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Målet er å øke kunnskap og samhandling innen dette fagfeltet for 
å  kunne bidra til at det etableres tilpassede tilbud for barn, 
ungdom, voksne og familier i deres lokal miljø.
Dette vil kunne gi helsepersonell en felles forståelse av 
overvektsproblematikken som vil resultere i et mer helhetlig 
pasientforløp til de som gjennomgår fedmebehandling i 
spesialisthelsetjenesten.

Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) er et  
kompetansesenter for region Midt-Norge innen forebygging og 
behandling av overvekt og fedme hos barn, ungdom, voksne og 
familier. 
Statistikken viser at en stadig større andel av befolkningen 
utvikler livsstilssykdommer som følge av økende kroppsvekt. For 
å kunne forebygge og behandle denne vektutviklingen må en 
jobbe for endringer parallelt hos individet, familien og 
lokalmiljøet, samt igangsette tiltak på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. Dette arbeidet krever kunnskap og tverrfaglig samarbeid på 
alle nivå i helsetjenesten. 

RSSO har i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin i Tromsø (NSST) utviklet det nettbaserte 
kompetanseprogrammet Overvekt, livsstil og mestringfor 
helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette 
kursrommet inneholder foredrag og aktuelt fagstoff om 
forebygging og behandling av overvekt og fedme blant barn, 
ungdom, voksne og familier. Det blir også arrangert fysiske 
samlinger hvor alle samarbeidspartnere møtes for å utveksle 
erfaringer og kompetanse.

RSSO inngår samarbeidsavtaler med kommuner, 
rehabiliteringssenter og sykehus som får tilgang til 
kompetanseprogrammet samt deltakelse på nettverkssamlinger.

Det gjøres opptak av aktuelle foredrag som legges inn i 
kursrommet etter oppsatt plan. Helsepersonell oppfordres til å 
benytte kompetanseprogrammet til faglig oppdatering og 
internundervisning på sin arbeidsplass. 

RSSO ser at det er behov for en felles samhandlingsarena der 
helsepersonell kan utveksle erfaringer og kompetanse innen 
forebygging og behandling av overvekt og fedme. Denne 
kunnskapen vil forhåpentligvis på sikt føre til endringer både på 
individ – og samfunnsnivå slik at vi kan snu den negative 
vektutviklingen i befolkningen.

Evaluering av kompetanseprogrammet viser at det er behov for 
mer kunnskap innen forebygging og behandling av overvekt og 
fedme. 
Flere av våre samarbeidspartnere har etablert tilrettelagte tilbud 
rettet mot barn, ungdom, voksne eller familier med 
overvektsproblematikk. I tillegg planlegger flere kommuner å 
etablere frisklivssentral etter veileder fra Helsedirektoratet.

Kompetanseprogrammet introduseres fortløpende til nye 
interesserte samarbeidspartnere. Det er et økende antall 
kommuner fra region Midt-Norge som ønsker å ta del i 
Overvekt, livsstil og mestring
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