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Henvisning til Overvektspoliklinikken for barn og unge (OUS)

Henvisningskriterier: 
Barn/ungdom (2-18 år) må oppfylle ett av punktene under: 

(1) Overvekt (KMI ≥ iso-KMI 25) med følgetilstand

(2) Fedme (KMI ≥ iso-KMI 30) med hereditet og/eller følgetilstand

(3) Alvorlig fedme (KMI ≥ iso-KMI 35)

Følgetilstander: Insulinresistens/redusert glukosetoleranse, diabetes mellitus type 2, hypertensjon, hyperlipidemi/hyperkolesterolemi, fettlever, søvnapné, PCOS.

Hereditet: En førstegradsslektning eller flere andregradsslektninger med overnevnte følgetilstander, tidlig debuterende hjerte- og karsykdom (debut < 55 år (menn), < 65 år 

(kvinner)) eller tidligere fedmeoperasjon.

I henvisningen ønsker vi at følgende informasjon er med:

Årsak til henvisning – hvilke kriterier oppfylles?

Familie- og omsorgsituasjon (hvem bor barnet med)
Skole – hvilke skole går barnet/ungdommen på?
Behov for tolk?
Aktuelle målinger – angi vekt, høyde og KMI, og grad av overvekt/fedme (iso-KMI). 

Vekthistorikk – beskriv vektutvikling (f.eks. rask vektoppgang), og legg ved tidligere målinger. 

Hereditet – angi relevante sykdommer i familien, og spesifiser.

Tidligere sykdommer og følgetilstander – angi relevante sykdommer/helseproblemer hos barnet/ungdommen.

Psykomotorisk utvikling og funksjon (f.eks. kjent funksjonsnedsettelse?)
Tiltak iverksatt for å korrigere vektutvikling? Tiltak fra familien, bydel/kommune? 
Andre ressurser involvert? Oppfølging hos helsesykepleier, fastlege, ansvarsgruppe, IP, barnevern, BUP, PPT eller andre instanser.
Psykososiale tilleggsfaktorer eller andre bekymringer?
Informasjon om henviser, fastlege og helsesykepleier. 











Skriv in Overvekt
Klikk OK  
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Skriv in i søkefeltet  
Oslo Universitetssykehus 

klikk på

Vente litt …… 

Søk 
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Oslo Universitetssykehus  



Du har nå registrert Diagnose og hvem henvisningen skal til 



Hva henvisningen bør inneholde finner 
du under ‘notater’ i CGM. 





For å få opp ulike alternativer til hjelpetekst klikker du på Notatmal



Du får nå opp ulike maler på høyre side
Klikk på «Henvisning Overvektpoliklinikken»  



Du skriver inn informasjon i teksten 
Ta kopi på teksten
Trykk ok 

Gå tilbake til den gode henvisningen
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Gå tilbake til den gode henvisningen
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Lim inn teksten 



Du skal nå ta kopi på vekt og lengde målinger

Trykk på L/V/HO
Åpne første  siden med vekt og lengde kontroller
(kan ikke ta kopi på persentilkurver) 

For å ta kopi: 
Trykk Ctrl + A = området blir merket gult 
Trykk Ctrl + C = du tar kopi 

Gå tilbake til «den gode henvisningen»



Gå tilbake til «den gode henvisningen»

Lim inn (trykk: Ctrl + V)

Nå kommer alle vekt-kontroller inn i henvisningen, se over slik 
at det er lett for overvektspolikliniken å se hva som er hhv. 
vekt, lengde og KMI.



Her står din tekst 

Trykk Ok/ send 



Henvisningen blir lagt inn i journalen.
Du har nå sendt henvisningen - du er  ferdig. 



Husk 2 ting 

1. Diagnose: skriv in  Overvekt 

2. Henvisning til: 

NHN Adresseregister 

Oslo Universitets sykehus 

Barnehabilitering

Klikk på send 



Kontakt ved spørsmål

Grete Verløy (Systemforvalter CGM): 
e-post: grete.verloy@hel.oslo.kommune.no, mobil: 95 26 66 55.

Brukerstøtte CGM Journal: 
mobil: 97 05 41 76.

Maria Lindseth (Helsesykepleier bydel Bjerke):
e-post: maria.lindseth@bbj.oslo.kommune.no, mobil: 99 23 03 70.
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