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For cancer….



En udfordrende risikofaktor
Fordi der er en kompleks og ikke helt afdækket sammenhæng

13 KRÆFTFORMER

DIREKTE & INDIREKTE
Kost og fysisk inaktivitet er både 
en risikofaktor for overvægt og 
kræft

INGEN QUICK FIX
• Overvægt kommer snigende
• Der er ingen effektiv kur
• Forebyggelse af vægtøgning
• Multifaktoriel kausalitet
• Udryddelse ikke mulig

HYPPIGT FOREKOMMENDE & I 
STIGNING
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And not yet completely understoodRR: 1.05-1.50 for every 5 kg/m2 increment



51%

70 %

Der er udsigt til flere overvægtige

ÅR

- som får kræft
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PREVALENT & INCREASING51 % of adults Danes are overweight or obese2.4 million overweight and 0.8 million obese.0.25 million overweight and 0.15 are obese Danes since 20132013: 47 % = 2. mio voksne danskere, heraf  14% 600.000 svært overvægtige Almindelig fremskrivning til 2045: 70 % = knapt 3. mio voksne danskereStopper det ikke sf sig selv, nej, det er ikke sandsynligt. Det er Maltesiske tilstande 70% overvægtige og 20% svært overvægtigeI England er 63 % overvægtige, i USA endnu flereRelevant forebyggelsesdagsorden for både de 80% ikke rygere og de 20%, der ryger I samarbejde med Forskning og Dokumentation & Kvalitet har vi beregnet hvor mange kræfttilfælde vi kunne spareFredericia = ca. 50.000, som vil få kræft frem til 2045 – ALENE pga overvægtUdviklingen står i skærende kontrast til vores mål Befolkning	5.600.0000-18 år (24%)	1.116.000  (18x62.000) = 1344000                        4.484.000 x 47 %  = 2.107.480 = 2 mio                                         x 70 % = 3.1 mio.  = knapt 3 mio	





Kræfttilfælde årligt
Efter Parkin et al. og Andersson et al.
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Titel slide



Barrierer for forebyggelse af overvægt

BEVIDSTHED
• 54% kender ikke 

sammenhængen
• Ændringer i opfattelsen 

af, hvad der er 
normalvægt

HOLNINGER
• Det er ikke så vigtigt….
• Bare jeg er fysisk aktiv….
• Det er først når man er 

svært overvægtig det 
bliver farligt ….

• Det er din egen skyld…..
• Jeg kan ikke ændre vaner 

og undslippe mine 
uheldige gener….

ADFÆRD
Vi skal spise og drikke lidt
mindre

TABU & KULTUR
• Stigmatisering af overvægtige
• Spiseforstyrrelser
• Trøstespisning
• Belønning, fejringer og hygge
• Forsyningsangst
• Kræmmergen og til falds for 

gode tilbud
• Loss aversion
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Loss aversion vores følelsesmæssig reaktion på at kunne tabe noget er dobbelt så stor som udsigten til at vinde noget



Sådan vil vi forebygge overvægt
- Kort- og langsigtede mål

NATIONAL HANDLEPLAN
Sikre at politikere og beslutningstagere tager 
ansvar og støtter handlingerne

UDVIKLE FOREBYGGELSESSTRATEGIER
Styrke evidensen på effektive 
forebyggelsesstrategier og monitorere udviklingen 
i overvægt, viden, holdninger og adfærd

FORBEDRE TILGÆNGELIGHED
Skabe incitamenter for fødevarebranchen og en 
markedsføringsplatform for mindre portioner og 
pakkestørrelser

ØGE VIDEN OG BEVIDSTHED
Flere danskere skal vide, at de ved at bevare 
normalvægten og undgå vægtøgning, kan 
forebygge kræft

ÆNDRE SOCIALE NORMER
Fra super-sizing til right-sizing
Kvalitet for kvantitet
Brug ikke dig selv som skraldespand
Skru ned for nødningen

GIVE KONKRETE HANDLEANVISNINGER
Vælg mindre portioner og pakker
Drik mindre sodavand
Øs op i køkkenet
Gå uden om tilbud
Sig nej til mersalg
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Punktopsætning



Tidsplan

September Oktober November December

Ret portion projektet i 
Måltidspartnerskabet

World Obesity Day 
11. oktober

Knæk Cancer, uge 43

0-punktsmåling på 
danskernes holdning 

til overvægt

Mersalg nej tak
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For at forbrugerne kan bruge denne viden, skal vi sikre tilgængeligheden til mindre portioner/pakkestørrelserSkabe en markedsføringsplatform, som gør mindre portioner attraktivt for industrien og dagligvarehandlen Det svarer til det arbejde vi har gjort med REMA1000, hvor vi i 2015 red kalorie slaget 5% uden de mistede omsætningVi har gjort det  i Fuldkornspartnerskabet – hvor loget både gør det let at finde fuldkorn for forbrugerne og det er et inciatment for virksomhederne til produktudvikling. Indtaget steg fra 32 til 63 g /10 MJ /dag og vi gik fra 150 til 800 logomærkede produkter fra 2009-2017



Forudsætninger for at fremme normalvægten
Hvad mere skal der til?

KALORIEMÆRKNING AF FASTFOOD
Vi har sammen med erhvervet udviklet guidelines 
til kaloriemærkning af fastfood. Forskningen viser, 
at det nedsætter forbrugernes kalorieindtag

SAMARBEJDE MED ERHVERVET
For at øge tilgængeligheden af mindre portion- og 
pakkestørrelser er det nødvendigt at samarbejde 
med fødevareindustrien

LOVGIVNING
Sukkerskat, begrænsninger på markedsføring af 
usunde produkter til børn, advarselsmærkning på 
usunde produkter, samt tidlig opsporing af 
utilsigtet vægtøgning

KALORIEREGNSKABET
I REMA1000 har vi udviklet, testet konceptet og 
vist, at det kan reducere kaloriesalget uden det 
kompromitterer indtjeningen

STOP MERSALG
Skabe opmærksomhed om ulemperne ved 
mersalg i samarbejde med Firkløveret

NEDSÆTTE FORBRUGET AF 
SUKKERSØDEDE DRIKKEVARER
I et samarbejde med de to største NGOs
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1. In cooperation with one of the largest retail chains…2. In cooperation with three of the largest NGO3. In cooperation with two of the largest NGOs4. Together with food industry, the only drawback is that only one company apply them5. Like we did in the wg case6. And of cause mandatory calorie labelling are relevant measures that will support promotion of normal weight



Fremmere af en gunstig udvikling

TRENDS
• CSR er vigtigt
• Klima
• Madspild
• Den økonomiske krise 

er ovre
• Less is more

EVNER
Fødevarebranchen ved 
hvordan de kan downsize, og 
de praktiserer det allerede 
når:
• Fødevarepriserne stiger
• Økologiske produkter
• Brands
• Specielle målgrupper

NATIONAL DAGSORDEN
For meget fedtvæv er en 
risikofaktor for andre  NCDs
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Hvilke typer forebyggelsestiltag findes 
der? 
Hvilke typer behandlingstilbud har 
kommunerne? Har I mål på 
effektiviteten af dem?
Bruger I Sundhedsstyrelsens 
materialer?

• Hvordan arbejder kommunerne med tidlig 
opsporing af børn med risiko for overvægt?

• Hvad er evt. udfordringer?
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Jeg ville jo gerne illustrere forebyggelsesforskningen – men det giver ingen hits på billedsøgning på google – skriver  jeg derimod forskning er de først 100 hits hvidkitlede forskere formummede bag sikkerhedsbriller og mundbind med reagensglas i hånden alternativt også en pipette – så nu er øvelsen for jer mentalt at løfte jer ud af laboratoriet og ud i virkeligheden og forskning i forebyggelse og for at hjælpe jer får I mulighed for på 6 minutter at a) komme med jeres bedste forslag til at sætte forskningen i spil og samtidig forslag til b) hvad skal det første step /initiativ være? Fx skal vores HB gøres opmærksom på et behov, skal der sættes andre initiativer i gang?
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