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BAKGRUNN OG INTRODUKSJON

Hvorfor er temaet viktig?

• Overvekt blant mennesker med utviklingshemming har etter hvert blitt en 
velkjent utfordring. Både norske og internasjonale studier konkluderer med 
at utviklingshemmede er overrepresentert med overvekt, sammenlignet 
med normalbefolkningen (Hove 2004, Stancliffe 2011).

• Personalet i boliger kan oppleve at de kommer i et krysspress mellom den 
utviklingshemmedes rett til selv bestemmelse og den plikt de har til å 
fremme beboerens helse (Knigge 2005). 

• Habiliteringstjenesten har hatt en økning i antall henvisninger som angår 
overvekt/undervekt, mange av pasientene som henvises har, i tillegg til 
utviklingshemming, vansker innen autismespekteret. Det gjelder både 
barn, ungdom og voksne. 



MÅLGRUPPE OG MÅL FOR KURSET

• Personer som jobber med barn, unge og voksne/eldre med ulike 
funksjonsnedsettelser/utviklingshemming/austismespekterforstyrrelser. 

• Mål om å bidra til: 

• Økt kunnskap om sammenhengen mellom ernæring/levevaner og                                   
helse.

• Fokus på ulike ernæringsutfordringer.

• Motivasjonsarbeid.

• Godt miljøarbeid.



UTFORDRINGER

• Kosthold (Innkjøp – Rutiner - Lage mat)

• Spise- og aktivitetskultur

• Livsstil - levevaner

• Økonomi – tilgjengelighet

• Samarbeid - bruker, verge/pårørende, personal. 

• Boform – bofellesskap med fellesareal, bofelleskap uten fellesareal, 
eier/leier leilighet i borettslag, bor hjemme, m.v.



LOVGRUNNLAG

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
- §3-3.Helsefremmende og forebyggende arbeid

• Lov om folkehelsearbeid
- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
- §4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
- §5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29


 

 

PROGRAM – KURS LEVEVANENDRINGER, 20.- 21. september – 21. 

 

Kl. Dag 1 Kl. Dag 2 
 
09.30 – 10.00 

Kaffe, prat og presentasjon  
09.30 – 10.00 

Kaffe, prat – tanker om dag 1 
og forventning til dag 2 
 

Tema 1 
 
 
10.00 – 11.00 

Tema, bakgrunn for kurset, 
målgruppe, utfordringer, 
forventninger til kurset 

Tema 6 
 
 
10.00 – 10.45 

Autismespektervansker, 
spiseforstyrrelser 
 
 

11.00 – 11-15 Pause 10.45 – 11.00 Pause 

Tema 2 
 
11.15 – 12.00 

Personer med nedsatt 
funksjonsevne 
 

Tema 7a + 
7b 
11.00 – 12.00 

Målrettet miljøarbeid, endring 
og motivasjonsarbeid  

12.00 – 12.45 Lunsj 12.00 – 12.30 Lunsj 

Tema 3 
 
 
12.45 – 13.30 

Helse – og ernæringsarbeid 
(video), nasjonale 
anbefalinger,  
e-læringskurs, verktøy  

Tema 8 
 
 
12.30 – 13.30 

Tvang og makt i fht 
begrensning av mat  

13.30 – 13.45 Pause 13.30 – 13.45 Pause 

Tema 4 
 
13.45 – 14.45 

Fysisk aktivitet/fysisk helse  Tema 9  
 
13.45 – 14.45 

Gruppeoppgave, felles 
gjennomgang  
 

14.45 – 15.00 Pause 14.45 – 15.00 Pause 

Tema 5 
 
15.00 – 15.30 

Oppsummering av dag 1  Tema 10 
 
15.00 – 15.30 

Oppsummering og evaluering 
av kurset/tema, 
oppfølgingsdag? 
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