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•Ordvalget ’De handicappede’ er en passiv 
massebetegnelse, mens ’mennesker med et 
handicap’ er en respektfuld beskrivelse, der 
giver et helt andet og vigtigt signal



Overvægt er ikke en tilvalgt livsstil
- Overvægt er en kompleks kronisk sygdom

Overvægt er noget man kan have
- det er ikke noget man er



• "personer med overvægt" frem for "overvægtige personer"

• ”børn og unge med overvægt”

• ”mennesker der lever med overvægt”

• ”mennesker der lever med svær overvægt”



Respekt for mennesket

• Det Bedste for Barnet – fysisk, mental og social trivsel!

• Sundhedsfaglig kompetence

• Grundig og relevant

• Ordentlig og værdig

• Neutralt sprogbrug

• Fri for fordomme og forestillinger

Respekt for sygdommen



Hvad kan vi gøre?
• Træning, træning, træning

• Håndtere og respektere overvægt på lige fod med andre alvorlige kroniske 
sygdomme
– ”Barn med astma” i stedet for ‘astmatiker’
– ”Barn med leukæmi”
– ”Barn med kronisk tarmsygdom”

• Krav om brug af respektfuldt sprog
– I tidsskrifter, når artikler sendes ind
– I abstracts til konferencer
– Hjælp journalisten (avis, radio eller TV) når du bliver interviewet

• Brug det i din kommunikation med alle omkring dig
– Når du konferer patienter
– Dine ikke-sundhedsfaglige kollegaer
– Dine venner og familie
– Alle



Stor betydning for kommunikationen
• Når man håndterer alvorlig, svær sygdom er man som 
sundhedsprofessionel nødt til at være ordentligt, professionelt og 
værdigt til stede.

• 14-årig pige med strækmærker

• 32-årig kvinde med brystcancer

• 9-årig på intensiv-afd. med svær forværring af astma

• 66-årig med nyresvigt

• De er alle følsomme emner, der kræver
1)Grundig og relevant sygehistorie
2)Grundig og relevant undersøgelse
3)Grundig og relevant behandling
4)Ordentlig og værdig opfølgning



At svær overvægt håndteres og respekteres på lige 
fod med andre alvorlige kroniske sygdomme
indebærer…

• Uddannelse af sundhedspersoner til en ordentlig og værdig 
håndtering af overvægt

• ordentlig og værdig kommunikation med personer med overvægt

• ordentlig og værdig undersøgelse af personer med overvægt



Spørgsmål?
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