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Hvem er kurset beregnet for?
Kurset er for deg som utredes for sykelig overvekt 
opp ved lokalt senter for sykelig overvekt (LSSO)  
NLSH Lofoten

Hva kreves for delta?
Du må være motivert for å delta i undervisningen. 
Gjennom å dele erfaringer, utfordringer og gode 
råd med andre i samme situasjon øker muligheten 
for bedre mestring av fremtiden.

Målsetting med kurset
Å øke kunnskap om ulike behandlingsforløp ved 
sykelig overvekt. Å møte fagfolk og andre i samme 
situasjon og lære av erfarne brukere og hverandre. 
Dette for å øke trygghet og fremme mestring og 
motivasjon.

Noe av kursets innhold
• Medisinsk faktakunnskap
• Fysisk aktivitet, 
• Endring - hvordan få det til i praksis
• Kostholds og ernæringsråd
• Om motivasjon og mestring
• Innlegg fra brukerrepresentanter som har 

gjennomgått fedmeoperasjon og som har  
oppnådd vektnedgang ved livsstilsendring

• God til tid spørsmål, erfaringsutveksling og 
diskusjon

Diverse informasjon
Du betaler egenandel som ved andre polikliniske 
konsultasjoner for dag 1 av kurset. Kursavgiften 
inngår i frikortordningen. Kurset er et del av 
behandlingsforløpet ved LSSO, og du kan få syke-
melding av din fastlege for å delta.

Sykehuset dekker reiseutgifter etter standard 
takster per kilometer. For mer informasjon les 
om pasientreiser på www.helsenorge.no eller 
kontakt pasientereiser på telefon 915 05 515.
 
Ofte stilte spørsmål
• Hvilke konkrete endringer kan jeg gjøre i 

forhold til kosthold? 
• Hvordan opplevde brukerrepresentanten 

tiden etter operasjonen? 
• Er det mulig å gå tilstrekkelig ned i vekt  

ved livsstilsendring alene? 
• Hva innebærer en slankeoperasjon? 
• Hva er en fornuftig fremgangsmåte ved  

store endringer i livet? 
• Hva er vanlige reaksjoner ved endring? 
• Opplever andre de samme utfordringene  

som meg? 
• Hvordan komme i gang med fysisk aktivitet?

Om mestring
«Mestring dreier seg om å ha krefter til å møte 
utfordringer og en følelse av kontroll over eget liv. 
Aktiv og god mestring hjelper deg å tilpasse deg 
den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å 
se forskjell på det du må leve med og det du kan 
være med på å endre».
	 	 							(Egon	Vifladt	&	Liv	Hopen)

Hvordan få kursplass?
Be din sykepleier ved LSSO, NLSH Lofoten  
henvise deg til kurset. Er du ikke under utredning 
for sykelig overvekt, men mener du har behov for 
dette, kan du diskutere dette med din fastlege og 
be om henvisning til LSSO.

For mer informasjon, kontakt:  
Rådgiver med Lærings- og Mestringssenteret, 
NLSH Lofoten: Elin Pladsen, tlf. 75 57 21 51  
elin.pladsen@nordlandssykehuset.no

Sykepleiere ved LSSO Trine Edvardsen:  
trine.karlotte.edvardsen@nordlandssykehuset.no 
eller Sylvi Lorentzen,  
sylvi.helen.lorentzen@nordlandssykehuset.no 

Kurssted
Store Møterom, 3. etasje, NLSH Lofoten, Gravdal.

Et samarbeid mellom Medisinsk klinikk,  
Lærings-	og	Mestringssenteret,	Frisklivs- 
sentralen Vestvågøy kommune og  
representanter for brukergruppa 


