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Nuværende praksis på vægttabsområdet 

 – en opsamling af tilbud til overvægtige i danske kommuner 

Jessen-Winge, C., Ilvig, PM., Jonsson H., Lee K., Christensen, JR 

 

Baggrund 

Op mod halvdelen af den danske befolkning er overvægtige eller svært overvægtige. Studier har 

vist, at en kombination af kost, fysisk aktivitet og adfærdsterapi kan støtte vedvarende vægttab. 

I Danmark er det kommunerne, der tilbyder primær og sekundær forebyggelse af overvægt. De 

fleste danske kommuner tilbyder derfor forskellige forløb med fokus på vægttab. Dog er det uvist 

om tilbuddene følger de eksisterende evidensbaserede anbefalinger.  

Formål 

Formålet med studiet var at undersøge, hvilke forløb de danske kommuner tilbyder overvægtige, 

der ønsker at tabe sig. Endvidere at undersøge tilbuddenes målgruppe, længde, form og indhold 

samt hvilke sundhedsprofessionelle, der gennemfører dem. Denne viden er vigtig for 

ergoterapeuter, da studier viser at vægttabstilbud der bygger på programmet Lifestyle Redesign® 

vil kunne støtte overvægtige til vedvarende vægttab.  

Metode 

Data blev indsamlet gennem en systematisk søgning på Sundhed.dk og på Google. Navnene på alle 

98 kommuner blev kombineret med søgeordene fedme, overvægt, vægttab, BMI, kost og fysisk 

aktivitet. 

Der blev foretaget en manifest kvantitativ indholdsanalyse, på baggrund af en kodningsmanual og 

et kodeskema. 

Resultat 

Søgningen identificerede 234 vægttabstilbud i de 98 kommuner. Tilbuddene var målrettet børn, 

unge, familier, voksne og gravide, og var meget heterogene i forhold til længde og indhold. 

Længden varierer mellem én time til tre år og indholdet var ofte kost, fysisk aktivitet eller en 

kombination. Meget få tilbud indbefatter adfærdsterapi og der var stor forskel på hvilke 

sundhedsprofessionelle, der gennemførte tilbuddene.  

Særligt tilbud rettet mod voksne manglede teoretiske eller evidensbaserede overvejelser.  

Konklusion 

Vægttabstilbuddene i de danske kommuner, var meget heterogene i længde, form og indhold og 

mange tilbud fulgte ikke evidensbaserede anbefalinger til vægttab. Vi foreslår derfor, at der i de 



danske kommuner udvikles et ergoterapeutisk funderet evidensbaserede vægttabstilbud til 

overvægtige borgere. 
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