
Våre samarbeidspartnere

Lærings- og mestringskurs for deg med 
sykelig overvekt og dine pårørende

For deg som trenger råd og veiledning i forbindelse med 
vektreduksjon og livsstilsendring

Hvor kan jeg få mer informasjon? 
Ring: 75 06 53 48 og snakk med kursleder Guro Toppen i 
Sandnessjøen. Har du spørsmål om timeoppsett kan du 
ringe sekretær Magnhild Skjerve 75 07 98 29.
På Mo kan kursleder Hanne Elin Pedersen kontaktes via  
medisinsk avdeling 75 12 53 52.

Nettside: helgelandssykehuset.no/pasientkurs
Du kan også ringe til Lærings- og mestringssenteret  
tlf. 75 12 57 18 / 75 12 53 22 

Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Helgelandssykehuset   

Anbefalte nettsider:

• helsekompetanse.no/kurs/lettere-leve 
• www.kostverktoyet.no/ 
• minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/sykelig-overvekt/mitt-valg
• psykologiskveiledning.com/ 

Definisjon: «Sykelig overvekt defineres som KMI større eller lik 40 eller 

KMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som for 

eksempel diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon og/eller 

hjerte- og karsykdom, belastningslidelser med alvorlig 

funksjonsnedsettelse."



Med kurset ønsker vi…
• Å fremme mestring og bevisstgjøring gjennom kunnskapsformidling og 

informasjon om medisinske, fysiologiske, psykologiske og 
atferdsmessige sammenhenger. 

• Informasjon om kirurgisk behandling, kommunale tilbud og regionale 
rehabiliteringstilbud.

• Å gi deg verktøy gjennom undervisning, individuell veiledning og 
oppfølging. Målet er å kunne ta et informert valg om veien videre i 
behandling og mestring av egen hverdag.

• Å legge til rette for erfaringsutveksling og dialog med helsepersonell, 
brukerrepresentanter og andre i lignende situasjon.

Kursets innhold
Kurset består av en kursdag, fire gruppemøter og to samtaler med lege. 
Det strekker seg over flere måneder opp mot et halvt år. Det 
gjennomføres veiing på individuelle konsultasjoner i Sandnessjøen. 

Tema i kurset er:
• Informasjon fra brukerrepresentant  som har gjennomført varig 

endring av vektreduksjon/ operasjon
• Medisinsk informasjon om sykelig overvekt og ulike typer behandling
• Mat og psykisk helse, spiseforstyrrelser, mestringsstrategier
• Fysisk aktivitet og vektreduksjon
• Kostholdsundervisning
• Utveksling av erfaring i gruppe

Kurset ledes av personell med spesiell kompetanse på sykelig overvekt. 
Kurset er en forutsetning for videre oppfølging ved Regionalt senter for 
sykelig overvekt. Kurset er obligatorisk hvis man ønsker kirurgisk 
behandling ved et helseforetak i Norge.

Tid og sted
Kurset gjennomføres ved Helgelandssykehuset ca hver 3. mnd.  Se 
nettsider for videre informasjon: Helgelandssykehuset.no/pasientkurs

Påmelding / henvisning
Henvisning til medisinsk utredning for sykelig overvekt sendes fra 
fastlege til medisinsk avdeling. Kurstilbudet og gruppemøtene inngår 
som en del av behandlingstilbudet som blir gitt ved 
Helgelandssykehuset. Pårørende meldes på særskilt. 

Kostnader:
Egenandel:
Du betaler egenandel på lærings- og mestringskurs tilsvarende 
poliklinisk takst i sykehuset. Pårørende betaler ikke egenandel. 
Egenandelen er en del av frikortordningen for deg.

Reiseutgifter:
Pasienter og pårørende har rett til dekning av reiseutgifter ved 
opplæringskurs i sykehuset. Pasientens fastlege eller sykehuslege 
avgjør om det er nødvendig at pasient og pårørende innkalles til 
opplæring. For utfyllende informasjon se: 
helgelandssykehuset.no/rettigheterlms og helsenorge.no. Har du 
spørsmål om reisen kontakt Pasientreiser telefon 91 50 55 15.

”Supert tilbud og flotte kursledere som fikk deltakerne involvert 
og motivert. Kurset har gitt meg kunnskap og forståelse for 
sammenhenger som har ført meg dit jeg er i dag ”. 

- Sitat fra en tidligere deltaker.


