
Hvem kan deltage?
For at deltage skal du være:
• Overvægtig (BMI > 30)
• Over 18 år
• Borger i Svendborg Kommune

Der ud over skal du have lyst til at deltage aktivt 
i en gruppe.

Du skal være indstillet på at deltage i alle 
møderne og have lyst og overskud til at arbejde 
med ændring af dine vaner.

Undervisningen foregår på dansk.

Hvordan kommer jeg i gang?
Du skal henvises af din egen læge.
Derefter kontakter vi dig og aftaler nærmere.

Vil du vide mere om tilbuddet?
Du kan besøge vores hjemmeside: 
www.sundhed.svendborg.dk

Du er også velkommen til at kontakte 
sundhedsvejlederne:

Anne Knudsen: tlf. 30 17 47 60
Mail: anne.knudsen@svendborg.dk

Mette Bang Andersen: tlf. 30 17 47 61 
Mail: mette.bang.andersen@svendborg.dk

Et tilbud til voksne  
borgere med overvægt

svb 2911



Hvad tilbyder vi ?
Vi tilbyder et forløb med undervisning og  
individuelle samtaler.

Du bliver en del af et hold på ca. 12 personer. 
Holdet består af kvinder og mænd i alle alders-
grupper, der ønsker at tabe sig.

Vi arbejder med Små Skridt-metoden.  
Du sætter dine egne mål og bestemmer selv 
hvilke vaneændringer, du vil arbejde med. 
Ændringer skal være effektive og realistiske – 
også på lang sigt.

To sundhedsvejledere underviser og coacher 
dig gennem forløbet. 

Forløbet
• 10 møder af 2 ½ times varighed. De første  
 par måneder, mødes vi ca. én gang om ugen  
 
• Formiddags- eller eftermiddagshold.

• Månedlige opfølgningsmøder.

• Individuelle samtaler. 

Der er mulighed for motion med instruktør  
1-2 gange om ugen, eller som selvtræner i 
Svendborg Kommunes træningslokaler.

Den samlede varighed af forløbet er 1 år.

Små Skridt til sundere vaner handler om  
motion, mad og vaner men i lige så høj grad  
om tanker og følelser. 

Praktiske oplysninger
• Det er gratis at deltage.

• Møderne foregår i vores lokaler:  
 Aldersro Plejecenter
 Aldersro 2, 1.sal,
 5700 Svendborg

• Fra 2017:
 Sundhedshuset
 Hulgade 9
 5700 Svendborg


