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INVITATION TIL KURSER I BEHANDLING AF SVÆR OVERVÆGT 

 

Hermed inviteres du til Kursus 1 ”Behandling af 

overvægt” udviklet af ph.d. og overlæge Jens-

Christian Holm.  

 

Kursus 1 er et introduktionskursus der giver 

kursisten mulighed for at op starte behandling, 

anvende metoden samt det tilhørende 

materiale. Gennemgang af definition, forekomst af 

overvægt, sygdomsspektrum, vægtregulation, 

komplikationer til overvægt, behandlingsmetode, 

den nye pædagogik. Kurset klæder kursisten på til 

at opstarte behandling for overvægt. 

 

Kurset afholdes af overlæge Jens-Christian Holm og projektsygeplejerske Rikke 

Melskens der igennem flere år har udviklet behandlingsklinikker i kommuner 

over hele landet. 

 

Kurset er meget aktuelt; dels fordi den amerikanske lægeforening deklarerede 

overvægt som en sygdom den 18. juni 2013, dels fordi at man allerede nu kan se, 

at vores samarbejdspartnere generelt fremviser høje behandlingsresponsrater.  

 

Kurset giver deltageren en afgørende forståelse af hvad overvægt er, fedtmassens 

aktive forsvar samt den kommunikation og den pædagogik der skal til for at få 

patienterne til at mestre og magte den livsbetingelse som overvægten medfører i 

dagliglivet. 

 

Kurset afholdes på Sjælland / og forløber over 2 dage med mulighed for 

overnatning. 
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Kursus 1: 5.-6. oktober 2019, lørdag kl. 8.30-15.30 og søndag kl. 9.00-15.00 

Kursus 2:  Dato og tidspunkt følger. 

Kursus 3: Dato og tidspunk følger. 

Brush Up:  

Alle nye kursus-datoer vil fremgå af hjemmesiden www.jenschristianholm.dk  

 

Pris kursus 1  

9.000 kr. per person ekskl. moms, inkl. 2 x frokost, middag, overnatning og 

morgenmad. 

7.500 kr. per person ekskl. moms, inkl. 2 x frokost.  

Pris kursus 2 

8.500 kr. per person ekskl. moms, inkl. 2 x frokost, middag, overnatning og 

morgenmad. 

7.000 kr. per person ekskl. moms, inkl. 2 x frokost. 

Pris kursus 3 

8.000 kr. per person ekskl. moms, inkl. 2 x frokost, middag, overnatning og 

morgenmad. 

6.500 kr. per person ekskl. moms, inkl. 2 x frokost. 

Brush Up 

3.750 kr. per person ekskl. moms for Brush Up-kursus 

Eksterne kurser (afholdelse lokalt i egne lokaler inkl. forplejning)  

Kontakt Rikke Haslund Melskens på contact@drholmcourses.com vedr. priser.  

(Momsen kan fratrækkes kommunalt) 

 

Tilmelding kan ske ved mail til Rikke Melskens på: contact@drholmcourses.com 

Betalingsbetingelser:  

Betaling sker ved tilmelding og er bindende jf. nedenstående: 

Ved afbud mere end 30 dage før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften 

fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500,- 

Ved afbud mindre end 30 dage før kursusstart kan reservation af plads ændres til 

anden kursusdato mod et administrationsgebyr på kr. 500,- 

Ved afbud mindre end 14 dage før kursusstart det ikke muligt at få ændret kurset 

til en ny dato. 

Hvis du ønsker at vi håndterer reservation af værelse(r) i forbindelse med kursus 

tillægges et administrationsgebyr på kr. 500,-  

Hvis reservation af værelse ønskes annulleret, vil eventuel refusion kun blive 

udbetalt hvis Scandic kan annullere reservationen vederlagsfrit. 
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”Det har været skønt at føle der er flere, der er med til at løfte opgaven og hjælpe 

med fremadrettet at gøre det bedste for barnet. Overvejer at tage kampen op med 

kantinekøkkener og boder, og sikre at der er sundere alternativer – både fibre og 

fedtfattigere – så der kan forebygges at flere børn bliver overvægtige og 

informere forældre om de rette principper.”  

Kristina Gotfredsen, Klinisk diætist, Regionshospitalet Nordjylland, K3, 

Nordjylland december 2018 

 

”Har lavet kalorie-kostplaner til overvægtige igennem lang tid, men vil ikke 

bruge dette efter dette kursus. Rart at blive klog på hvad der fysisk sker i kroppen 

ved over/underspisning.” 

Jeanett Pihlman, Baby/børneterapeut & kostvejleder, Fysiocenter Kalundborg, 

kursus 1, august 2018 

 

”ET AF DE BEDSTE KURSER JEG HAR VÆRET PÅ.” 

Maj Aaberg, Sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune, kursus 1, august 

2018 

 

”Til trods for at jeg er ansat som familiekonsulent, og ikke i den forebyggende 

sundhedspleje, vil jeg i høj grad kunne bruge denne teori/holbækmodel også i mit 

arbejde - på flere områder. Styrker det tværfaglige samarbejde. 2 skønne dage.” 

Annica Nørgaard, praktisk pædagogisk støtteperson, Brønderslev 

Kommune, kursus 1, april 2018 

 

”Tydeligt at disse 2 mennesker brænder for at gøre det der er bedst for barnet. 

Grundig introduktion til grundforståelse omkring svær overvægt. Vigtigt at forstå 

dette til bunds. Fokus på egen modstand i den pædagogiske tilgang. ”Hvem 

betaler prisen hvis vi ikke har nænnet til at tage denne sygdom alvorlig?” - stof til 

eftertanke.” 

Anne Johanne Jensen, klinisk diætist, Frederikshavn Kommune, kursus 1, 

april 2018 

 

”Fantastisk at få en kompliceret problematik gjort enkel. Få en enkel, forståelig 

og videnskabelig forklaring på hvorfor de mange tiltag familierne har prøvet ikke 

har virket. Fået gode konkrete redskaber med hjem” Elisabeth Hastrup 

Højsted, sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune, K1 feb 2017  

 

”Går herfra med fornemmelsen af at det banale er genialt!. Ydmyg overfor 

opgavens kompleksitet, men samtidig topmotiveret til at komme i gang hjemme i 

kommunen. Har fået en bunke håndgribelig værktøjer – TAK! ” Camilla 

Kvanner Aasvang, sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune, K1 feb 2017  

 

”Rigtig godt kursus med mega engagerede fagpersoner der arbejder professionelt 

og ordentligt… i dyb respekt for børn og unge med svær overvægt!” Randi Heide 

Østergaard, sundhedsplejerske, Morsø Kommune, K1 feb 2017  
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”Et meget lærerigt kursus med rene fakta og nem enkel metode til at komme i 

gang. Har fået stor interesse i at komme i gang og med til kursus 2 og 3. Meget 

dygtige undervisere på hver deres måde: Jens-Christian med hans direkte 

kommunikation, men også at han har sine holdninger ift at hjælpe overvægtige 

børn. Rikkes smilende sind og evne til at se tingene fra en anderledes vinkel, men 

samtidig indenfor metoden. Glæder mig meget til næste gang” Majbritt 

Damgaard-Eilsø, sundhedskonsulent, Vejle Kommune, K1 feb 2017 

 

”Meget vigtigt for vores arbejde med et årligt Brush-Up. Inspirerende dag!”, 

Gitte Just Wegenberg, diætist, Horsens Sundhedspleje, Brush-Up 2017  

 

”Jeg havde rigtig meget brug for denne Brush Up til igen at ”stille skarpt” på 

behandlingen og paradigmeskiftet. Jeg håber at det kan blive et årligt kursus. 

God vekselvirkning mellem praksiseksempler og teori” Sundhedsplejerske Line 

Egebjærg, Lyngby-Taarbæk Kommune, Brush Up 2017  

 

”Fantastisk at få genopfrisket viden og stemt af med egne erfaringer. Skønt at 

finde ud af hvorfor det jeg gør hver mandag i Horsens Kommune er vigtigt!! 

Dejligt at være med til at reflektere over hvor meget mne egne forestillinger er i 

spil i mit arbejde”. Sundhedsplejerske Rita Øhlenslager, Horsens Kommune, 

Brush Up 2017  

 

”Rigtig dejligt med Brush Up – det var tiltrængt. Superdejligt med grundig leptin-

gennemgang” Sundhedsplejerske Lene N.Pedersen, Vejle Kommune, Brush 

Up 2017  

 

”Super inspirerende kursus, har givet stor lyst til at arbejde med metoden. Dejlig 

konkret, uden for mange fyldord og overflødige forklaringer” 

Sundhedsplejerske Linette Vad, Gribskov kommune, K1 sep. 2014 

 
 

 

 


