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Definition af overvægt
• Det mest anvendelige mål vi har, men
• korrelerer ikke nødvendigvis med
tilstedeværende eller fremtidige
komplikationer.

• BMI og fedtmassen er afhængig af
alder, højde, køn,
kropssammensætning,
pubertetsudvikling m.m.
• Den største udfordring er at skelne
tydeligt mellem, hvornår fedtmassen er
biologisk gavnlig, og hvornår den har
en patologisk indflydelse.

Komplikationer til
overvægt hos børn/unge
• 75% med nedsat selvværd,
selvtillid eller livskvalitet
• 82% med forstyrret spisning
• 50% med forhøjet blodtryk
• 28% med forhøjet kolesterol
• 60% med lavt D-vitamin
• 14% med prædiabetes
• 45% med søvnapnø
• 31% med fedtlever
•
•
•
•
•
•
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Hvis man vil finde, kræver det man leder

•
•
•
•

• Selv uden tilstedeværelsen af
åbenlyse komplikationer kan svær
overvægt i barnealderen
kompromittere den normale vækst
og udvikling

• Fysisk, psykisk og social trivsel

• samt være en signifikant indikator
for fremtidig sygelighed og
dødelighed

• Fremtidig risiko for

Geserick, N Engl J Med 2018;379:1303-12
Baker, N Engl J Med 2007;357:2329-37
Weiss, Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2005;19:405-19
Latzer, J Eat Disord 2013;1:7

– Strækmærker, ↓ fys.akt., pubertet
– Depression, dårlig livskvalitet
– Social isolation, lavt selvværd

– Hjerte-kar sygdomme
– Sukkersyge
– flere kræftformer

Anerkendelse af svær overvægt som en
sygdom vil…
• medføre at svær overvægt respekteres og håndteres på lige fod med andre
alvorlige kroniske sygdomme
• øge grundigheden ved undersøgelse af personer med overvægt
• fremme tidlig forebyggelse, diagnosticering, behandling og opfølgning
• uddanne sundhedspersonale til en værdig håndtering af overvægt
• være mere effektivt (og omkostningseffektivt) end at vente til de
overvægtsrelaterede komplikationer manifesterer sig senere
• gøre formidling af udfordringerne ved svær overvægt nemmere

• medføre udvikling af nye og bedre behandlingsforløb
• give fælles fodslag!

Behandling af svær overvægt
• Kræver en tværfaglig indsats af specialister
• Kræver håndtering af alle aspekter relateret til overvægt
• Det kliniske respons er variabelt (som ved andre kroniske sygdomme)

• Bør tilpasses målgruppen
– varighed, intensitet og behov for langsigtede indsatser bør individualiseres

Behandling af svær overvægt
• Risiko for komplikationer ↔ varighed af svær overvægt
• Tracking, svær overvægt: 3-årig ↔ ungdom ↔ voksen
• Svær overvægt i barnealderen og voksenalderen → øget risiko for:
– T2-diabetes, hypertension, dyslipidæmi, hjerte-kar-sygdom og en række kræftformer

• I modsætning til voksne, der har haft svær overvægt siden barnealderen,
kan børn og unge med svær overvægt reducere risiciene for som voksne
at udvikle T2-diabetes, hypertension, dyslipidæmi og hjerte-kar-sygdom
til samme niveau som hos voksne, der aldrig har haft svær overvægt
•
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Hvor god er behandlingen?
• 76% reducerer graden af overvægt (n=3.621) (Fogh, J Paediatr Child Health. 2020; 56(4):542-549)
• 75% reducerer graden af overvægt (Hillerød) (Most S. BMC Pediatrics (2015) 15:13)
• 74% reducerer graden af overvægt (Kommuner) (Mollerup. PLoS ONE 2017; 12(3):e0173033)
• 90% forbedrer kolesterol, BMI SDS eller fedt-% (Nielsen TRH, PLoS ONE 2018; 13(2): e0190576)

• 91% reducerer deres fedtlever (Fonvig CE. BMC Pediatrics (2015) 15:196)
• Forbedring af livskvalitet (Fonvig CE. Qual Life Res (2017) 26:3279–3288 // Mollerup. Qual Life Res. 2017 Jun;26(6):1597-160)
• Reduktion i kolesteroler (5 ud af 5 lipid-typer) (Nielsen TRH, Child Obes. 2012 Dec;8(6):533-41)

• Reduktion af blodtryk (Hvidt KN, J Hypertens 32:1470–1477 // Hvidt KN, J Hum Hypertens. 2015 Sep;29(9):535-40)
• Reduktion af forældrenes vægt (Trier. PLoS ONE 2016; 11(8):e0161921)
• Reduktion af søvnapnø (Andersen IG. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2019 Aug;123:57-62)

Hvor god er behandlingen?
• Samme beh.respons på trods af
–
–
–
–

familiær disponering til overvægtsrelaterede sygdomme (Nielsen LA. PLoS ONE 2015; 10(3): e0120177)
forstyrret spisning (Fogh, J Paediatr Child Health. 2020; 56(4):542-549)
påvirket sukkerstofskifte (Kloppenborg. Pediatr Diabetes. 2018 May;19(3):366-374)
15 hyppigt forekommende overvægts-gener (Hollensted. Obesity (2018) 26, 1915-1922)

• De nationale kliniske retningslinjer for håndtering af overvægt hos børn
og unge er bygget på denne model (Johansen A. Dan Med J 2015;62(5):C5024)

Definition af overvægt

• Farpour-Lambert NJ. Obes Facts 2015;8:342-9.

Spørgsmål?
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Anerkendelse af svær overvægt som en
sygdom vil…
• mindske stigmatisering:
– indsigt i at det ikke ”bare er min/deres egen skyld”
– Sundhedsprofessionelle (SHP) der ser oprigtigt på en patient med en sygdom
(frem for fordomsfuldt og mistroisk)
– SHP der ikke bare begrunder symptomer i overvægt, men i stedet går
differentialdiagnostisk til værks (som ved andre alvorlige kroniske sygdomme)
– oprettelse af behandlingstilbud, så patienter ikke bare går for sig selv og selv må
opsøge behandling på et ureguleret marked uden evidens og eksperthjælp
– dvs. at der kan blive tilbud hjælp til dem der vil have hjælp.

