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Udfordringen vi står overfor 
Socio-demografiske data om børn og vægt
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En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, offentliggjort i oktober 2020, viser nye socio-demografiske data om børn og vægt: 

Kilde: Overvægt og svær overvægt, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2020 



Socio-demografiske data: Uddannelse
Sammenhæng mellem forældres uddannelse og børnenes vægt

Kilde: Overvægt og svær overvægt, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2020 
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National overvægts prævalens blandt børn i alderen 6-7 og unge i alderen 14-15, opdelt efter forældrenes højest 
opnået uddannelsesniveau: 
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Konsekvenser af overvægt

4

• Overvægt i barndommen kan føre til store psykosociale konsekvenser, herunder risiko for stigmatisering, 

diskrimination og mobning samt for at udvikle angst og depression. 

• Børn og unge med overvægt har ofte en lavere livskvalitet – og generelt falder livskvaliteten desto højere vægten 

kommer op.

• Børn og især unge med overvægt en betydelig forøget risiko for at blive voksne med overvægt.

• Fortsætter overvægten ind i voksenlivet og udvikler den sig til svær overvægt, er dette forbundet med øget risiko 

for at udvikle hjerte-kar-sygdom, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, ledsmerter, søvnapnø, 

fedtlever, kræftsygdomme, komplicerede sygdomsforløb og risiko for tidlig død. 



Pædiatrisk fedme og idiopatisk intrakraniel hypertension: 
En årsag til blindhed



Hvorfor udvikler børn og unge overvægt? 

6Kilde: Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Vidensråd for Forebyggelse 2021



Medfødte Monogene Lidelser

Montague, Farooqi et al, Nature. 1997 
26;387:903-8. 
Farooqi et al, NEJM 1999;341:879

Leptin deficiency Melanocortin-4 Receptor 
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Projekter under HWC
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Understanding 

underweight

DKK 2 M 

Granted

APPROACH 

kohorte

DKK 2 M

Granted

Early 

interventions to 

prevent 

childhood 

overweight 

DKK 60 M

Pipeline

Champs 4 

(Svendborg-

projektet)

DKK 2 M

Granted

Socio-economics 

related to healthy 

weight

DKK 2 M

Granted

School 

intervention: 

physical activity, 

nutrition, sleep, 

screen

DKK 80 M

Pipeline

Database on 

childrens’ height 

and weight

DKK 20-25 M

Pipeline



Alle børn har ret til gode og sunde børneliv



Partnere i alliancen Børnevægt i Balance 
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Sammen vil alliancepartnerne…

• sætte sund vægt højere på 
dagsordenen; 

• etablere et fælles sprog og en 
fælles forståelse af 
udfordringerne og mulige 
løsninger;

• teste og undersøge alternative 
tilgange og løsningsmodeller; 

• samarbejde om langsigtede 
løsninger.


