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Kontaktvägar: 
 

• Efter ditt första besök hos oss har du tillgång att 
chatta med oss via appen Alltid Öppet. Där kan 
du också göra ombokningar av ett besök 

• 1177 e-tjänster. Där kan du också omboka besök 
samt läsa din journal och se dina recept 

• Telefon 08 123 676 30 
 
Se också vår hemsida: overviktscentrum.se där det 
finns både material och korta filmer.  
 

Din behandling på 
Överviktscentrum 

Vår behandlingsmodell för vuxna 26 år och uppåt 

Foto: Maria Lidman 



Läkarbesök 
Behandlingen inleds med läkarbesök. Tillsammans går ni igenom 
din sjukdomshistoria, viktutveckling samt dina önskemål med 
behandlingen. Vägning, mätning och blodtryckskontroll ingår 
också. På läkarbesöket görs en första planering och du får en tid 
till en personlig handledare. 

Behandlingen 
Målet med behandlingen är att arbeta med förändringar i dina 
levnadsvanor som leder till en hälsosam och hållbar viktnedgång. 
Tidigare erfarenheter och kunskaper är viktiga att analysera och 
dra lärdom av. Vår behandling bygger på en personcentrerad vård 
och tar stor hänsyn till dina egna tankar, känslor och idéer om 
vad du behöver för att lyckas med dina förändringar.  
 
Tillsammans kommer vi överens om vad som kan vara aktuellt 
för just dig. På mottagningen erbjuder vi i första hand:  

• Kartläggning av dina levnadsvanor vad gäller mat, fysisk 
aktivitet och andra vanor som påverkar vikten 

• Handlingsplan för att arbeta in nya vanor 
• Föreläsningar  
• Basgrupp 
• Genomgång av kost hos dietist 
• Genomgång fysisk aktivitet hos fysioterapeut eller 

hälsopedagog 
 

I diskussion med ansvarig läkare finns följande tillägg till 
behandlingen:  

• Läkemedel 
• Kognitiv behandling i grupp eller enskilt 
• Måltidsersättning 
• Lågenergidiet (LED) 
• Remiss till magsäckskirurgi 

Framgångsfaktorer i behandlingen 
Det du själv kan påverka för att behandlingen ska bli 
framgångsrik är att delta aktivt och regelbundet. I praktiken 
betyder det följande: 
• Arbeta aktivt med de uppgifter du och din handledare kommit 

överens om och vara förberedd inför varje besök. 
• Diskutera dina önskemål, förväntningar och frågor med oss så 

får du ut mest av din behandling. 
• Ansvara för att det inte blir ett uppehåll i kontakten genom att 

alltid höra av dig eller själv boka ett nytt besök om du avbokat 
ett besök eller missade det. Om du inte kommit eller hört av 
dig på tre månader är behandlingen inte aktiv längre. I så fall 
avslutas du och behöver en ny remiss för att komma tillbaka. 
 

Avstämning och utvärdering 
Med jämna mellanrum har vi avstämning kring 
behandlingsplanen och dina mål och resultat för att se om vi 
behöver förändra eller komplettera den på något sätt. För de 
flesta är planen att på sikt återföras tillbaka till primärvården för 
fortsatt behandling.  

 

Vårt behandlingsteam består av: 

• Läkare 
• Sjuksköterskor 
• Dietister 
• Fysioterapeuter 
• Hälsopedagog 
• Medicinska sekreterare 
• Terapeuter med grundläggande utbildning inom KBT 
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