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Alberte jubler 
med et ’YES!’, da 
højdemålingen 
afslører, at hun er 
vokset og nu er 
 præcis høj nok til 
at prøve alle forly-
stelserne i landets 
forlystelsesparker.

1919

”H
vor er det godt, Alberte!” udbry-

der sundhedsplejerske Helle 

Enevoldsen, da 8 årige Alberte 

fortæller, at hun er begyndt 

at cykle mere. Alberte smiler stort. Hun og 

hendes forældre, Birgitte og Karen, er for 

tredje gang på besøg i Overvægtsklinikken i 

Odder, hvor i alt 30 børn og deres familier er 

tilknyttet. Alberte får masser af anerkendelse, 

når hun fortæller om aktiviteter, hun deltager 

i, samt de ændrede madvalg, hun foretager 

både ude og hjemme.

Under samtalen på Overvægtsklinikken 

gennemgår Helle sammen med Alberte og 

hendes forældre hvilke glæder og udfor-

dringer, der har været siden sidste besøg i 

30 børn og deres familier har 
glæde af Overvægtsklinikken

at 

hen

tre

Odd

Sundhedsplejerske 
Helle Enevoldsen 

sørger for, at Alberte får 
tid og rum til at fortælle 

om, hvordan hun har 
det, inden Albertes 

forældre kan supplere 
med deres oplevelser.

Helle og Alberte gennemgår 
vægtkurven fra Alberte  
startede på klinikken og til nu. 
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Fra gang til gang skal Alberte ud fra forskellige smileys angive, hvordan hun har det. Eksempelvis 
med sin krop og sit humør.

Alberte laver ved 
hver samtale en 
tegning til Helle 
Enevoldsen, som 
efterfølgende 
får en plads 
på klinikkens 
opslagstavle.

klinikken. Helle måler og vejer Alberte og 

viser hende vægtkurven. Helle drøfter også 

med familien, hvordan de kan understøtte 

Alberte i at undgå de mest usunde madvalg 

ved bl.a. klassearrangementer. Her er det 

for Alberte nemlig en udfordring at holde 

sig fra de mange usunde madvalg. Under de 

løbende samtaler giver Helle familien råd 

og vejledning til sundere tiltag i dagligdagen 

derhjemme. 

Flere af kredsens kommuner, herunder 

Odder, har etableret tilbud, der hjælper bør-

nene til at knække deres BMI-kurve. I Odder 

oprettede man i begyndelsen af 2016 Over-

vægtsklinikken inspireret af en hospitalskli-

nik i Holbæk. En evaluering viser, at stort set 

samtlige børn, som er tilknyttet klinikken, 

oplever større livsglæde og lavere vægt. 

Overvægtsklinikken er for børn og 

unge med overvægt eller med begyn-

dende overvægt samt deres familier. 

Målgruppen er fra ca. 5-15 år. Foræl-

drene skal deltage i konsultationerne 

sammen med barnet, og hele familien 

skal være indstillet på at omlægge 

usunde vaner. Familiens motivation  

er en afgørende faktor for, at behand-

lingen lykkes.
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