
Hvem er vi?

Vi er he lsepersonel l  som t i l
dagl ig jobber med barn og unge
med overvekt og fedme i  bydel
og på sykehus .  Ikke nøl  med å ta
kontakt for mer informasjon på
e-post e l ler  te lefon .  

Kontakt informasjon:
Telefon: 23 02 55 50 (ekspedis jon ,
Overvektspol ik l in ikken) .
Koordinator :  sunnor@ous-hf .no

Samhandlingsprosjektet
om overvekt og fedme

hos barn og unge

 
 

 Vi har utviklet flere
ressurser for å få til et bedre
samarbeid mellom bydel og
sykehuset f.eks. videomøter

og hospitering fff

 

Prosjektet startet opp i 2019, og er et
samarbeid mellom bydel Bjerke, bydel
Grünerløkka og Overvektspoliklinikken
for barn og unge (Oslo
universitetssykehus). Målet med
prosjektet er å bedre samarbeidet mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten for å
kunne tilby barn og unge et bedre
helsetilbud. 

Prosjektet har utviklet ulike
samhandlings- og kompetanse-
hevingsverktøy (f.eks. videomøter,
faggrupper og felles konsultasjoner), og
har årlige fagdager. Det er også
opprettet et lokalt kvalitetsregister med
tilknyttede prosjekter på brukererfaring -
hvordan brukere opplever helsetilbudet
(Patient Reported Experience Measures)
og egen helse (Patient Reported
Outcome Measures).

 

Overvektspol ik l in ikken for barn og unge ,  
Os lo univers i tetssykehus:
Se hjemmeside (QR-kode) 
for mer informasjon .  

Foto og design: Canva designs.

 
Samhandl ingsprosjekt 

om overvekt og fedme hos 
barn og unge i  Os lo

 

Informasjon t i l
he lsepersonel l  



 Hospitere/delta i
konsultasjoner på
Overvektspoliklinikken.

Digitale fagmøter for
kontaktpersoner - jevnlige
møter for erfaringsutveksling

Telefonkonferering - ring
Overvektspoliklinikken om du
trenger konferere

Prosedyreutvikling - vi kan
hjelpe til med utvikling av
prosedyrer i bydel

Ressurser vi kan tilby bydel

Vi har opprettet ett nettverk for
helsepersonell som jobber med
overvekt og fedme i Oslo, og ønsker
kontaktpersoner fra flere bydeler.

Nettverket skal være ett rom for å dele
erfaringer, veiledning og
kompetanseheving.

Kontaktpersonen skal være en ressurs
for kollegaer i bydel, og får tilbud om å
delta på digitale fagmøter. 

Kan du tenke deg å bli 'kontakt-person
for overvekt' i din bydel? 

Ta kontakt med helsesykepleier Maria
Lindseth, på e-post:
maria.lindseth@bbj.oslo.kommune.no.

·Videomøte - behandlere i
bydel og ved
Overvektspoliklinikken
diskuterer oppfølging av
familie

 Fysiske fagmøter - faglig
påfyll fire ganger i året

·Undervisning i bydel - 
 Overvektspoliklinikken
holder innlegg i bydel

 

Vi ønsker mer dia log mel lom bydel  og sykehus ,  og har utvik let  f lere t i lbud som
vi håper he lsesykeple iere og andre behandlere i  bydel  v i l  benytte seg av .

Kontaktperson i  bydel


