
   

 
Livsstilsendring for barn og unge med sykelig overvekt – Frisk 
Familie  
  

Hvem er rehabiliteringstilbudet for?   
Dette rehabiliteringstilbudet passer for barn og unge med sykelig overvekt, som sammen med 

familien ønsker hjelp til varig livsstilsendring. For å komme til oss må barnet være mellom 6 og 18 år 

og ha en ISO-KMI på 30 med tilleggsrelaterte plager, eller en ISO-KMI på 35.  
 

  

Informasjon om rehabilitering i Frisk Familie  
Rehabiliteringen blir gitt som dagtilbud. Du blir møtt av et tverrfaglig team bestående av spesialist i 

fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og fysioterapeut.  
Vårt behandlingstilbud retter seg mot hele familien, da foreldre/foresatte har den viktigste rollen i å 
legge til rette for gode vaner i hjemmet. Behandlingen har som mål å styrke foreldrene i å hjelpe sitt 

eget barn. Vi ønsker at barnet skal oppleve mestring og glede med aktivitet sammen med andre.   
 

  

Tilbudets varighet  
2 år   
 

  

Om tilbudet   
  

  

  

  

  
 Mål med rehabilitering Frisk Familie   

• Hensiktsmessige kostholdsendringer for hele familien   
• Styrke og støtte foreldrene i endringsprosessen  
• Positive opplevelser med fysisk aktivitet   
• Økt mestringsfølelse og bedret selvfølelse   
• Helsefremmende vektutvikling   



   
  

  
Hvordan er rehabiliteringstilbudet lagt opp?   

• Frisk Familie er et gruppetilbud med individuell oppfølging over 2 år. Det vil være 
ukentlige oppmøter for barnet med aktivitet og samtale i grupper. Foreldrene deltar i 
foreldregrupper og møter fagpersoner fra et tverrfaglig team.  Familien/foreldre får 

tilbud om individuelle samtaler regelmessig gjennom forløpet  
• Oppfølging av tverrfaglig team bestående av legespesialist, ernæringsfysiolog, 

psykolog, fysioterapeut og idrettspedagoger.    
• Individuelle samtaler med primærkontakt med fokus på plan og individuelle mål   
• Foreldregruppe etter alder på barnet, totalt 10 kvelder over 1 år (4+2+2+2 kvelder)   
• Gruppeaktivitet for barnet hver tirsdag kl. 17.30-19.00   
 
 

 
  

  
Hvordan går du frem for å bli henvist  

• Helsesykepleier, fastlege og/eller legespesialist kan henvise.    
• Henvisningen sendes elektronisk til Regional Koordinerende Enhet på Sunnaas som 

rettighetsvurderer henvisningen og eventuelt videresender henvisningen til oss.   
• Inntaksteam vurderer henvisningen.  
 
 

Oppstart på Unicare Friskvern   
• Dere vil motta innkallingsbrev for utredningssamtale med lege, informasjonssamtale 
med primærkontakt og kartleggingssamtale med ernæringsfysiolog.  I tillegg mottar dere 

et skjema med kartlegging av psykisk helse, livskvalitet og evt. spiseadferd.  
• Etter utredningssamtalene vil vi sammen med dere vurdere om dere vil ha utbytte av 

å delta i Frisk Familie.  



   
• Innkalling til foreldregruppe vil bli sendt ut etter oppstart.   
 

  

Veien videre   
Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes til henviser, med kopi til fastlege og 
barn/ungdom/familien. Epikrisen inneholder en oppsummering av utbytte og effekt av behandlingen, 

samt plan for veien videre.   

  

Ventetider  
Etter utredningen er det fortløpende inntak og oppstart i aktivitetsgruppe.   
Se ellers våre ventetider her  link til ventetider.   
  
 

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten#elektronisk-henvisning

