten. Forebygging,  utredning 
og  behandling av overvekt og fedme hos 
barn og unge (Helsedirektoratet, 2010), 
 Samhandlingsreformen, samt ny Folkehelselov 
peker på kommunenes ansvar når det gjelder 
å tilrettelegge for at innbyggerne kan velge en 
livsstil som fremmer helsen.

Kvinnherad
kommune

Stord
kommune

Program mandag 26. mars
TID HVA

09.30 - 10.00 Registrering 

10.00 - 10.15 Velkommen. Presentasjon av prosjektet Sunn framtid ved 
 prosjektleder Gudbjørg Øen, Sunn framtid.

10.15 - 11.15 Livsstilsendring i et familieperspektiv. Erfaringer fra FamilY og 
Evjeklinikken.  
Ved psykisk helsearbeider Signe Heia Halvorsen.

11.15 - 12.00 Lunsj: Gratis enkel lunsj blir servert.

12.00 - 12.30 Hvordan skapes motivasjon for - og hvordan legge til rette for 
 fysisk aktivitet når barn og unge har overvekt? Høgskolelektor 
Helga Aadland, HSH.

12.30 - 13.00 Kosthold og spisevaner for å opprettholde normalvekt hos barn. 
Ved forfatter og faglærer, Margit Vea, 

13.00 - 13.10 Kort pause 

13.10 - 13.40 Utfordringer med å kommunisere om kropp og vekt, og hva kan 
motiverende intervju (MI) tilføre? Ved Gudbjørg Øen, HSH. 

13.40 - 14.10 Evidensbasert behandling: Kognitiv atferdsterapi ved overvekt hos 
barn og unge. Ved Gudbjørg Øen.

14.10 - 14.20 Kort pause 

14.20 - 15.00 Helse for alle. Kva, kven og korleis? Ved folkehelsekoordinator og 
fysioterapeut Tove Vikanes Agdestein, Stord kommune

15.00 - 15.20 Fra brukers perspektiv

15.20 - 15.30 Oppsummering og slutt

Hovedformålet med prosjektet 
”Sunn framtid” er å forebygge 
tilfeller av fedme. Prosjektet skal 
gjennom kartlegging definere behov 
for tiltak rettet mot familier med 
fedmeproblematikk og deretter 
utvikle ny modell for forebygging, 
behandling og oppfølging for barna 
og familiene i kommunen.

“

Sunn framtid


