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WHO’S DEFINITION PÅ OVERVÆGT

”Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that 
presents a risk to health”

”Overvægt og svært overvægt er defineret som abnorm eller excessiv fedt 
akkumulering som udgør en risiko for helbredet”

”A body mass index (BMI) over 25 is considered overweight, and over 30 is obese”

”Et body mass index (BMI) over 25 klassificeres som overvægt og over 30 
som svær overvægt”

2https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1

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


FEDTVÆV

Funktioner

Opbevaring af energi

Isolering

Mekanisk beskyttelse

Endokrint organ

Størrelse

• 20-30 kg hos kvinder (30-40% af kropsmassen)

• 10-20 kg hos mænd (15-25% af kropsmassen)

3Cypess AM, N Engl J Med 2022;386:768-79



FEDTPROCENT HOS BØRN OG UNGE

4McCarthy HD et al. Int J Obes (Lond). 2006 Apr;30(4):598-602. doi: 10.1038/sj.ijo.0803232.

Data fra 1985 børn og unge (1.116 drenge) i alderen 5 til 18,5 år fra Storbritannien

Fedtprocent målt som total body fat med bio-impedance



5McCarthy HD et al. Int J Obes (Lond). 2006 Apr;30(4):598-602. doi: 10.1038/sj.ijo.0803232.

> 85 percentilen

> 95 percentilen
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HVAD ER BMI?

Enhed: kg/m2

Simpelt mål der er nemt at udføre i klinisk 

praksis

Overvægt = BMI > 90 percentilen

Svær overvægt = BMI > 99 percentilen
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HVAD ER PROBLEMET MED BMI?

BMI fortæller ikke noget om

• Størrelsen på fedtvævet

• Fordelingen af fedtvævet på kroppen

Subkutant

Visceralt

Ektopisk

• Sammensætningen af fedt masse og den 

fedt frie masse
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ALTERNATIVER TIL BMI

De kliniske udfordringer

• Vi mangler gode referencematerialer

• Særligt for scanninger

• CT inkluderer radioaktiv stråling

• Tager lang tid

• Omkostningstungt

• Tilgængelighed
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NYT ALTERNATIV TIL BMI?

En ny algoritme som beregner størrelsen 
på fedt massen ud fra følgende variable:

• Højde

• Vægt

• Køn

• Alder

• Etnicitet

• Udviklet ud fra data fra 2.375 børn og 
unge fra Storbritannien i alderen 4 til 15 
år.

• Man har testet hvor god den er til 
forudsige den egentligt målte fedt masse 
målt med total body water metoden

• Blandt de 2.375 børn og unge målte den 
rigtigt mindst 94% af gangene

• I et testsæt på 176 børn i alderen 11-12 
år, målte den rigtigt mindst 88%

12Hudda MT et al. BMJ. 2019 Jul 24;366:l4293. doi: 10.1136/bmj.l4293.



ALGORITME VS BIO-IMPEDANCE/DXA

13

174 børn i alderen 11-12 år

Hvor godt kan algoritmen, bio-impedance og DXA estimere størrelsen på fedt 

massen i forhold til en reference-værdi (total body water metoden)?

Hvor mange 

gange måler 

den rigtigt?

Hvor meget afviger 

den fra 

referenceværdien?

Hudda MT et al. Int J Obes (Lond). 2021 Jan;45(1):99-103. doi: 10.1038/s41366-020-00661-w



RISIKO FOR SUKKERSYGE SOM VOKSEN
ALGORITME VS VÆGT
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Data fra mere end 260.000 danske børn

Piger på 10 år

1 kg stigning i fedt masse => 15% øget risiko som 50-årig

1 kg stigning i vægt => 10% øget risiko som 50-årig

Piger på 13 år

1 kg stigning i fedt masse => 10% øget risiko som 50-årig

1 kg stigning i vægt => 7% øget risiko som 50-årig

Hudda MT et al. JAMA Netw Open. 2021 Apr 1;4(4):e218524. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.8524.



SUCCES FOR BEHANDLING
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SUCCES FOR BEHANDLING

• Studie af 876 børn og unge

• 68% reducerede deres BMI SDS (-0.59) efter en 
gennemsnitlig behandlingstid på 1.8 år.

• Disse ændringer var førte også til forbedringer i 
kropssammensætningen og niveauet af forskellige 
fedtstoffer i blodet.

• 64% reducerede deres fedt masse med 
gennemsnitligt 5.6%

• De samlede ændringer viste at 90% enten 

• Reducerede deres BMI SDS, fedt procent eller 
procent af fedt på truncus

• Øgede deres fedt fri masse eller

• Forbedrede et eller flere af deres fedtstoffer i 
blodet

16Nielsen TRH et al. (2018) PLoS ONE 13(2): e0190576. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190576 



SUCCES FOR BEHANDLING

• En kompleks sygdom med mange 

potentielle endepunkter

• Individuelle og subjektive ændringer

• Hvad med det fremtidige helbred?
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Hormonsygdomme
Prædiabetes, 
type 2-diabetes, 
for tidlig pubertet, 
polycystisk 
ovariesyndrom (piger), 
hypogonadisme 
(drenge), 
D-vitaminmangel, 
lavt stofskifte uden 
symptomer

Komplikationer til svær overvægt hos 
børn og unge

Psykosociale 
Nedsat selvværd, selvtillid 
og livskvalitet, depression

Hjernen 
Uforklaret højt 
tryk i hjernen 

Hjerte/kar 
Forhøjet kolesterol, 
forhøjet blodtryk, stort 
venstre hjertekammer, 
kronisk inflammation, 
endoteldysfunktion 

Mave/tarm 
Fedtlever, 
leverfibrose, 
galdesten, 
mavesmerter, 
forstoppelse

Muskuloskeletale 
Brud på arme og ben, 
Blounts sygdom, 
epifysiolyse, platfod, 
ledproblemer 

Hud
Acanthosis nigricans, 
strækmærker, 
hidrosadenitis suppurativa, 
infektioner i huden med 
rødme og irritation

Urinveje
Stressinkontinens

Nyrer
Glomerulosklerose

Luftveje
Astma, søvnapnø, 
aktivitetsintolerans



SPØRGSMÅL
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