
Vægt og overvægt i Danmark – hvordan 
møder vi borgere med overvægt?

Jan Andersson, Specialkonsulent i Sund By Netværkets 
sekretariat





• 52 kommuner 
På tværs af landets 5 regioner

• Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har 
siden etableringen været aktivt medlem af WHOs
European Healthy Cities Network.

• Via WHO Healthy Cities kan vi trække på 
erfaringer og nye ideer fra mere end 30 lande og 
1.300 byer

Sund By Netværket

= medlem





Hvordan møder vi borgere med overvægt? – Hvad er 
udfordringen?



Hvordan kan sundhedsprofessionelle tale om 
overvægt og dens konsekvenser uden at bidrage 
yderligere til vægt-stigmatisering?



Disclaimer 1

Hvor og hvornår møder vi borgeren og hvem er borgeren?



Disclaimer 2

Jeg er ikke ude på at genere jeres faglighed



Livsstilssygdomme = selvforskyldte sygdomme



Vores sundhedsopdragelse

Obesity (who.int)

https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1


Obesity and overweight (who.int)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


https://conscienhealth.org/2014/

Er det et 
personligt 

ansvar?
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• Et negativt kendetegn ved en person, som 
betyder, at denne betragtes som 
unormal/afvigende af samfundet

• Stigmaet overskygger personens øvrige 
egenskaber

• Kan føre til stereotypisering, diskrimination og 
tab af status

Stigma
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• Negative holdninger, følelser og adfærd rettet 

imod personer pga. deres kropsvægt og –

størrelse

• Bunder i moralske spørgsmål om sundhed, 

sygdom, skyld og ansvar - og en forsimplet 

forståelse af overvægtens komplekse årsager

• Stereotypiske forestillinger: F.eks. at personer 

med overvægt er dumme, dovne og grådige og 

mangler selvdisciplin og viljestyrke

• Et meget synligt stigma!

Internaliseret stigma
• At vende omverdenens negative 

holdninger mod sig selv

Hvad er 
vægtstigma?
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Hvor og hvordan stigmatiseres personer med
overvægt?

I skolen og uddannelsesinstitutioner

På arbejdsmarkedet

I offentligheden 

I artikler og indlæg i pressen og medier

I populærkulturens film, tv-serier og reality programmer

Nære relationer
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Internationale og danske studier: 

• Mange sundhedsprofessionelle har 
negative fordomme om personer med 
overvægt – nogle gange med 
diskrimination til følge

• Stort uønsket vægtfokus ifm. ikke-
vægtrelaterede sundheds-
problematikker

• Men også ønske om at 
sundhedsprofessionelle italesætter 
(over)vægten 

Stigmatisering i 
sundhedssektoren

Dilemma!



• Et udtrykt ønske om at bevæge 
fokus væk fra vægt og vejning og 
hen mod et bredere 
sundhedsfokus 

• Et ønske om at blive bedre til at 
kommunikere om overvægt og 
vægttab på en ikke-
stigmatiserende måde 



Dilemma!



Albury C, Strain WD, Brocq SL, et al. The importance of language in engagement between health-care professionals and people living with
obesity: a joint consensus statement. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(5):447-455. doi:10.1016/S2213-8587(20)30102-9.
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Hvordan kan vi minimere vægtstigmatisering?

• Udbrede viden om overvægtens kompleksitet

• Bevidsthed om egne for-forståelser i sundhedssektoren

• Ændringer ift. sprog, afbildning og kommunikation 

• Politiske tiltag /strukturel forebyggelse





Law K.K. and Pulker C.E. Shift. A guide for media and communications professionals.
Perth, East Metropolitan Health Service; 2020



Albury C, Strain WD, Brocq SL, et al. The importance of language in engagement between health-care professionals and people living with
obesity: a joint consensus statement. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(5):447-455. doi:10.1016/S2213-8587(20)30102-9.



✓ Udgangspunkt i borgerens situation og 
motivation

✓Mindre fokus på vægt – mere fokus på det 
omkring

✓ Hvad er målet med samtalen? 

✓ Kompleksitet i årsager til overvægt -> 
opmærksomhed på det strukturelle

✓ ”Seek permission”

✓ ”People first”

✓ Brug neutralt og videnskabeligt sprog-> fjern 
(eller gør det ikke værre) skyld og skam

✓ Ikke tale om vægt med børnene og hvordan 
børnene og andre ser ud

✓ Tal med forældrene FØR børnene involveres

✓ Overvej om det er relevant at tale om vægt. 
Fagligt/etisk dilemma. Bør man italesætte det 
eller ej? Hvornår skal det italesættes?

Principper – udkast… 

Formidlings-
guide fra 
Sund By 
Netværket i 
2023



Tak for ordet

Jan Andersson, Specialkonsulent og 
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