
Oppfølgingsenheten Frisk 

Beskrivelse av delytelse K 

 
 Delytelse:  K: Dag, gruppe, K1.3 – Unge voksne 18-30, voksne over 30 

Målgruppe/pasientgruppe  a) Sykelig overvekt  
b) >18 år  
c) Etter samtaler hos lokal overvektspoliklinikk 
d) Selvhjulpen  

 

Ytelsen leveres som  
 

Dag 
Gruppe m individuell tilpasning 
 

Kortfattet beskrivelse av 
ytelsen/tilbudet til 
målgruppen  

 

Mål: Økt mestring av hverdag og/eller jobb, få et bedre liv ved 
vektreduksjon, livsstilsendring og økt livsglede. Hindre sykmelding og 
redusere faren for å falle ut av arbeidsliv/utdanning. 
  
Tilbud: 
a) Delytelsens metode og struktur  
Rehabilitering for sykelig overvekt er et gruppebasert tilbud, 
behandlingen er dagbasert og man har en langvarig periode med 
oppfølging. Innholdet er tredelt ved at man har fokus på fysisk 
aktivitet, ernæring og psykologi/atferdsendring. Pasientene 
gjennomgår en individuell kartlegging med fysioterapeut, 
ernæringsfysiolog og psykolog og på bakgrunn av dette lages en 
individuell rehabiliteringsplan Man kartlegger psykiske, fysiske og 
sosiale faktorer som har positiv og negativ innvirkning på muligheten 
for å lykkes med varig livsstilsendring. Pasientene gjennomgår et 
ukeprogram med fysisk aktivitet, gruppesamtaler/forelesninger, og 
individuelle samtaler.  
 
Sentralt i tilbudet er kognitiv tilnærming og metodikk. Gjennom 
kognitive metoder økes bevisstheten, og vi legger grunnlag for nye 
tankemønstre. Dette danner grunnlag for at pasienten foretar valg 
og prioriteringer som styrker helse og øker sannsynligheten for varig 
vektreduksjon og økt livskvalitet.  
 
Oppfølging av pasienten skjer gjennom oppfølgingsopphold på 2 
uker spredt ut over perioden på 5 år (se under varighet), samt e-
helseløsning i mellomperiodene.  
 
b) Ernæring og kosthold  
Undervisning og samtaler om ernæring tar utgangspunkt i pasientens 
kosthold slik det fremkommer igjennom kartleggingsprosessen og 
man jobber mot å ta mer bevisste og hensiktsmessige valg på dette 
området. Vi er opptatt av å tilpasse kostholdsråd til individet, og 
legger vekt på praktisk matlaging som en del av prosessen.  



 
c) Resultat og brukererfaringer  
Pasientene rapporterer å være fornøyd med tilbudet. Mange er 
særlig fornøyd med muligheten å kombinere det å kunne bo hjemme 
og være i sitt vante miljø, samtidig som man går i rehabilitering tre 
dager i uken. Dette gir mulighet for å prøve ut kunnskap og 
ferdigheter i praksis tidlig i opplegget. Mange er også fornøyd med at 
vi har en tverrfaglig tilnærming, og at det er mye fokus på 
atferdsmessige faktorer.  
 
d) Bemanning for døgnopphold (ikke aktuell) 
 
e) Samarbeid/samhandling med andre aktører forut for inntak, 

under og etter forløpet samt ambulant virksomhet:  

Lokal forankring er sentralt for at pasientene skal lykkes med 
vektnedgang. Pasientens fastlege, frisklivssentral, arbeidsgiver og 
NAV er sentrale samarbeidsaktører.  
 

 

Faglig fundament  
 

Institusjonens samlede kompetanse i forhold til målgruppen: 
Tverrfaglig kompetanseteam bestående av lege, psykolog, 
fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent  
 

Lokasjon  
 

Oppfølgingsenheten Frisk, Vestre Rosten 79, 7075 Tiller 

Varighet  
 

År 1: 8+2+2 uker. År 2 og 3: 2 perioder, hver på 2 uker 
År 4 og 5: 1 periode på 2 uker.  
 

Eventuelle 
tilleggsmerknader  
 

Alle henvisninger sendes til hovedkontor i Moelv 
(Postboks 14, 2391 Moelv) 

 


