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Til helsesykepleier og samarbeidspartnere i bydel 

Informasjon om Overvektspoliklinikken for barn og unge (OPBU): 

Helsesykepleier har en nøkkelrolle for å få til en god oppfølging av familier med overvekt eller fedme. Du 

kjenner familiene og nærmiljøet best! Selv om familien følges ved OPBU ligger fortsatt ansvaret for 

oppfølging i bydel (jamfør nasjonale retningslinjer), og tilbudet ved OPBU kommer i tillegg til lokal 

oppfølging.  

Helsetilbudet ved OPBU: Vi behandler barn og unge i alderen 2-18 år med fedme og sykelig overvekt. 

Tilbudet omfatter utredning/behandling hos lege og klinisk ernæringsfysiolog (kef) samt en 

vurderingssamtale til psykolog. Deretter er det kontroller hver tredje-fjerde måned over to år. Vi gir 

primært konservativ behandling (livsstilsveiledning), men medikamentell behandling kan være aktuelt for 

ungdommer (≥ 12 år) ved manglende effekt av behandling. Kirurgisk behandling tilbys ikke ved OPBU, 

men vi henviser Sykehuset i Vestfold (Senter for sykelig overvekt) der det er aktuelt.  

Behandlingsmål ved OPBU: Være fornøyd i og med egen kropp (ideelt uavhengig av vekt). Unngå 

følgetilstander og relaterte plager. Opprettholde matglede uten at kos kommer i veien for ønsket 

utvikling. Unngå diett og slanking, heller etablere en sunn livsstil som kan vare livet ut. Opprettholde 

oversikt over vektutviklingen slik at forhold som påvirker vekten blir identifisert og man kan gjøre 

endringer. Vi oppfordrer alle familiene til å aktivt delta i utformingen av behandlingsmål.  

Tiltak for god samhandling:  

 OPBU sender alle journalnotater til bydel (digitalt). Om du ikke mottar journalnotat, ta kontakt med 

oss.  

 Helsesykepleier sender kopi av journalnotat etter hver kontroll i bydel via PLO-melding. Spørsmål kan 

også sendes via PLO-melding. Henvisning kan sendes via ‘den gode henvisning’. 

 Se brukerveiledning for PLO-melding og henvisning på OPBUs hjemmeside. 

 Er bydelen med i samhandlingsprosjektet, eller ønsker du informasjon – ta kontakt med oss! 

 Barn og unge med fedme (iso-KMi ≥ 30) har rett på individuell plan og koordinator. Ønsker            

familien dette?  

 Fastlegen har overordnet ansvar, involver/orienter hen om oppfølgingen. 

 Kontaktinformasjon OPBU:  

o Telefon: 23 02 55 50 (mandag-fredag: 8.00-15.30). 

o Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Barne- og ungdomsklinikken. 

Barneavdelingen for nevrofag, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.  

o PLO-melding: sendes Oslo universitetssykehus ‘Barnehabiliteringen’.  

o Nettside: Overvektspoliklinikken for barn og unge (OPBU) - Oslo universitetssykehus (oslo-

universitetssykehus.no)   

Helsesykepleiers oppgaver i oppfølging av barn og unge med overvekt og fedme:  

Vi ønsker at helsesykepleier: 

- Støtter familien i endringsprosessen. Motivasjon må fornyes, og beslutninger tas om igjen og om 

igjen til de etableres som gode vaner. Små endringer over lengre tid er fokus. 

- Følger opp kostholdsråd fra OPBU. Se journalnotat fra klinisk ernæringsfysiolog for utfyllende 

vurdering og anbefaling/tiltak. Se også siste journalnotat fra OPBU, i siste avsnitt står det konkrete 

tiltak som familien skal følge opp. 

    
QR-kode nettside 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofag/sosialpediatrisk-seksjon/overvektspoliklinikken-for-barn-og-unge#les-mer-om-overvektspoliklinikken-for-barn-og-unge
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- Har ansvar for å følge opp aktivitet. Ha fokus på hverdagsaktivitet, og på å finne en konkret aktivitet 

som barnet/ungdommen/familien kan trives med. Kun generelle råd gis ved OPBU. Vi har ikke 

kunnskap om lokale tilbud.  

- Har oppfølging med familien hver 4-6 uke, sjeldnere når vektutviklingen er stabilisert. Hyppig 

oppfølging er nøkkelen til suksess. 

- Måler vekt og høyde regelmessig, slik at man har oversikt over utviklingen. Det viktigste er 

refleksjonen rundt vektutviklingen – hvorfor går den opp eller ned? 

- Tilstreber at foresatte aktivt deltar i oppfølgingen i bydel – gjerne fysisk samtale, familien er 

essensiell for å få til endring. Endring av vaner er et familieprosjekt.  

- Vurder behov for flere tiltak/instanser: koordinator, familieveileder, barnevern, fastlege e.l. 

Aktuelle samarbeidspartnere i bydel: Oslohjelpa, Frisklivssentral (noen har tilbud til familier), ICDP-COS 

familieveiledningstilbud (fin hjelp til grensesetting), behov for støttekontakt (treningskontakt), 

koordinator (søknadskjema på bydelens nettside) eller barnevernet. 

Tips og råd:  

Nyttige linker, bøker etc.: Kostverktøyet (Start (kostverktoyet.no)), helsenorge 

(https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/overvekt/overvekt-hos-barn/), nasjonale 

retningslinjer, under revidering (Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og 

unge – Nasjonal faglig retningslinje.pdf (helsedirektoratet.no)). Bok til hjelp ved samtaler, og til å tipse 

foreldre om: Vent på meg! Mathilde og Oliver veier for mye (4-8 år), Inni og utenpå. Mikkel og Julie veier 

for mye (9-13 år).  Forfattere: Anne Vibeke Fleischer, Rikke Mølbak.  

Den vanskelige samtalen: Utfordring med samtaler er vanlig. Barnet, ungdommen og familien kan 

oppleve lite mestring og negative involvering i det “private rom” som gjør at veiledning blir vanskelig.  

Bakenforliggende årsaker: Det kan være nyttig å sette ord på at det finnes mange årsaker til at vi spiser 

(opplevelse av sult, slitenhet, tørste, kjedespising, følelsesstyrt spising, fristelser, vanskelig grensesetting 

osv.). Dersom man identifiserer bakenforliggende årsak(er), er det lettere å følge opp familien.  

Motivasjon/endring: Gi ros for alt som er bra! • Hva har fungert bra? Hvordan fikk dere det til? 

Støttespillere? • Hva har vært vanskelig? Hvorfor? • Hvordan har familien løst utfordringer underveis? 

Tanker om hva de kan gjøre annerledes til neste gang? • Sett opp råd sammen med familien – korte, enkle 

og positive mål. Opplevelse av mestring er en forutsetning for atferdsendring! Kostverktøyet har en god 

tekst om endringsprosessen: https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Endringsprosessen.               

Måle vekt/høyde, tips til formuleringer: ’Jeg ønsker å se hvordan du har vokst siden sist’. ‘Vi veier ikke det 

samme og vi ser ulike ut’, ‘At man har en bra/sunn kroppsvekt kan bety at en er større enn andre’. 

Aktivitet, tips: Aktivitetsguiden i Oslo (Aktivitetsguiden - Idrettsglede for alle), og Coop-dugnaden (Coop 

Norge - Røde Kors (rodekors.no) (økonomisk støtte). Noen bydeler har tilskudds-ordninger for deltagelse i 

fysisk aktivitet.  

Kosthold: Kostverktøyet har mange nyttige verktøy f.eks.: en bildebank (Bildebank (kostverktoyet.no)), 

kostplaner (https://www.kostverktoyet.no/for-familien/mat-og-måltider/Kostplaner), samtaleverktøy 

med kostråd (Samtaleverktøyet (kostverktoyet.no)), oppskrifter (https://www.kostverktoyet.no/for-

familien/oppskrifter), og endringstrappen (Endringstrappen.pdf (kostverktoyet.no)).  

https://www.kostverktoyet.no/
https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/overvekt/overvekt-hos-barn/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Forebygging,%20utredning%20og%20behandling%20av%20overvekt%20og%20fedme%20hos%20barn%20og%20unge%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/4f5ecadd-82dd-49cf-9db9-4e5d818b3c15:6a50fcb2fa16e3628ea241a92821aeaeb40716ef/Forebygging,%20utredning%20og%20behandling%20av%20overvekt%20og%20fedme%20hos%20barn%20og%20unge%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Forebygging,%20utredning%20og%20behandling%20av%20overvekt%20og%20fedme%20hos%20barn%20og%20unge%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/4f5ecadd-82dd-49cf-9db9-4e5d818b3c15:6a50fcb2fa16e3628ea241a92821aeaeb40716ef/Forebygging,%20utredning%20og%20behandling%20av%20overvekt%20og%20fedme%20hos%20barn%20og%20unge%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/Endringsprosessen
https://www.aktivitetsguiden.no/
https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/for-bedrifter/partnerskap/vare-partnere/coop-norge/
https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/for-bedrifter/partnerskap/vare-partnere/coop-norge/
https://www.kostverktoyet.no/for-familien/hverdagstips/Bildebank
https://www.kostverktoyet.no/for-familien/mat-og-m%C3%A5ltider/Kostplaner
https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/samtaleverkt%C3%B8yet
https://www.kostverktoyet.no/for-familien/oppskrifter
https://www.kostverktoyet.no/for-familien/oppskrifter
https://www.kostverktoyet.no/innhold/Delte%20dokumenter/Endringstrappen.pdf

