
• Cykling (Bikeability, Danmark Cykler 
sammen, Fra bil til cykel, Netværk 
for skolecykling) 

• Skoler (Drøn på skolegården, Leg på 
streg) 

• Kost (Kaffenudge) 
• Evaluering af fysisk aktivitet (SBN) 
 

Sidste nyt fra 
Kræftens Bekæmpelse 



Bikeability 

”Tag cyklen alvorligt” – konference på 
Christiansborg onsdag den 29. januar 2014 



Danmark cykler sammen 
• Planlægning af aktiviteter og events starter op 

1. april 2014.  
• Finansering: Nordea-fonden 5,8 millioner kr. + 

Vejdirektoratet 4,5 millioner kr.  
 

Vi vil gerne i kontakt med kommuner som 
ønsker at være med til at fremme cykling – skriv 
en mail og bliv løbende opdateret på projektet. 
 
Læs mere: www.danmarkcyklersammen.dk 
Bliv løbende opdateret om DCS – send en mail til dcs@cancer.dk  
 
  
 

http://www.danmarkcyklersammen.dk/
mailto:dcs@cancer.dk


Fra bil til cykel 
 

• Inspirationskatalog m. idéer til 
at få medarbejdere til at cykle 
mere! 

• Klar i foråret – mere info 
følger… 



Netværk for skolecykling 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Opstartsfase (ønsker fra kommuner m.fl.) 
• Første netværksmøde(r) afholdes primo 2014 



Drøn på skolegården 
 
 
 
 

• Ny rapport med inspiration til organisatoriske 
forandringer, der fremmer leg og bevægelse 

 
• Lavet på baggrund af interviews med 8 skoler 

 



Leg på streg 
Nyt koncept til indskolingen – Lær dansk og 
matematik gennem leg og bevægelse på streger i 
skolegården 
 
• Opstart primo 2014 
• Opstregningskit kan lånes gratis på Center for 

undervisningsmidler 
• Tilbud om gratis inspirationskurser til lærere 
• Hjælp fra frivillige streg-guider 
 



Kaffenudge 
 

• intervention i foråret 2013 på to 
virksomheder gennemført af Eva Vase og 
Birgitte Silkjær fra Den sundhedsfaglige 
kandidatuddannelse på SDU 
 

• Metode: Før- efter måling, case-kontrol og 
spørgeskema 



Handelsvirksomhed  

  Baseline  
18 dage 

Intervention  
19 dage 

Forskel P-værdi 

Case  
maskine 1 

17 % 12 % - 5 pct.point  
14 % færre kalorierige drikke 

0,0001 

Case 
maskine 2 

14 %  9 % - 5 pct.point  
31 % færre kalorierige drikke 

0,0001 

Case  
maskine 3 

21 % 21 % 0   

Kontrol  
maskine 4 

25 % 24 % - 1 pct.point  
  

0,5 

Kontrol  
maskine 5 

17 % 23 % + 6 pct.point  
  

0,001 

Produktionsvirksomhed 

  Baseline  
21 dage 

Intervention  
25 dage 

Forskel P-værdi 

Case maskine 28 % 21 % - 7 pct.point  
36 % færre kalorierige drikke 

0,0001 

Tabel: Andelen af kalorierige drikke (>30 kcal/kop) 
trukket i kaffeautomater i baseline hhv. 
interventionsperiode og case hhv. kontrolmaskiner 
 



  Produktionsvirksomheden Handelsvirksomheden 

Har lagt mærke til 
kalorieinformationen 

100 % 100 % 

Angiver at have forstået 
kalorieinformationen 

83 % 71 % 

Mindre/slet intet kendskab 
til kalorieindholdet forinden 

67 %  47 %  

Ændret drikkevaner (især 
overrasket eller ønske om at  
tabe sig) 

14 % 11 %  

Ønsker at beholde 
kalorieinformation 

57 % 75 % 

Spørgeskema undersøgelse 
 

Konklusion: 
• Signifikant nedgang i andelen af kalorierige drikke (> 30 

kcal/kop) 
• Alle medarbejdere har set kalorieoplysningerne, langt 

hovedparten forstår dem, og flertallet vil gerne beholde 
oplysningerne på kaffeautomaterne.  

• Et let, billigt og effektivt sundhedstiltag  
 



Evaluering af Fysisk aktivitet 
 

• Seminar afholdt 26/9-13 
 
• Oplæg om måling af fysisk aktivitet 

 
• Workshop: Hvordan kan og bør vi evaluere 

FA? 
 
• Næste skridt – Sund by netværket 


