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Forebyggelse af overvægt hos børn og unge 
– oplæg til strategi
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Motions- og Ernæringsrådet

Denne statusartikel er baseret på en mere detaljeret rapport 
fra Motions-  og Ernæringsrådet. Denne rapport indeholder 
den fulde referenceliste [1].

Hyppigheden af overvægt hos børn og unge har ikke tid-
ligere været særlig velbeskrevet i Danmark, bl.a. fordi der ikke 
er nogen central registrering af de vægt-  og højdemålinger, 
der foretages hos egen læge og i skolesundhedstjenesten. 
Der er dog inden for de seneste ca. ti år publiceret flere stu-
dier, hvori man som i mange andre lande påviser en øget 
hyppighed defineret ud fra internationalt accepterede græn-
seværdier. Der er nu begyndt at komme danske data, som 
viser en social og etnisk polarisering inden for kostvaner, 
fysisk aktivitet, kondition, andre sundhedsparametre og 
overvægt [2, 3]. 

Selv om forekomsten af overvægt i Danmark ikke er så høj 

som i flere andre europæiske lande, er stigningen inden for de 
seneste 10-15 år bekymrende, idet svær overvægt i barndom-
men er associeret med øget risiko for overvægt i voksenalde-
ren [4] og dermed øget risiko for voksenfedmens mange følge-
sygdomme, som f.eks. type 2-diabetes, hypertension og 
hjerte-kar- sygdomme. Men allerede i barne-  og ungdoms-
årene kan det svært overvægtige barn få komplikationer. Det 
er velkendt, at svær overvægt kan have en række psykosociale 
konsekvenser, som bl.a. manglende selvværd, mobning og 
isolation. Svær overvægt hos børn og unge kan også have 
fysiske konsekvenser med fedmerelaterede komplikationer 
fra flere organsystemer [5]. 

For at undgå de alvorlige psykosociale og fysiske konse-
kvenser er det vigtigt, at der er behandlingstilbud til svært 
overvægtige børn og unge. Men al erfaring viser, at behand-
ling med vedvarende normalisering af vægten er meget van-
skelig med ofte skuffende resultater. Forebyggelse af overvægt 
bør derfor være en hovedprioritet for samfundet.

Det står klart, at overvægt skyldes et komplekst samspil 
mellem fysiologiske, psykologiske, sociale og kulturelle fakto-
rer samt faktorer i omgivelserne, hvilket resulterer i en uhen-
sigtsmæssig positiv energibalance. Kompleksiteten er en stor 
udfordring for både behandling og forebyggelse af overvægt 
hos børn og unge. Nogle af de stærke prædiktorer for aktuel 
og senere overvægt hos et barn er forældres overvægt og 
socialklasse [2].

Kostmæssige faktorer 
I tværsnitsstudier er mange kostmæssige faktorer fundet at 
være associeret med høj kropsvægt. 

Indtaget af sukker blandt danske børn og unge ligger be-
tydelig højere end det anbefalede maksimum på 10 E%. Det 
kan især tilskrives det høje indtag af sukkersødede sodavand, 
søde drikke og slik. Fedtindtaget ligger stadig højere end an-
befalingerne, mens specielt frugt-  og grøntindtaget ligger un-
der det anbefalede for større børn. I flere studier har man 
påvist, at tilgængeligheden af bl.a. frugt og grønt er en vigtig 
faktor for indtagelse hos børn og unge. 

I fedmeforebyggelse har der bl.a. været fokus på sodavand, 
fastfood, portionsstørrelse, energitæthed og frugt og grønt. 
Der findes enkelte studier, hvori man har påvist reduceret ud-
vikling af overvægt ved interventioner, som reducerer indta-
get af søde sodavand [6]. I en del interventionsstudier er det 
påvist, at det er muligt at forbedre børns kostvaner, men i fler-
tallet af studierne påvises det, at ændringer i kostmæssige fak-
torer alene har en relativt ringe effekt på vægtudviklingen 
eller på forekomsten af overvægt blandt børn og unge [7]. 

Der skal oprettes en central instans med det overordnede 
ansvar for forebyggelse af overvægt

Der skal oprettes monitorerings- og screeningssystemer 
blandt andet til opsporing af børn med særlig risiko for at 
få overvægt
 
Der skal oprettes kost- og motionspolitikker i alle landets 
institutioner og skoler med fokus på: 

– At reducere børnenes indtag af sukker herunder soda-
vand og slik

– At øge børns indtag af frugt og grønt
– At fremme fysisk aktivitet i hverdagen, herunder gang 

og cykling

Reklamer, der er specifikt rettet mod børn, og som sigter 
mod at fremme usunde kostvaner, skal forbydes

Der skal opstartes landsdækkende kampagner med hen-
blik på at reducere forbruget af slik og sodavand samt for 
fremme af fysisk aktivitet.

Hvad skal der gøres her og nu?
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Fysisk aktivitet
I de nyeste undersøgelser er det påvist, at børn og unge skal være 
fysisk aktive med mindst moderat intensitet i minimum halvan-
den time dagligt for at opretholde en god sundhedsprofil [8]. 

Børn og unge, der cykler til skole, har en fire gange så stor 
sandsynlighed for at være blandt de 25% med den bedste kon-
dition i forhold til dem, der bliver transporteret passivt [9].

Der er ingen dokumentation for sammenhæng mellem 
motion og sygdom hos børn og unge, idet de relevante syg-
domme først opstår i voksenalderen. Imidlertid er sandsynlig-
heden for at have en god sundhedsprofil ca. 12 gange større 
hos børn og unge, der er i den bedste fjerdedel mht. kondi-
tion, end hos børn og unge, der er i den dårligste fjerdedel 
[10]. Når det gælder udvikling i kropsvægt og kropsfedtpro-
cent, findes der ingen evidens for, at intervention med fysisk 
aktivitet alene har en fedmeforebyggende effekt. De fleste 
studier med øget fysisk aktivitet er udført i skoleregi, og en 
forklaring på den beskedne effekt på kropsvægt kan være, at 
det fysiske aktivitetsniveau er blevet reduceret uden for sko-
len. De fleste publicerede studier har omfattet allerede over-
vægtige børn og unge, hvilket ikke kan overføres direkte til 
generel forebyggelse af overvægt.

Samfundsmæssige faktorer
En række samfundsmæssige forhold har indflydelse på børns 
og unges kost-  og motionsvaner. Færdsels-  og transportfor-
hold gør det mindre nødvendigt for børn og unge at bevæge 
sig under transport i dag end for få generationer siden, tilgæn-
geligheden af mindre sunde madvarer er blevet større, flere 
har råd til at spise energitætte madvarer, og der er store mulig-
heder for fritidsaktiviteter ved fjernsyn og computer. Derfor 
kan de markedskræfter, der bidrager til usunde spisevaner og 
fysisk inaktivitet, få stor negativ effekt, hvis de har frit spil.

Brede forebyggelsesindsatser
Der findes en del publicerede studier, i hvilke store befolk-
ningsgrupper har været udsat for brede interventioner, som 
bl.a. omfatter ændret kost og motion. I en del af studierne er 
det lykkedes at inducere ændringer i vaner, hvad angår kost 
og motion, men effekten på vægtudviklingen har i de fleste 
tilfælde været beskeden [7]. Årsagerne til den manglende 
succes med at påvise en effekt på vægten menes at være 
mangfoldige, herunder et for lille planlagt ekstra energifor-
brug og lav deltagelse af børn med særlig risiko for overvægt. 

Vi står således i en situation, hvor der ikke foreligger nogen 
sikker viden om, hvordan overvægt bedst forebygges, bl.a. 
fordi fedmens komplekse natur gør det svært at opstille og 
gennemføre strikte videnskabelige undersøgelser. Der fore-
ligger dog en hel del videnskabelige indikationer for, hvilke 
elementer der kan og bør indgå i forebyggelse. 

Oplæg til en strategi
Der er internationalt bred enighed om, at der bør handles på 

baggrund af den foreliggende viden, der med hensyn til sikker 
effekt på vægtudviklingen er begrænset, men som er mere 
omfattende med hensyn til ændring af vaner. Tiltag, der sigter 
mod at forebygge overvægt, må finde sted inden for mange 
områder og skal være permanente ordninger, da det kræver 
vedvarende forandringer at vende de materielle, kulturelle og 
sociale strukturer, som påvirker, hvordan børn og unge lever. 
Forebyggelse af overvægt hos det enkelte disponerede barn er 
således et langtidsprojekt, som formentlig skal holdes ved lige 
hele livet. 

Generelt bør forebyggelsesindsatserne være differentie-
rede, så der tages udgangspunkt i børnenes alder, køn, etni-
citet og eventuelle familiehistorie med overvægt. Nedenfor er 
listet en række centrale punkter, som vurderes at være vigtige 
for at forebygge overvægt hos børn og unge. 

Placering af ansvar
Ansvaret for forebyggelse af overvægt blandt børn og unge er 
i dag placeret hos mange forskellige instanser, hvilket i praksis 
vanskeliggør en koordineret indsats. Det foreslås derfor, at der 
oprettes en central instans, som har resurser til og ansvar for 
den overordnede forebyggelsesindsats, herunder at koordi-
nere de forskellige indsatser. 

– Ansvarshavende personer på forskellige niveauer skal fin-
des. 

– Der skal udvikles et system, som sikrer, at der i alle regi 
tages forebyggelsesinitiativer.

– Der skal udvikles et monitoreringssystem, der gør det mu-
ligt at evaluere effekten af forebyggelsesindsatser.

– Forskning i forebyggelse bør prioriteres højt, så ny viden 
fortsat genereres.

Opsporing af børn med særlig risiko
Børn af familier med overvægt vurderes som værende i særlig 
risiko, især hvis de også kommer fra socialt belastede familier. 
Derudover har børn med en tidlig stigning i body mass index 
(BMI) en større risiko for senere at få overvægt.

– Der bør udvikles et screeningssystem, som sikrer, at de 
børn, som er i stor risiko for at få overvægt, tilbydes hjælp, 
før overvægten bliver et problem.

– Forebyggende helbredsundersøgelser ved 3- , 4-  og 5-års-
alderen samt ind-  og udskolingsdata kan danne grundlag 
for opsporing af børn med særlig risiko med henblik på at 
iværksætte en indsats.

Økonomiske virkemidler
Økonomisk tilskyndelse til et sundere valg af fødevarer skal 
indføres.

Infrastruktur og nybyggeri
Infrastruktur skal dimensioneres, så børnene kan udfolde sig 
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fysisk, især skal der skabes sikre veje omkring alle landets 
skoler og daginstitutioner, så det er attraktivt for børnene og 
deres forældre at gå eller cykle. 

Ved renovering eller nybyggeri af daginstitutioner, skoler 
og fritidshjem skal der sørges for arealer, som indbyder til be-
vægelse.

Kampagner
Der skal igangsættes en kontinuerlig kampagneindsats, mål-
rettet specifikke grupper, som med forskelligt fokus kan sikre, 
at der fortløbende er opmærksomhed på børns og unges 
sundhedsvaner. 

Industrien
Industrien skal pålægges ansvar med hensyn til at prioritere 
forebyggelse blandt andet i forbindelse med produktudvik-
ling, portionsstørrelser og markedsføring. 

Institutioner
Daginstitutioner, skoler og fritidshjem skal oprette en kost-  og 
motionspolitik, som indebærer:

– at adgangen til sukkerholdige og fedtrige produkter regu-
leres stramt

– at der er adgang til frisk frugt, grønt og fiberrige måltider 
– at koldt postevand altid er tilgængeligt
– at der er fokus på portionsstørrelserne
– at der planlægges fysisk udfoldelse i institutionerne 
– at der tilrettelægges en dagsrytme i skolerne, hvor der 

stimuleres til fysisk aktivitet. 

Personalet i institutionerne
– Undervisning om sund kost og motion skal indgå i pæda-

gog-  og læreruddannelsen. 
– I institutionerne skal der være uddannet personale, som er 

ansvarlige for at sikre børnene sund kost og motion. 
– Personalets kompetencer og funktion som rollemodeller 

skal løbende sikres og forbedres. 

Hjemmet
Anbefalingerne om en kost, der er rig på frugt og grønt og 
har et lavt indhold af fedt og sukker, samt megen fysisk ud-
foldelse gælder for alle børn, men der bør rettes speciel op-
mærksomhed mod de børn, som er i særlig risiko for at blive 
overvægtige. Generelt skal forældrene gøres opmærksomme 
på, at de fungerer som rollemodeller, hvad angår kost-  og 
motionsvaner.

– Forældrene skal sikres rådgivning om, at sodavand, søde 
drikke og slik ikke hører til i hverdagen.

– Forældrene skal rådgives om vigtigheden af at spise faste 
måltider.

– Det skal sikres, at børnene har adgang til en sund frokost.

– Det skal anbefales forældrene at sikre, at børnene er fysisk 
aktive, og at tiden til stillesiddende aktiviteter begrænses.
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