
   

 
Livsstilsendring ved sykelig overvekt voksen  

   

Hvem er rehabiliteringstilbudet for?    
Rehabiliteringen passer for deg som har behov for et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud med 
hjelp til varig livsstilsendring. For å komme til oss må du ha en BMI på 35 eller mer, med 
overvektsrelaterte tilleggsplager, eller en BMI på 40 eller mer.  

  
Informasjon om rehabilitering for varig livsstilsendring   
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.  
For å skape en varig livsstilsendring jobber vi med flere faktorer som påvirker livsstil og vekt, bl.a 
kosthold, fysisk aktivitet, stress, søvn og følelsesregulering. Vi har fokus på hele mennesket, og er 
opptatt av årsakssammenhenger. Endring av vaner er krevende, og det er derfor nødvendig med lang 
oppfølging.  
  

    
Tilbudets varighet – 5 års rehabilitering  

• År 1: 
o 12 uker fordelt på fire rehabiliteringsperioder. (6+3+2+2 uker)  

• År 2-4: 
o 1 rehabiliteringsuke pr. halvår.  

 

 

 
 
  
 

 
 



   
 
Om tilbudet    
  

  
  
  

Mål med rehabilitering   
• Økt kunnskap, mestring og motivasjon for varig livsstilsendring   
• Redusert risiko for livsstilssykdommer   
• Bedret fysisk og psykisk livskvalitet  
• Økt deltakelse sosialt og i arbeid   
• Økt bevegelsesglede  
• Varig vektreduksjon   

    
Hvordan er rehabiliteringstilbudet lagt opp?    
Første rehabiliteringsår:  

• Grupperehabilitering på til sammen 12 uker, fordelt på 4 rehabiliteringsperioder (6 + 
2 + 2 + 2 uker)  
• Under rehabiliteringsperiodene er det 3 oppmøtedager per uke som består av 
gruppesamtaler med ernæringsfysiolog og psykolog, samt fysisk trening  
• Gruppen består av 10 pasienter   
• Individuelle samtaler og oppfølging av plan og målarbeid   
• Oppfølging av tverrfaglig team bestående av legespesialist, psykolog, 
ernæringsfysiolog, idrettspedagog og fysioterapeut  

4 års oppfølging:  
• Rehabiliteringsperioder på 1 uke hvert halvår   
• Gruppesamtaler og fysisk trening   
• Individuelle samtaler    
• Nettbasert oppfølging  

   
 

Hvordan går du frem for å bli henvist   
Fastlege må henvise via poliklinikk for overvektsbehandling ved lokalt sykehus. Etter utredning ved 
sykehuset, kan det henvises videre til tverrfaglig spesialisert rehabilitering hos oss.  
 

   
Oppstart på Unicare Friskvern   

• Du vil motta innkallingsbrev via Digipost, dersom du ikke har Digipost videresendes 
innkallingsbrevet automatisk i posten.   
• Vi ber om at du kontakter oss på 66752300/friskvern@unicare.no for å bekrefte at du 
har mottatt tilbudet.  

mailto:66752300/friskvern@unicare.no


   
• Innkalling til rehabilitering vil bli sendt ut etter utredningen.   

  

 
Veien videre   
Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes henviser, fastlege og deg. Den inneholder 
konklusjon og plan for veien videre.   
Etter 6 og 12 mnd. vil du på nytt få tilsendt kartleggingsskjema som vi ber deg fylle ut. På den måten 
kan vi evaluere vårt rehabiliteringstilbud.   
 

 
Ventetider  
Etter utredningen kan det bli et lite opphold før oppstart i gruppe. Se ellers våre ventetider her    

Velg behandlingssted - tjenester.helsenorge.no  
  
 

https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger
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