
OVERVÆGTsklinikken

Vidste du…
At hvert 5. skolebarn i Silkeborg Kommune er overvægtigt?

For overvægtige børn mellem 2-17 år



Hvem kan deltage?

Familier med børn i alderen 2-17 år, som er overvægtige, kan få et 
forløb i Overvægtsklinikken.  

Er I i tvivl, om jeres barn er overvægtigt så spørg jeres  
sundheds plejerske, læge eller kontakt Overvægtsklinikken.

Det centrale for at opnå succes er, at hele  
familien tager alle kost- og vejledningsråd til sig, og at I gør dem til 
jeres egne hen ad vejen. 

Det forventes at I forældre deltager i alle mødegangene sammen 
med jeres barn. Søskende er altid meget velkomne. 

Overvægt hos børn og unge er et stadigt stigende problem med 
store konsekvenser for børns trivsel og sundhed. Overvægtige børn 
og unge bringer ofte overvægt med sig ind i voksenlivet og risikere 
dermed at få adskillige fysiske og psykiske gener.

Et vægttab kan betyde, at barnet bliver gladere, får mere selvtillid, 
bedre kropsopfattelse og trives bedre, når det er sammen med 
andre.

Sundhedsplejerske og kostvejleder i Overvægts klinikken tilbyder 
gratis hjælp. Her får I som familie støtte og vejledning  til at stoppe 
vægtøgningen hos barnet, hvilket er med til at  stabilisere barnets 
BMI og reducere det på sigt.

Sådan foregår det

I klinikken får I rådgivning om vægt regulering, spisemønstre, mad- 
og drikkevaner, søvn samt motion af en sundhedsplejerske og en 
kostvejleder. Vi laver en individuel plan, og I vil få hjælp og vejled-
ning til de udfordringer, som I står overfor undervejs. Vi lægger 
vægt på, at behandlingen bygger på et samarbejde med gensidig 
tillid, at planerne er realistiske og løbende justeres.

Er I forhindrede til en aftale i klinikken, så meld afbud i god tid, så et 
andet barn kan få glæde af tiden.

Overvægtsklinikken er placeret i Silkeborg, Toldbodgade 29  
og i Kjellerup, Vestergade 23A.

Klinikken er åben på skoledage mellem kl. 8-16. I bliver tilbudt  
aftaler ca. hver anden måned så længe behovet er der. 

Behandlingen tager  udgangspunkt i den forskning, som overlæge Jens Christian Holm har gennemført på børneovervægtsenheden på  Holbæk Sygehus. 
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Mere information og tilmelding 
I kan få mere information om tilbuddet hos dit barns 
sundhedsplejerske.

Tilmelding kan ske ved at skrive en mail til  
overvaegtsklinikken@silkeborg.dk

I vil modtage en mail i e-Boks med opstartsdato og  
yderligere information når barnet er tilmeldt.


