
Evidensbasert
behandling som letter
arbeidsflyt, sparer tid

og kvalitetssikrer
behandlingen for
pasientene dine

Les om alle fordelene, hvordan du blir
sertifisert og mer i dette heftet

Del av  Dr Holm

BEHANDLERLISENS PRO - FOR DEG SOM
JOBBER MED OVERVEKTBEHANDLING

BEHANDLERLISENS PRO



BEHANDLERLISENS PRO

Med Behandlerlisens Pro kan du sikre
en grundig og effektiv behandling for

din pasient med en skreddersydd
behandlingsplan. 

 
En digital behandlingsplattform som

støtter konsultasjoner med pasientene
dine, som inkluderer:

Journal
Bibliotek

Online support
Video-konsultasjon
Sunne oppskrifter

Inspirasjon for fysisk aktivitet
Innkjøpguide

Dagbok

Få mer informasjon på vår hjemmeside
www.jenschristianholm.dk eller kontakt oss på

contact@drholmcourses.com



FORDELENE MED
BEHANDLERLISENS PRO

Systematisk evidensbasert modell

Individuell behandlingsplan 

Enklere arbeidsflyter i en omfattende  løsning

Video-konsultasjon

Kvalitetssikring

Online support

Resultatevalueringer



SERTIFISERING

SLIK SERTIFISERER DU

Kurs 1 Introduksjonskurs:
Definisjon og utbredelse av overvekt, sykdomsspekter,
vektregulering, komplikasjoner av overvekt,
behandlingsmetode, den nye pedagogikken.
   
Kurs 2 Oppfølgingskurs:
Oppfølgingsbehandling gjennomgås, inkludert
forventninger om behandlingsforløp,
kroppssammensetning, justering av behandling,
tilbakefall, frafall, etikk, normalisering, avslutninger og
direkte og indirekte effekter av behandlingen.
  
Kurs 3 Immersionkurs: 
Nuancering. Empati. Kommunikasjonsflow og rytme.
Autentisitet. Self-identifikasjon. Utfordringer og
forestillinger. Resistance. Authority. Den vanskelig å
behandle pasienten. Lidelse. Perspektiv.
Paradigmeskifte.

For å kunne bruke
Behandlerlisens Pro

må du være sertifisert
på Dr Holm Kurs



BEHANDLERLISENS PRO

BEHANDLER PASIENT/BORGER

BEHANDLERLISENS PRO

KONTINUERLIG BEHANDLING



BEHANDLERLISENS PRO

Supportfunksjon
Teknisk support fra Dr Holm Support Team for deg og
dine pasienter.
Pasientene dine kan få profesjonell support fra deg.
Du kan få profesjonell support fra Dr Holm Support
Team.

Behandlingsresultater (selvvalg)
Humør, livskvalitet, mobbing, lyst på vekttap,
kroppsoppfatning        
Blodtrykk 
Frafall og årsaker til opphør av behandlingen - f.eks
alder, flytting, suksess osv. 
Behandlingsresultatet sett i forhold til sosiale klasser 
Tidsbruk 
BMI (for barn og unge BMI SDS)
og mye mer...



OFTE STILTE SPØRSMÅL

SP. Kan behandlingen også brukes til voksne?

SV. Behandlingen kan brukes til barn, ungdom og voksne.

SP.

SV.

Når kan jeg bruke Behandlerlisens Pro?

Du booker kursforløpet og når du har vært på Kurs 1 er du
sertifisert til å bruke Behandlerlisens Pro.

SP. Kan jeg dele Behandlerlisens Pro-tilgangen med en kollega?

SV. Tilgangen er personlig og avhenger av om du er sertifisert.

SP. Kan Behandlerlisens Pro fungere med vår eksisterende
IT-løsning?

SV. Behandlerlisens Pro kan enkelt kombineres med alle IT-
løsninger uten behov for dobbelt journalføring.

SP. Er Behandlerlisens Pro GDPR-godkjent?

SV. Ja.



DET SAGER VÅRE BRUKERE

"Jeg er så fornøyd med dette materialet. Jeg som helsesøster
har vært 100% maktesløs i å hjelpe barn med hva de skal gjøre
for å takle overvekt! Så takk! Flott.ndig 100% magtesløs ift. at
hjælpe børn med, hvad de skal gøre og forholde sig til ift.
overvægt! Så tak! Skønt."
 
"Skarp kunnskap - og svar på spørsmål. Nyttig fra i dag."
 
"Jeg er positivt overrasket over hvor mye pedagogikk som
fyller - eller burde fylle, for at metoden skal fungere. Fikk
forståelse for hvor viktig det er å bevare autoritet. Til å
begynne med trodde jeg ikke at kurs 2 ville utgjøre en forskjell,
men jeg ble mye klokere. Det handler om mye mer enn 22
planpunkter."
 
"Veldig relevant, inspirerende, konkret og nyttig.""
 
"Veldig konkret, nyttig verktøy for å bringe tilbake i arbeid.
Enkelt og greit. Bra å formidle det spennende."
 
"Det har vært fantastisk å føle at det er flere som hjelper til
med å løfte oppgaven og hjelpe til med å gjøre det beste for
barnet fremover. Vurder å ta opp kampen med kantine kjøkken
og boder, og sørge for at det finnes sunnere alternativer."
 
"Ny kunnskap. God inspirasjon. Herlig med arbeidsplan."
 



forhøyet blodttryk 
forhøyede kolesterolnivåer
fettlever
søvnapnø
appetitt
mobbing
graden av foreldrenes overvekt

livskvalitet og kroppsoppfatning 
uavhengig av en genetisk risikoscore for overvekt
uavhengig av sosial klasse
uansett graden av overvekt
uavhengig av forstyrret spising

Samtidige reduksjoner i

Samt forbedring i 

 

Mer enn 25 internasjonale peer-reviewed artikler i
vitenskapelige tidsskrifter viser at 65-85% av pasientene
reduserer graden av overvekt med bare 5 timer
helsepersonell tid per pasient per år i sykehus og
kommuner. 

Evidensgrunnlag



KONTAKTINFORMASJON

contact@drholmcourses.com

+45 6146 4463

www.jenschristianholm.dk


