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Evidens for 
livsstilsinterventioner til 
børn og voksne med svær 
overvægt

En litteraturgennemgang



Baggrund for rapporten

• Svær overvægt er et problem både i Danmark og 
globalt

• 16,8 % af den voksne befolkning er svært overvægtige 
(BMI>30 kg/m2)

• 2,6 % af de 6-8 årige, 3,1 % af de 9-13 årige og 3,9 % 
af de 14-16 årige er svært overvægtige

• ca. 798.000 voksne (≥16 år) og 29.800 børn og unge 
(5-18 år) 
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Baggrund for rapporten

• Stor variation i tilbuddene i kommunerne
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Videreudvikling af indsatser i 
samarbejde mellem 
myndigheder, kommuner og 
regioner til de borgere, børn 
som voksne, der er svært 
overvægtige



Mål for rapporten

• Foretage en systematisk litteraturgennemgang af 
vægttabs- og vægtvedligeholdelsesinterventioner 

• At dække interventioner målrettet personer med svær 
overvægt
• 5-12 årige (Børn)

• 13-18 årige (Unge)

• >18 årige (Voksne)

• >60 årige (Ældre)
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Målgrupper

Børn og unge

• Svært præcis at definere overvægt (BMI-z-score). Vi 
inkluderede studier der havde en præcist defineret 
version af overvægt (som regel med BMI-z-score >2-
2,5 i gennemsnit)

Voksne/ældre

• Svær overvægt defineret som ≥30 BMI. Derudover 
inkluderede vi studier der undersøgte personer med 
≥27 og yderligere livsstilsrisikofaktorer (højt blodtryk, 
højt blodsukker, dyslipidemi, pre-diabetes/diabetes, 
metabolisk syndrom, osteoporose og søvnapnø)
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Litteraturgennemgangens indhold

• International peer-reviewed litteratur med inddragelse 
af relevante danske og internationale rapporter

• Inkluderer velafprøvede udenlandske og danske 
indsatser

• Der inkluderes ikke indsatser målrettet borgere med 
psykiske lidelser og gravide
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Metode
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Tilgang til litteratursøgning

• Mange studier (Børn, Unge, Voksne, Ældre)

• Systematisk ”paraply” litteraturgennemgang

• Systematisk gennemgang af systematiske 
litteraturgennemgange
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Litteratur og metode
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• Søgningen er baseret på en systematisk søgning i 
databaserne EMBASE, PubMed (inkl. MEDLINE), Web 
Of Science, CAB Abstracts, CINAHL, PsycINFO, 
Cochrane Database of Systematic Reviews og the 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 

• Søgningen blev foretaget i september 2017

• Dansk søgning i Netpunkt (Danske Biblioteker)
• Kun på børn og unge området



Litteratur og metode
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Resultater
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Resultater
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Værktøjer til at vurdere evidens
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Guyatt et al. (2011). GRADE guidelines: 1. Introduction - GRADE evidence profiles and summary of findings tables. Journal of Clinical 
Epidemiology 64 383-394

• Grading of Recommendations Assessment, 
Development, and Evaluation (GRADE) system



Resultater – Overordnet – Børn og Unge
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Resultater – Overordnet - Voksne
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• Vægttab i omegnen af 4,5 kg i gennemsnit

• Omkring 34% opnåede klinisk relevante vægttab 
(minimum 5% vægttab)

• Omkring 24% opnåede 10% vægttab



Resultater – Overordnet - Voksne
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Resultater – Overordnet - Ældre
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Resultater – Optimering af interventioner
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Resultater – Optimering af interventioner
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Generelt

• Kost, fysisk aktivitet og adfærdsændringer

• Længden af interventionen >6 måneder (gerne 
minimum 12)

• Brug af vægttabsvedligeholdelsesinterventioner

• Ingen evidens for at nogle kosttyper er bedre end 
andre



Resultater – Optimering af interventioner
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Børn og Unge

• Højere intensitet (mere tid, flere sessioner) giver større 
vægttab (> 52 timer pr. år)

• Ingen forskel på hvor interventionen er udført (skole, 
hjemme etc.)

• Sundhedsfagligt personale

• Involvering af forældre
• For unge kan det dog være effektfyldt at have separate 

sessioner uden forældre 

• Kombination af flere forskelle træningsformer er 
effektivt



Resultater – Optimering af interventioner
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Børn og Unge

• Kombination af flere adfærdsændringsteknikker
• Fokus på motivationssamtaleteknikker, 

problemløsningsteknikker, målsætning, udøvelse af 
egenkontrol og stimuluskontrol

• Flere dele af interventionen kan foregå på 
gruppeniveau
• Fysisk aktivitet, kostvejledning, læring af adfærdsændringer, 

såsom problemløsningsteknikker 

• Individuelle sessioner om fx familierelaterede og 
individfølsomme emner



Resultater – Optimering af interventioner
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Voksne

• Højere intensitet (mere tid, flere sessioner) giver større 
vægttab (>26 sessioner -3,1 kg, 0-11 sessioner -1,7 kg)
• Og mindre type 2 diabetes

• Ingen forskel på hvor interventionen er udført 
(hospitaler, lokalsamfund etc.)

• Sundhedsfagligt personale

• Øge den fysiske aktivitet til ≥150 minutters moderat til 
hård fysisk aktivitet om ugen
• Der er ikke fundet forskelle på hvilken slags fysisk aktivitet



Resultater – Optimering af interventioner
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Voksne

• Adfærdsterapi der fokuserer på elementer af 
”sammenligning af adfærdsmønstre” 
• fx at give information omkring andres adfærd, demonstrere 

andres adfærd og facilitere sociale sammenligninger, kan være 
mere effektive i forhold til at opnå vægttab 

• Effektivt at sætte mål for kalorierestriktion 

• En kombination af flere adfærdsændringsteknikker
• målsætning, feedback og selvmonitorering, opveje fordele og 

ulemper, og øget selvoplevet evne til at kunne gennemføre en 
specifik adfærd



Resultater – Optimering af interventioner
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Voksne

• Gruppebaserede interventioner kan give større vægttab
• Individuelle sessioner om fx familierelaterede og 

individfølsomme emner kan dog være nødvendigt

• Muligt at lave dele af interventionen tele/it baseret
• Specielt i forhold til at fastholde tilknytningen til interventionen

• Ansigt-til-ansigt kontakt er dog vigtig



Resultater – Optimering af interventioner
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Ældre

• Meget lidt litteratur på området

• Punkterne fra voksne kan i høj grad overføres

• Specielt vigtigt, at bevare den fedtfri masse hos de 
ældre, og derfor vigtigt, at det fysiske 
aktivitetselement er designet til dette



Diskussion
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Diskussion - Relevante endepunkter? 
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• >60 rapporterede endepunkter
• Knoglesundhed, slidgigt, BMI, hovedpine, kognitiv 

funktion, blodsukker metabolisme etc.

• Valgte endepunkter:
• Vægt (kropssammensætning)
• BMI (BMI-z-score)
• Vægttabsvedligeholdelse
• Livskvalitet
• Alvorlige bivirkninger
• Mortalitet
• Hjertekarsygdom
• Type 2 diabetes



Diskussion – Skal vi gøre noget? 
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• Hvert år i 10 år havde 83 % prøvet at tabe vægt! 

• 12,5 % havde opnået et 10 % vægttab 

• 22,3 % havde >10 % vægtøgning

• Gennemsnitlig 2,1 % vægtøgning
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https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/evidens-for-livsstilsinterventioner-til-
boern-og-voksne-med-svaer-overvaegt
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