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Spørgsmål:
På Hillerød Hospital har man på børneafdelingen haft et projekt vedr. overvægtige børn. Findes der
en rapport over projektet?
Er der iværksat eller findes der lignende projekter på de øvrige børneafdelinger på regionens hospitaler?
Findes der en samlet indsats for behandling af overvægtige børn i Region Hovedstaden?

Svar:
Ad 1: Der er for puljen til udsatte grupper for årene 2012-14 afsat 2,4 mio kr til et projekt om en
rådgivningsenhed for overvægtige børn. Parterne i projektet er Frederiksberg og Brøndby kommuner samt børneafdelingen på Hillerød Hospital.
Projektets formål er, at kommunerne kan tilbydes tværfaglig rådgivning, således at kommunernes
egen indsats på området kan få et kvalitetsmæssigt løft. Der foreligger ikke en rapport for projektet,
idet den endelige projektbeskrivelse – udarbejdet i samarbejde med de to kommuner - vil foreligge
primo oktober.
Ad 2: Der findes ikke andre projekter i Region Hovedstaden, der svarer til ovennævnte. Der er i anden sammenhæng indhentet information om mere permanente tilbud til overvægtige børn på de pædiatriske afdelinger. På Hillerød Hospitals børneafdeling åbnedes i 1. februar 2010 et ambulatorium
for overvægtige børn og unge (6-18 år). Der er for nuværende ca. 250 patienter i forløb. 50 af disse
er en del af et projekt med Rudersdal og Helsingør kommuner, hvor man kigger på shared care med
sundhedsplejen. Projektet har foreløbig kørt et år og er 2-årigt.
På de pædiatriske afdelinger på Hvidovre og Herlev hospitaler findes der ligeledes tilbud til overvægtige børn. På Hvidovre Hospital foretages lægelig undersøgelse, og hvis der ikke er behov for
lægelig behandling henvises barnet til diætist. Herlev Hospitals tilbud omfatter medicinsk behandling i samarbejde med socialpædiatere samt generel rådgivning om spisevaner og motion.

Ad 3: Der findes ikke én samlet indsats for behandling af overvægtige børn i hospitalsregi. Region
Hovedstaden har i Sundhedsaftalen 2011 -2014 forpligtet sig til at udvikle og implementere en samarbejdsmodel med henblik på udvikling af en mere koordineret indsats i forhold til børn der indlægges med sundhedsrelaterede trivselsproblemer. Hovedparten af opgaverne omkring forebyggelsesindsatser i forhold til børn er, som beskrevet i sundhedsaftalen, kommunernes ansvar
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