
Der er hjælp at hente,  
hvis du kæmper med overvægt 
– go4it er et tilbud for de 6 til 15-årige



Vil du gerne leve sundt 
og tabe nogle kilo? 

Hvordan foregår det?
Du deltager i et behandlingsforløb sammen med dine forældre. 

Det foregår på en af kommunens skoler hos en sundhedsplejerske, 
der har stor erfaring i kost og sundhed for børn og unge.

Det første møde med sundhedsplejersken
Når du er tilmeldt forløbet, bliver du indkaldt sammen med dine 
forældre til undersøgelse og samtale hos sundhedsplejersken. 

Sundhedsplejersken stiller dig og dine forældre en masse 
spørgsmål om jeres hverdag og om mad og motion. Du bliver målt 
og vejet på en speciel vægt, og du får også målt dit blodtryk. 

Til sidst lægger vi sammen en plan for, hvordan et vægttab bedst 
kan lade sig gøre i jeres familie. I får en konkret plan med hjem 
med jeres valg af mad, motion og livsstil. 
Besøget varer ca 1½ time.

Så vær med i Rudersdal 
Kommunes forløb go4it 
for overvægtige børn 
og teenagere og få en 
sundere hverdag.



 

 

Virker det? 

Resultaterne viser, at 74 
procent af deltagerne 
taber sig, når de følger 
den individuelle plan, de 
får lavet ved den første 
undersøgelse.

Vi arbejder efter 
principperne fra Enheden 
for overvægtige børn 
og unge i Holbæk samt 
Ambulatoriet for børn og 
unge på Hillerød Hospital.

 

 

Hvad skal jeg selv? 

Når du er med i go4it skal 
du følge det program, 
du og din familie 
laver sammen med 
sundhedsplejersken. 

Det betyder blandt 
andet, at du skal spise 
efter de 10 kostråd fra 
Sundhedsstyrelsen, og 
at du skal dyrke en times 
daglig motion og gå til sport 
to gange om ugen, hvor du 
får sved på panden. 

Samtaler for hele familien
Når der er gået otte uger, bliver du og dine forældre indkaldt til 
samtale og vægtkontrol igen. Her bliver du målt og vejet, og vi taler 
om, hvordan det er gået siden sidst – hvad har været let at lave om 
på, og hvad har måske været lidt sværere at overholde?
Samtalen varer ca ½ time.

Det næste 1½ år besøger du og dine forældre sundhedsplejersken 
flere gange, hvor du bliver målt og vejet, og vi taler om, hvordan det 
går.

På pjecens bagside kan du se, hvornår du skal besøge 
sundhedsplejersken.



RUDERSDAL  
KOMMUNE

Sundhedstjenesten
Stationsvej 36, 
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 40 50 
sundhedsplejen@rudersdal.dk

Du er altid velkommen til at kontakte 
din sundhedsplejerske. 
Vi har telefontid hverdage fra kl. 8.30 
til 15, torsdag dog fra kl. 9-17.

Besøg hos sundhedsplejersken

Besøg 1
Forundersøgelse og plan for kost og motion

Besøg 2
8 uger efter start - mål, vægt og samtale

Besøg 3
16 uger efter start - mål, vægt og samtale

Besøg 4
24 uger efter start - mål, vægt og samtale

Besøg 5
1 år efter start - mål, vægt og samtale

Besøg 6
1½ år efter start - afsluttende besøg med mål, vægt og samtale


