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Ulike psykologiske metoder
 Ulike metoder- kognitiv- adferd-familie terapi
 Studier viser at relasjon ofte er viktigere enn 

metode.(Norcross 2011)

 Noen verktøy fra løsnings fokusert metode og Standardized 
Obesity Family Terapy, samt motiverende intervju.



Løsnings fokusert veiledning
Steve De Shazer,  Insoo Kim Berg 1986

 Fokus på løsninger fremfor problemer
 Studere ”unntakene”- der problemet ikke er tilstede eller 

mindre plagsomt.
 Mange er ikke klar over de små positive ting de gjør- ved å

bringe disse fram til bevissthet skjer det positive ting i folks
liv.

 Altså gjøre mer av det man får til, se det positive, gir håp og 
gjør at folk vil oppnå mer.



Standardized Obesity Family Therapy (SOFT)
Childhood obesity unit Skåne NowickaP, FlodmarkCE 2011

 Tilnærming
 Språk
 Prosess



Tilnærming-
 Involvering av familie medlemmer- også de som ikke er 

tilstede
 Nøytral og nysgjerrig
 Normalitet ”ikke- klandrende” holdning
 Anta motivasjon



Språk
 Intervensjon ved spørsmål
 Skala spørsmål ( i en skala fra 1-10 hvor viktig synes du det er for 

deg å jobbe for en noe lettere kropp ? (5) Hvor viktig var det 
tidligere (3)- Interessant- hva har gjort at du har beveget deg fra 3-
5 ?

 Bruke ulike sammenhenger- eks studier hevder at begrensning av 
skjermtid gjør barn mer aktive, derfor anbefaler vi kun 2 timer
skjemtid daglig- hva tenker dere om det?

 Endre ord i mer konstruktiv retning- eks fra å ”mase” til å
”påminne” ,”problem” vs ”utfordring”



Prosess
 Fokusere på unntak og suksess, i perioder man fikk det til-

hva gjorde man da- hva var annerledes
 Fokusere på små endringer- eks ikke lenger brus på

ukedager, går til/ fra skole , begynt å gå en tur i helgene, 
begynt å spise grovt brød, spiser frokost flere dager  i uka,

 Identifisere ressurser i familien, engasjere 
familiemedlemmer.



Motiverende intervju 
MillerWR,RollnickS,2009-

Kurs 2009 Ann Heidi Nebb psykolog spesialist

 En form for personlig veiledning i den hensikt å utløse og 
styrke motivasjon for endring

 MI s kjernebudskap- du har det du trenger.. og sammen skal 
vi finne det”

 Klienten er ekspert på seg selv
 Størst effekt på pasienter som anses å være umotiverte, 

avvisende eller som overveier endring
 ”ruller med motstand”



Hvordan møte familier med 
overvektige barn/ unge ?
 Forebered møtet, avsett tid, konsentrer deg om  

å lytte- obs egen holdning.
 Hva er grunnen til at de kommer til lege ? 
 Hvordan kan du være til hjelp?
 Hva slags forventninger har de til deg?
 Len deg tilbake- la dette være familienes eget 

prosjekt



Samtalen som verktøy
 Vet barnet/ungdommen selv hvorfor han/hun er der?
 Stille spørsmål- gjenta ord de selv bruker

 Inngi trygghet,dette har du erfaring med - normaliser-
vanlig problem (20 % av barnebefolkningen, også i 
utviklingsland. Genetikk- gi gjerne en liten ”mini”
forelesning)



Samtalen som verktøy forts
 Hva har familien prøvd ( alle har prøvd noe, spesielt i 

tida før timen) – gi ros 
 Hvordan evaluerer de selv tiltakene  
Eks” Sluttet med brus som tørstedrikk men går fremdeles 

opp i vekt”
Anledning å fortelle om utfordringene med barn i vekst-

høyde må alltid måles samtidig-



Samtalen forts
 Du kan hjelpe familien med å se at de er på rett vei ved å måle 

flere parametre. Eks Høyde og midjemål, evt kondisjon
 Tilby deg å være ”heia gjeng”
 For hvert spørsmål vedr familieforhold – hobbyer, interesser etc-

understrek familiens ressurser og at du har tro på at de vil få det 
til.

 Bli enige om event utredning hvis nødvendig- fortell at man 
vanligvis ikke finner noe, < 5%.



Agenda for resten av denne timen
 Medisinsk utredning? Ofte bra uansett å gå

gjennom en full status og anamnese opptak for:
-Å bli kjent
-Utelukke bakenforliggende sykdom – (sjelden) obs 

høyde tilvekst, utseende, betydelige lære vansker
-Vurdere komplikasjoner (eks lipider, blodtrykk, 

smerter knær)
 Råd/veiledning?  ( kanskje vente til neste gang?)



Utredning
Sykehistorie
 Familie: Overvekt i fam, hjerte/kar, diabetes
 Tidligere : Svangerskap(diabetes?) fødselsvekt, amming, 

andre sykdommer, normal psykomotorisk utvikling?



Utredning forts
 Aktuelt Når startet vektøkningen? Ved sen deby( etter 

skolestart) noe spesielt som skjedde da? Sosialt: Skolen 
trivsel, venner, friminutt, mobbing ? gym/svømming, 
fritidsaktiviteter, skjermtid. 

 Følgetilstander: Hodepine, smerter knær/hofter, søvn, 
snorking, dagtrøtthet, menstruasjons forhold hos jenter, 
pustebesvær.



Utredning forts
 Hva har de prøvd for å stabilisere vekt økningen? 
 Hva synes de har fungert- hva fungerte ikke. Hvordan 

evaluerer de effekt?
 Obs mange er ”strenge” med seg selv eller har for store 

forventninger
 For et barn i vekst kan det å stå stille i vekt være for 

ambisiøst og gi en kraftig slanke effekt. 



Livsstils spørsmål- ta det opp når det 
naturlig tas opp av familien
 Kan ta opp dette med fysisk aktivitet og skjermtid først hvis 

dette er tiltak de allerede har prøvd- gå videre med dette 
temaet

 Kost kan være mer sensitivt- ta det opp i samband med at 
familien selv bringer det opp- eller evt ” du snakket om at 
dere hadde tatt bort brusen, så bra- hvordan klarte dere det?”
for så å kunne gå videre -

 Evt kan man holde seg til utredningen først-



Klinisk undersøkelse
 Utseende?
 Stria, pigmentflekker, mannlig behåringsmønster
 Høyde/ vekt percentil
 Utregning av BMI- bruk BMI kurve. Langt over iso BMI 

30 ?
 BMI= Vekt i kg/ Høyde² i meter
 Obs høyde under gjennomsnitt for alder?
 Midjemål (midt i mellom nedre costa og hoftekam)



Hvordan utføre midjemål



Klinisk undersøkelse forts
 Blodtrykk (obs mansjett str)
 Generell status : Hjerte /lunge/ 

abdomen/pubertetsutvikling
 Blodprøver på indikasjon: FT4, TSH,HbA1c, Glukose, Asat, 

Alat, Kolesterol, LDL, HDL, Triglyserider



Oppsummering, tiltak
 Er de klar for endring- oppsummere noe av det som er 

sagt
 Motiverende intervju- ”så noen frø” og tilby ny time
 Bli enige om en plan videre- vil de gå til helsesøster  

også?
Hvis klare for endring:
 Tilby å være ”heiagjeng”
 Noen tiltak de vil fortsette med?
 Noen nye de ønsker å prøve ut?



Verktøy 2    DET VIKTIGE 
SAMARBEIDET
 Ikke nøle med å trekke inn mer personell i de mer 

kompliserte sakene.
-Eks helsesøster, fysioterapeut, ressursperson fra friskliv 

sentral, trener, barnevern, støttekontakt/trenings kompis, 
ansvarsgruppe, individuell plan.

 Lag team- mye mer robust og artigere 



SAMARBEID 
spesialist helsetjenesten
 Kontakt med barneavd, foreslå at de bistår med utredning 

eller “second” opinion, at dere vil ha råd underveis, kanskje
de kan bidra på andre områder ( eks kondisjon, 
muskelmasse, følgetilstander; BT) 

 Psykisk helse- behov for utredning?
 Foreslå et felles oppfølgings opplegg –eks vi følger hver 

måned nå de neste 6 mnd til vi får til en stabilisering( 
alternerende hos helsesøster)- ønsker en vurdering hos 
spesialist innen 3 mnd? 

 Sørg for god kommunikasjon journal notat til sykehuset, 
opprette en kontakt person I kommunen?



Jente 10,5 år



Gutt født 00



Gutt født 99- hva kan vi si?



Jente født 02



Avslutningsvis
 Dere ser at dere vil spille en nøkkel rolle i å få ting til å skje
 Dette er ikke så vanskelig
 Jobb i team
 Erfare at dette er givende arbeid som dere vil lykkes med
 Dra nytte av erfaringer fra ulike familier og lær av dem
 Lærdommen kan dere ta med dere i det viktige 

forebyggingsarbeidet- minske sosial ulikhet 
 Dere har kunnskap om den mest utsatte gruppa- ikke alle 

har det.



Her vil dere få resultater - lykke til


