
Livsstilsendring for familier som har  
barn med overvekt. Alder 6-10 år (1.-3.trinn)

OPPVEKST
Barne- og familietjenester

Barn og unges helse er viktig.  Vi som jobber med FRISKUS-tiltaket  er 
fysioterapeuter og helsesøstre med kompetanse innen livsstil- og overvekt-
problematikk. FRISKUS-tiltaket følges av forskning ved både Universitetet i 
Agder og Universitetet i Bergen. 

Friskus samarbeider med Vest-Agder idrettskrets, Frisklivssentralen og 
lokale idrettsklubber.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Familiens hus.

• Familiens hus vest,Vågsbygd ringvei 100.  Tlf: 38 07 58 00

• Familiens hus sentrum, Aquarama, Tangen 8. Tlf: 38 10 76 50

• Familiens hus øst, Strømme senter, Strømmeveien 85. Tlf: 38 07 59 80

For påmelding, fyll ut og lever hos ditt nærmeste Familiens hus:

Ditt navn: ....................................................................................................................................................................................

Mobiltlf.nr.: .............................................................................................

E-postadresse: ......................................................................................................................................................................

OPPVEKST
Barne- og familietjenester
Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18.
Henvendelse i 1. etasje.
Tlf: 38 07 50 00

FRISKUS-forskning

Forebyggende helsetjeneste med hjelp til endring og 
mestring av levevaner. Besøksadresse:  Aquarama 
(1. etasje), Tangen 8. Tlf: 38 07 95 55 Åpningstid: 8.00-15.30

FRISKUS



14 prosent av alle barn strever med overvekt eller fedme.  
Selv om overvekt er blitt en vanlig utfordring, vet vi at dette er  
vanskelig for mange. Forskning viser  
at de fleste ikke vokser av seg  
overvekten, men fortsetter å slite  
med overvekt gjennom ungdoms- 
tiden og inn i voksenlivet. Det er  
derfor viktig å ta tak i problemet så  
tidlig som mulig, både i forhold til  
barnets alder og grad av overvekt for  
å få til endringer som varer.  
Dette har også betydning for  
forebygging av livsstils- 
sykdommer.

Mange foreldre bekymrer seg for  
barnets overvekt, men er usikre  
på hvordan de skal ta tak for å  
ivareta barnet best mulig. Livsstils- 
endring handler om å venne seg til gode  
helsevaner som forebygger sykdom. Barn  
skal ikke slankes, men med gode råd og  
veiledning kan endringer oppnås over tid.  
Mens barnet strekker seg i lengde kan man  
passe på at vekten ikke øker i samme takt  
som før. Små endringer over tid er den  
riktige veien å gå om endringene skal vare. 

Har du et barn med 
overvekt-problematikk?

Friskus kan være noe 
for deg og din familie!

Livsstilsendring kan være vanskelig å få til alene.  
Friskus er knyttet til helsestasjon/skole-helse-
tjeneste i din bydel. Hver familie får tilpasset 
veiledning/oppfølging etter en kartleggings-

samtale og følges opp gjennom et skoleår. 
Tilbudet baserer seg 

på tiltak som har vist 
seg å være helt sentrale for 

å få til livsstilsendringer 
som varer. 

 Inntil åtte veiledningssamtaler 
om egne utfordringer.

 Barneaktivitet/trening (en gang i uken) 
med fokus på aktiviteter som gir 

mestring og lyst til å bevege seg mer.

 Kostholdkurs/veiledning.
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