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Resume
Introduktion: Den stigende forekomst af fedme og fedmerelate-
rede følgesygdomme i den voksne danske befolkning medvirker til 
en forøgelse af det resursemæssige pres på sundhedsvæsnet. Op-
gørelser over de økonomiske omkostninger forbundet med fedme 
på danske sygehusafdelinger udtrykker en væsentlig del af den 
økonomiske byrde af fedme og bidrager til præmisserne for sund-
hedspolitiske overvejelser og tiltag på fedmeområdet.
Materiale og metoder: Ud fra studier af fedmeprævalensen i den 
voksne danske befolkning og estimater for sygdomsrisikoen blandt 
svært overvægtige beregnedes antallet (samt følsomhedsinterval) 
af fedmerelaterede sygehuskontakter i 2003. På baggrund af re-
sultaterne af disse beregninger og behandlingstaksterne for de 
identificerede diagnosegrupper beregnedes omkostninger forbun-
det med behandling af fedme og fedmerelaterede følgesygdomme 
på danske somatiske sygehusafdelinger.
Resultater: Antallet af fedmerelaterede kontakter med danske soma-
tiske sygehuse var i 2003 omkring 177.703. Omkostningerne for-
bundet med disse fedmerelaterede kontakter beløb sig til 1.024 
mio.kr. (minimumsværdi: 663 mio. kr.; maksimumsværdi: 1.299 
mio.kr.) svarende til 2,8% (minimumsværdi: 1,8%; maksimums-
værdi: 3,6%)  af de danske somatiske sygehuses driftsomkostninger.
Konklusion: Resultaterne af denne analyse stemmer overens med 
resultater fra tilsvarende analyser i de europæiske lande, som vi 
normalt sammenligner os med. De sundhedsøkonomiske omkost-
ninger forbundet med fedme afhænger i vid udstrækning af fore-
komsten af svær overvægt og må som følge heraf forventes at øges 
i takt med fedmeepidemiens udbredelse i Danmark.

Den stigende forekomst af fedme i den danske befolkning 
kombineret med forøget morbiditet blandt svært overvægtige 
udgør et stadigt stigende pres på det danske sygehusvæsen. 
Samtidig er sygehusenes økonomiske resurser ikke uendelige. 
Kvantitative estimater for de gennemsnitsomkostninger, der 
er relateret til forebyggelse og behandling af fedme og fedme-
relaterede følgesygdomme udtrykker den sygehusøkonomiske 
byrde ved fedme. Hvis fedme ikke fandtes, ville marginalom-
kostningerne ved behandling bortfalde. Marginalomkostnin-
gerne vil være mindre end de her beregnede gennemsnitsom-
kostninger, som omfatter en række mere eller mindre faste 
omkostninger, som ikke varierer med behandlingsaktiviteten.

En beregning af de samfundsmæssige omkostninger for-
bundet med fedme (cost of illness (COI))-analyse tager ud-
gangspunkt i bestemmelse af de direkte omkostninger, de in-
direkte omkostninger og de uhåndgribelige omkostninger [1]. 
De direkte omkostninger forbundet med fedme og fedme-
relaterede følgesygdomme er omkostninger til sundhedsydel-
ser relateret til forebyggelse og behandling. Dette er omkost-
ninger på sygehusene, i den primære sundhedssektor og på 
det kommunale område til pleje og hjælpemidler mv. De di-
rekte omkostninger inkluderer også udgifter til medicin og 
patientens egne udgifter i forbindelse med vægttabsprogram-
mer, transport til sundhedsfaciliteter mv. De indirekte om-
kostninger knytter sig til faktorer som nedsat produktivitet, 
produktionstab i forbindelse med sygefravær og førtidigt ar-
bejdsophør. Disse omkostninger inkluderer også patientens 
egne udgifter i form af tabt fritid mv. De uhåndgribelige om-
kostninger er vanskelige at værdisætte, da de omfatter forhold 
som nedsat socialt selvværd, social isolation, angst, depres-
sion, reduceret livskvalitet mv.

Dødeligheden blandt svært overvægtige er højere end 
blandt normalvægtige, og der eksisterer en j- formet sammen-
hæng mellem stigende body mass index (BMI) og tabte leveår. 
Særligt blandt yngre voksne begrænser fedme den forventede 
levetid markant [2]. Fedme øger tillige sygeligheden, hvilket 
øger efterspørgslen efter sundhedsydelser, herunder indlæg-
gelser, ambulante behandlinger og receptpligtig medicin [3]. 
Den øgede efterspørgsel betyder, at de samlede udgifter til 
sundhedsydelser stiger. Ud over den forøgede dødelighed er 
svært overvægtige hyppigere langtidssyge, hvilket påvirker 
såvel de direkte som de indirekte omkostninger [4]. I et 
svensk studie skønnede man, at ca. 10% af de totale udgifter 
forbundet med kvinders sygefravær og førtidspensionering er 
relateret til fedme og de fedmerelaterede følgesygdomme [5].

I Danmark er der ikke tidligere foretaget egentlige analyser 
af de direkte omkostninger forbundet med fedme. Sundheds-
styrelsen offentliggjorde i 2003 et skøn over, hvor stor en an-
del af de samlede sundhedsudgifter der anvendes på over-
vægtsrelaterede sygdomme. Dette skøn, der er baseret på 
udenlandske analyser, er på 4-8% [6]. For at give et kvalificeret 
bud på meromkostningerne forbundet med forebyggelse og 
behandling af fedme og fedmerelaterede følgesygdomme 
foretages der i det følgende en egentlig beregning af de mer-
omkostninger, der er forbundet med fedme og fedmerelate-
rede følgesygdomme på danske somatiske sygehusafdelinger.

Materialer og metoder
En prævalensbaseret COI-analyse af de direkte omkostninger 
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forbundet med behandling af fedme og fedmerelaterede følge-
sygdomme på danske somatiske sygehusafdelinger blev gen-
nemført. Ved en prævalensbaseret COI-analyse foretages en 
tværsnitsberegning af omkostningerne relateret til fedme i et 
givent år, i modsætning til ved en incidensbaseret analyse, hvor 
man kvantificerer livstidsomkostningerne for den svært over-
vægtige. Denne beregning tog udgangspunkt i en vurdering af, 
hvor stor en andel af kontakter fordelt på diagnoserelaterede 
grupper der kan tilskrives fedme. Antallet af kontakter estime-
redes ved beregning af population attributable fraction (PAF). 
PAF angiver den reduktion i antallet af sygehuskontakter, som 
teoretisk ville kunne opnås, hvis der ingen fede var i befolknin-
gen. Det er i denne sammenhæng væsentligt at pointere, at 
denne reduktion ikke kan opnås ved implementering af en 
succesfuld vægtreduktionsstrategi. Dette skyldes, at det ikke 
kan forventes, at forbruget af sundhedsydelser vil falde til nor-
malniveauet, da en række følgesygdomme ikke elimineres helt. 
PAF kan angives som en fraktion eller som procent.

p = prævalensen af fedme i den voksne del af befolkningen. RR 
= den relative risiko for udvikling af følgesygdommen hos fede.

I analysen inkluderedes diagnosegrupper, hvor der er viden-
skabelig evidens for en stærk sammenhæng med fedme. De 
specifikke diagnosegrupper identificeredes ud fra det danske 
system for diagnoserelaterede grupper (DRG). De inkluderede 
DRG’er var: type-2 diabetes, polycystisk ovariesyndrom, 
fedme, hypertension, blodprop, angina pectoris, akut myo-
kardieinfarkt, hjertesvigt, hjertestop, apopleksi, hjerneinfarkt, 
åreforkalkning, galdevejslidelser, urinsyregigt, slidgigt i hofter 
og knæ og cancer i tyktarm, bryst, prostata, livmoderhule, 
spiserør og nyre. For de to sidstnævnte blev der konstrueret et 
særligt datasæt ud fra cancerregisteret, således at der udeluk-
kende blev foretaget udtræk af antallet af kontakter relateret 
til adenokarcinomer. For hver identificeret DRG bestemtes 
antallet af henholdsvis stationære og ambulante kontakter 
med danske somatiske sygehusafdelinger i 2003. Den gen-
nemsnitlige takst for de respektive DRG’er dannede grundlag 
for beregning af omkostninger forbundet med behandling. 
Endvidere beregnedes, hvor stor en andel af de samlede syge-
husudgifter der blev anvendt til forebyggelse og behandling af 
fedme og fedmerelaterede følgesygdomme på danske soma-
tiske sygehusafdelinger. Kun omkostninger forbundet med 
svær overvægt (BMI ≥ 30) og ikke til moderat overvægt (25 ≤ 
BMI < 30) inkluderedes i beregningerne. Det skyldes, at mil-
dere grader af kroniske sygdomme relateret til moderat over-
vægt, såsom hypertension, hyperkolesterolæmi og diabetes, i 
begrænset omfang behandles inden for sygehusvæsenet, men 
særligt monitoreres inden for den primære sundhedssektor.

Resultater
På baggrund af eksisterende danske undersøgelser af fedme-
forekomsten [7] vurderedes prævalensen af fedme at være 
18%. PAF-estimaterne og grænseværdierne beregnes ud fra 
WHO’s estimater for RR [8] med enkelte justeringer [6, 9, 10] 
og fremgår af Tabel 1. Minimum-  og maksimumgrænsevær-
dierne for PAF beregnedes ud fra de mindste og de største 
estimater af RR for den respektive diagnosegruppe. Der er en 
del variation i, hvor stor en andel af sygdomstilfældene i 
DRG-grupperne der kan tilskrives fedme. For eksempel er 
fedme den bagvedliggende årsag til over halvdelen af tilfæl-
dene af type 2-diabetes, mens kun 8,3% af cancertilfældene 
kan tilskrives fedme (Tabel 1).

For de udvalgte diagnoserelaterede grupper blev antallet af 
kontakter relateret til disse grupper fundet ved hjælp af Sund-
hedsstyrelsens patientregistrering. Antallet af kontakter, der 
kan tilskrives fedme, med danske somatiske sygehusafdelinger 
i 2003 er beregnet ud fra PAF-værdierne og det samlede antal 
kontakter fordelt på DRG i 2003 og ses i Tabel 2. Som det 
fremgår af Tabel 2, kunne omkring 177.703 kontakter med 
danske somatiske sygehusafdelinger i 2003 tilskrives svær 
overvægt. Ud fra vores beregninger lå størstedelen (155.840) af 
disse kontakter inden for det ambulante område, og herunder 
var en stor del (73.655) relateret til type 2-diabetes. Blandt de 
stationære kontakter var majoriteten (12.251) relateret til 
hjerte-kar- sygdom (Tabel 2).

Da der er fastsat et følsomhedsinterval ved beregning af 
PAF, kan der også beregnes flere estimater for antallet af kon-
takter, som kan tilskrives fedme. Disse fremgår af Tabel 3. Ud 
fra disse estimater og de gennemsnitlige DRG-priser for de re-
spektive diagnosegrupper beregnedes omkostninger forbun-
det med behandling af fedme og fedmerelaterede følgesyg-
domme. Som det fremgår af Tabel 3 udgjorde omkostnin-

Tabel 1. Relative risici for udvalgte følgesygdomme og svær overvægts år-
sagsandel (population attributable fraction, PAF) i forhold til disse ved fed-
meprævalens på 18%.

PAFa PAFb PAFb

Relativ anslået minimum maksimum
Lidelse risiko (%) (%) (%)

Type 2-diabetes 3-12 53,9 26,5 66,4

Polycystisk ovariesyndrom 1-2  8,3  0,0 15,3

Hjerte-kar-sygdom 2-3 21,3 15,3 26,5

Hypertension 3-5 35,1 26,5 41,9

Galdevejslidelser 3-4 31,0 26,5 35,1

Urinsyregigt 2-3 21,3 15,3 26,5

Slidgigt (hofter og knæ) 2-3 21,3 15,3 26,5

Cancer 1-2  8,3  0,0 15,3

a) Den anslåede PAF-værdi beregnes på baggrund af fedmeprævalensen 
og medianen af det relative risiko-estimat.

b) Minimum- og maksimum-PAF-værdi beregnes på baggrund af fedmepræ-
valensen og henholdsvis minimum- og maksimumværdien for relativ ri-
siko.
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gerne i 2003 omkring 1.024 mio. kr. (minimumsværdi: 662 
mio. kr.; maksimumsværdi: 1.299 mio. kr.). Dette beløb svarer 
til 2,8% (minimumsværdi: 1,8%; maksimumsværdi: 3,6%) af sy-
gehusenes tilrettede drifts-  og anlægsudgifter i 2003 (Tabel 3).

Diskussion
Fedme udgør en væsentlig folkesundhedsmæssig byrde for 
det danske samfund. Ud over at påvirke funktionsevnen og 
livskvaliteten hos de berørte personer er fedme i høj grad for-
bundet med øget sygelighed og risiko for tidlig død. På sam-
fundsniveau medfører den stigende forekomst af fedme et 
økonomisk øget pres på sundhedsvæsenet. I dette studie be-
regnes for første gang omkostningerne forbundet med fedme 
på danske somatiske sygehusafdelinger. Det vurderes, at disse 
omkostninger i 2003 udgjorde omkring 2,8% (1,8-3,6%) af sy-
gehusenes samlede driftsudgifter. Med forsigtighed kan dette 
tolkes som rimelig overensstemmelse med resultater fra lig-
nende studier i sammenlignelige europæiske lande, hvor om-
kostningsniveauet estimeres at ligge på 1-2%, men af de sam-
lede sundhedsudgifter [10-17].

Det prævalensestimat for fedmeforekomsten i Danmark, 
der ligger til grund for beregningerne, er fra 2003. Dette esti-
mat er baseret på målte data for højde og vægt. Anvendelse af 
selvrapporterede data ville øge usikkerheden af estimatet, idet 
der er konstateret en tendens til, at såvel mænd som kvinder 
overestimerer deres højde, og at kvinder underestimerer deres 

vægt [18]. Da højde og vægt danner grundlag for udregning af 
BMI, ville anvendelse af selvrapporterede data bidrage til en 
underestimering af prævalensen af fedme i befolkningen.

I modsætning til i en del udenlandske studier [13, 14, 16] 
er nærværende omkostningsberegning baseret på et lands-
dækkende register og ikke på selvrapporteret forbrug af sund-
hedsydelser eller ydelsesforbrug i en subpopulation. De dan-
ske DRG-takster er beregnede, gennemsnitlige udgifter relate-
ret til diagnosegruppe. Ved beregning af omkostninger 
forbundet med behandling af svært overvægtige må det for-
ventes, at disse patienter ligger i den tunge ende udgiftsmæs-
sigt i forhold til den gennemsnitlige patient, og at de faktiske 
omkostninger reelt er højere for denne patientgruppe.

Vores beregning af omkostningerne forbundet med svær 
overvægt må derfor betragtes som værende konservativ. 
Dette skyldes endvidere, at der er ekskluderet en række følge-
sygdomme, såsom søvnapnø samt hormon-  og fertilitetsfor-
styrrelser, fordi disse var relativt svagt associeret med svær 
overvægt. Estimaterne for den forhøjede risiko for udvikling 
af følgesygdomme hos svært overvægtige i forhold til hos 
normalvægtige må desuden betragtes som værende konserva-
tive. I analysen for type 2-diabetes er der f.eks. for RR an-
vendt et estimat på 3-12, men i visse studier estimerer man, at 
den forhøjede risiko for type 2-diabetes kan være op til 40 
gange større hos overvægtige end hos normalvægtige [10]. 
Beregningerne påvirkes endvidere af, om alderskorrigerede 
estimater for RR anvendes, idet risikoen for udvikling af en 
række af de fedmerelaterede følgesygdomme uafhængigt af 
fedme er positivt associeret med alder.

Omkostningsberegningen inkluderer udelukkende direkte 
omkostninger på somatiske sygehuse. Der er derved ikke 
foretaget beregninger af omkostninger inden for den primære 
sundhedssektor og det psykiatriske område. Ved fortolkning 
af analysens resultater må der tages højde for, at behandling af 
nogle af de væsentligste fedmerelaterede sygdomme, som for-
højet blodtryk, type 2-diabetes og fedme i sig selv hovedsage-
ligt foregår i den primære sundhedssektor. Der er i analysen 
tillige ikke foretaget estimeringer af indirekte og uhåndgribe-
lige omkostninger.

Derudover er der i analysen ikke foretaget beregninger af 
de økonomiske konsekvenser forbundet med den del af be-
folkningen, som kan klassificeres som moderat overvægtige 
(BMI 25-29,9). Denne befolkningsgruppe har ligeledes en for-
højet risiko for udvikling af følgesygdomme i forhold til nor-
malvægtige. Moderat overvægt er et udbredt fænomen i be-
folkningen, idet op til 40% af danske mænd og 26% af danske 
kvinder allerede i 1993 var moderat overvægtige [19]. Den 
markante forekomst af moderat overvægt må ligeledes for-
ventes at udgøre en betragtelig økonomisk byrde for det dan-
ske sundhedsvæsen. Derudover udgør bugfedme et væsentligt 
folkesundhedsproblem, idet taljeomkreds uafhængigt af BMI 
er associeret med forhøjet dødelighed [20].

Der er en række spørgsmål, som den gennemførte analyse 

Tabel 3. Antallet af kontakter og omkostninger forbundet med fedme på 
danske sygehuse.

 Anslået  Minimum Maksimum

Antal kontakter relateret til fedme 177.703 105.034 224.114

Omkostninger forbundet med fedme 1.024  663  1.299
inkl. udgifter til anlæg, mio. kr.

Omkostninger af sygehusenes tilrettede  2,8 1,8 3,6
driftsudgifter samt udgifter til anlæg, %

Minimum- og maksimumværdierne beregnes på baggrund af minimum- og 
maksimumværdierne for population attributable fraction.

Tabel 2. Antal kontakter relateret til fedme estimeret på baggrund af popu-
lation attributable fraction-værdier samt det totale antal kontakter i pågæl-
dende diagnoserelaterede gruppe.

Antal kontakter relateret til fedme 

Diagnose  ambulante stationære samlet

Type 2-diabetes   . . . . . . . . . . . . . .  73.655  2.329  75.984
Polycystisk ovariesyndrom  . . . . . . .    112     3    115
Hjerte-kar-sygdom  . . . . . . . . . . . . .  24.025 12.251  36.276
Forhøjet blodtryk . . . . . . . . . . . . . .  20.331  1.612  21.943
Galdevejslidelser . . . . . . . . . . . . . .    852   901   1.753
Urinsyregigt  . . . . . . . . . . . . . . . . .    781   115    896
Slidgigt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.793  2.696  16.489
Kræft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.905  1.274  13.179
Fedme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.386   682  11.068

I alt  155.840 21.863 177.703
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ikke giver svar på. Der eksisterer i øjeblikket meget begrænset 
viden om omfanget af meromkostninger inden for den pri-
mære sundhedssektor. Endvidere er den videnskabelige evi-
dens for langtidseffektiviteten af forskellige behandlingsfor-
mer mangelfuld. Dette vanskeliggør gennemførelse af om-
kostningseffektivitetsanalyser, som er et særdeles vigtigt 
redskab i tilrettelæggelsen af forebyggelses-  og behandlings-
tiltag samt for de sundhedspolitiske prioriteringer.

Det må forventes, at den stigende prævalens af fedme vil 
påvirke omkostningsniveauet på danske sygehuse. Stigningen 
i fedmeforekomsten påvirker derudover også omkostnings-
niveauet på en række andre områder. Inden for sygesikrings-
området vil den stigende prævalens potentielt influere på an-
tallet af kontakter hos praktiserende læger og på udgifter til 
medicintilskud.
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Resume
Introduktion: Forebyggelige lægemiddelrelaterede indlæggelser 
(fLmRI) forekommer hyppigt, men med ukendt incidens ved type 
2-diabetes. Dette studie havde til formål at vurdere, i hvilken ud-
strækning danske sundhedsregistre kan anvendes som datagrund-
lag for fLmRI-specifikke diabetesindikatorer.
Materiale og metoder: Operationaliseringen af indikatorerne var 

baseret på udtræk fra Landspatientregistret, Sygesikringsregistret 
og Lægemiddeldatabasen for 2001-2003 for hver tiende tilfæl-
digt udvalgte dansker. Personer, der havde fået mindst en recept 
på et oralt antidiabetikum, blev identificeret som værende type 2-
diabetikere. Frekvensen af og diagnoserelaterede grupper (DRG)-
taksten for fLmRI blev fundet for 2002-2003.
Resultater: De 22 definerede indikatorer kunne operationaliseres, 
dog reduceredes indikatorvaliditeten af manglende laboratoriedata 
og data om faktisk lægemiddelbrug. Patientmaterialet bestod af 
9.791 personer og 15.645 personår. I alt 1.198 personer blev 
fundet med 9.621 fLmRI. Nyreproblemer uden forudgående be-
handling med angiotensinkonverterende enzym-inhibitor/angioten-
sin-2-receptorantagonist var hyppige (63,85 (konfidensinterval 
(KI): 59,89-67,81) pr. 1.000 personår). Det samme var sekun-
dært akut myokardieinfarkt uden forudgående behandling med 


