BEHANDLING AF
OVERVÆGTIGE
BØRN OG UNGE

BEHANDLING EFTER
”HOLBÆK-MODELLEN”

Vi har i Stevns Kommune et tilbud til overvægtige børn og unge og deres
familier, der baserer sig på behandlingsmetoden som anvendes på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus.

TILBUD TIL OVERVÆGTIGE BØRN OG
UNGE OG DERES FAMILIER

Billedfelt: Her kan du indsætte et billede (foto eller grafik) eller lave en farvet flade.

Vi har i Stevns Kommune et tilbud til

Hvem kan deltage?

overvægtige børn og unge og deres

Familier med børn/unge der:

familier, der baserer sig på behandlings-

- er mellem 3 år og 18 år

metoden som anvendes på Børneafde-

- har et BMI over 90-93 % percentilen for

lingen, Holbæk Sygehus.

køn og alder (spørg din læge/sundhedsplejerske)

Vi har været fra 2013 med i et pilotprojekt

- er motiveret for at ændre livsstil

sammen med 3 andre Sjællandske kommuner, og vi har derfor flere års erfaring

Vores tilbud til familien

med metoden.

I vil følges af en sundhedsplejerske og
en kostvejleder. Vi laver en individuel
plan, og I vil få hjælp og vejledning til de
udfordringer og problemer I står overfor
undervejs.
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I vil få rådgivning omkring vægtregule-

Hvad skal I gøre?

ring, mad, spisemønstre og spiseforstyr-

Det er vigtigt, at hele familien er indstillet

relser samt motion. Vi lægger vægt på,

på at omlægge usunde vaner. Det vigtig-

at behandlingen er baseret på et samar-

ste er dog, at I kommer, og at I overholder

bejde med gensidig tillid, at planerne er

de aftalte tider. Er I forhindret så sørg for

realistiske og løbende justeres.

at melde afbud i god tid, så et andet barn
kan få glæde af tiden.

Det er målet at stoppe din vægtøgning,
hvilket på sigt vil gøre, at du slanker

Hvordan kommer I med?

dig, mens du vokser. Hvis du allerede er

Kontakt:

udvokset, er målet med tiden et vægttab. Sundhedsplejerske Christina Olsen
chriolse@stevns.dk
Virker det?

tlf. 28 95 30 73

På Børneafdelingen, Holbæk sygehus,
er det erfaringen, at familierne sætter
stor pris på forandringerne og familierne
fortæller at børnene bliver gladere, trives
bedre socialt og at de får større selvtillid.
Erfaringer fra Holbæk sygehuse og
Stevns kommune er at, 7 ud af 10 børn
taber sig.
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