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og evidens

Erfaringer
Borgernes 
oplevelser



Samfundets sundhedsparadoks



De voksne borgere fortalte i 2017…

De føler skyld, skam og 
selvbebrejdelse for deres 
kropsvægt, og føler sig set ned på

”Systemet” ser ikke personen, 
men overvægten

De savner hjælp til hvorfor, 
man overspiser

Borgerne har prøvet alt uden 
succes – de ved alt om sund 
mad og motion

Man er konstant efter 
sig selv [når man er 
overvægtig], man er 
den hårdeste 
dommer… Der sættes 
lighedstegn mellem 
tyk, dum og doven

Jeg har forsøgt at tabe 
mig siden jeg var barn 
og været på alle 
mulige kure, men jeg 
ender med at tage det 
hele på igen og endnu 
mere… 

Nu siger lægen bare: 
‘luk munden og let 
røven’. Det er jo lige 
det, jeg ikke kan

Det psykiske gør, at 
man overspiser – hvis 
man er nede, er det 
svært at gøre noget 
andet



De har prøvet ALT for at tabe sig…



Mål: Vægttab, sund=slank

Målgruppe: Overvægtige

Kostplaner/kostråd 

Slanke-motion

Vejning og måling af talje mm

Venter på vægttab – Quick fix?

Et skifte i tilgangen til sundhed

Vægttabstilbud Ligevægt for voksne

Mål: Et sundt og godt liv ud fra 
borgerens centrum

Målgruppe: Alle der synes det er 
svært med mad, krop og vægt

Et naturligt forhold til mad

Meningsfuld bevægelse for at 
have det godt

Dialog om hvordan det går? 

I gang med at leve livet NU…!

”Hvad er det der gør, 
at det her er svært for 
mig?”

”Hvordan kan det 
være jeg tit spiser, til 
jeg er helt overmæt?”

”Hvad er vigtigst at 
bruge mit liv på lige 
nu?” 

”Jeg har rygrad som 
en regnorm, det er 
derfor jeg ikke taber 
mig…”

”Hvis jeg bliver slank, 
så bliver jeg lykkelig!”

”Jeg skal bare tage 
mig sammen”



90%
Negative tanker om 
mad, krop og vægt 
fylder mindre

77%
Højere trivsel

43%
Flere meningsfyldte 
fællesskaber

57%
Større lyst til 
bevægelse

77%
Føler sig sundere

50%
Oplever deres 
helbred er bedre

Effekter af Ligevægt for Voksne



Effekter af Ligevægt for Voksne
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”Jeg er trappet ud af 
min antidepressive 
medicin”

”Nu kommer jeg op 
ad sofaen og ud i 
verden”

”For første gang i mit 
liv, synes jeg, at jeg er 
lækker”

”Min vinterjakke er 
blevet større end 
sidste år, uden jeg har 
haft fokus på 
vægttab”

”Mit selvværd er 
blevet markant 
bedre”





Projekt 
Børn, Unge og 

Ligevægt
Igangsættes i vinteren 2018…



• Nærvær
• Lave ting sammen
• Anerkendelse

• Fællesskaber
• Accept 
• Anerkendelse

• Travlhed
• Skilsmisse
• Forældreskænderi

• Frygten for ikke at passe ind
• Forkerthedsfølelse
• Eksklusion 

Dét der er vigtigt for børn…

Forældre Venner

Positivt

Negativt

Måske skal man 
bare lave noget 

sjovt sammen med 
sine børn engang 

imellem

Dreng, 10 år

Børn synes ikke at 
forældre skal ha’ 
travlt, for så føler 

børnene at de voksne 
ikke vil være sammen 

med dem

Pige, 8 år

Når man har 
gode venner, er 
man ikke bange 
for at gå i skole

Pige, 10 år

Det er godt, når 
man er indenfor 
gennemsnittet… 

Når man er 
normal

Dreng, 14 år



Det dominerende kropsideal

”Jeg kan godt forstå, 

at hvis man er tyk, 

at så bliver folk 

kede af det”

Dreng, 14 år

”Man ser flot ud, 

hvis man har en 

perfekt krop uden 

prikker eller 

soleksem”

Pige, 10 år



Magtesløse Forældre
”Min mor sagde jeg 

ville få 1000kr hvis 

jeg fik en 6-pack”

Dreng, 16 år

”Hun kan kigge på sin 

mor, hun behøver 

ikke stoppe først, når 

hun bliver så stor”

Mor



Vægtfokus og vejning 
skaber forkerthed

”Når man får af vide, at 

man vejer for meget, 

begynder man at blive 

kritisk overfor sig selv. 

Man er uperfekt og 

finder sig ikke tilpas i 

verden”

Pige, 15 år

”Jeg blev vejet sidste 

gang [i 5. klasse]. Jeg 

tænkte jeg var normal, 

men hun sagde jeg lå 

over gennemsnittet. Det 

satte sig fast i mit 

hoved”

Pige, 14 år



Vægtfokus 
- den modsatte effekt

”Som barn fik jeg af 

vide, at jeg var lidt til 

den gode side… Så 

begyndte 

overspisningerne… jeg 

har skammet mig over 

min krop lige siden”

Mor

”Forældrene siger, 

børnene skal tænke 

over det med mad, 

og så tænker de for 

meget over det”

Dreng, 10 år



Dilemma: Problemet får ”svømmevinger”

Fokus på mad, 

krop og vægt

Problemer med mad, 

krop og vægt



Vægten dømmer, hvad man er 
værd

”Min mor 

sagde: Ingen 

piger kan lide 

overvægtige 

drenge”

Dreng, 15 år

”Vægten er en 

måde at vise, om 

man er noget 

værd på” 

Pige, 15 år



Travlhed

Skilsmisse

Forældreskænderi

En usund spiral – Fortjener en 
kovending: Sundhed uden vægtfokus

Traditionel  
vægtcentreret 
tilgang

At være forkert
Ikke passe ind 

Overspisning
Kropsutilfredshed
Nedsat lyst til 
bevægelse
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Forældre Venner

Positivt

Negativt



Og så gik vi i 
tænkeboks



Børn, Unge og Ligevægt - September 2021

Projekts berøringsflader

Skoleområdet 

Sundhedsplejen

Sygehus 

Fritidsområdet

Praktiserende læger Ligevægt Voksne 

…

Konkrete initiativer i 
sundhedsplejen

Praksis hos 
Skolesundheds-
plejersken  

Ligevægt Forældre 

Sundhedstilgang i 
folkeskolen  







Forældre 
fortæller 
om 
Ligevægt…

Sammendrag af citater fra forældre efter  ”Ligevægt Forældre” i Kolding Kommune

”Det en ny måde at se sundhed på. Der er mere fokus på 

trivsel og velvære. Vi motionerer ikke for at få lov at spise 

slik senere. Vi spørger bare børnene, om de vil med en tur i 

skoven og siger, at vi gerne vil være sammen med dem. 

Det er os, der styrer hvad der skal på bordet, men vi sidder 

ikke med løftet pegefinger og kommenterer på, om de 

spiser for meget, for lidt eller hvad de spiser. Vi er ikke 

længere madpoliti. Faktisk gør det, at hun nu stopper med 

at spise, når hun er mæt og spørger efter mad, når hun er 

sulten. Der er kommet mere ro på for os alle sammen og 

ikke så mange konflikter. 

Vi spørger mere ind, når børnene ikke ser så glade ud. Før 

fejede vi det mere hen. Nu lytter vi. Vi prøver virkelig at 

booste vores børn og arbejde med os selv som forældre. 

Børnene er jo gode nok, som de er…”



Udviklingspotentialer - Ligevægt Forældre

• Praksis kan opleves fluffy

• Italesættelse af ændringer i 
kropsvægt

• Støtte til omverdenens 
vægtfokus

”Jeg ved jo godt 
hvordan piger er 
overfor hinanden…” 
(Mor)

”Det er en rigtig fin 
men også svær 
tilgang. Hvorimod 
det er nemt at få 
stukket en ugeplan i 
hånden” (Mor)

”Fokus er [nu]væk fra 
hvad hun skal spise 
og ikke skal spise og 
det har gjort at hun 
har tabt sig [kan jeg 
se]” (Far)



Rasmus Køster-Rasmussen (Læge og postdoc., 
Statens Institut for folkesundhed)
Gritt Overbeck (Sprogpsykolog, projektleder hos 
Københavns Universitet, Statens Institut for 
folkesundhed)

Involveret i påbegyndt forskningssamarbejde…

Ligevægt Forældre

Lene Meyer (Psykolog og ph.d.)
Tine Tjørnhøj-Thomsen (Professor, Statens Institut for 
folkesundhed) 
Dan Grabowsky (Senior researcher, Ph.d., Steno diabetes)
Didde Høeg (Ph.d. stud., Steno diabetes)

Ligevægt Forældre + Reduceret vejning





Ønsker du at vide mere om vores 
sundhedstilgang, metoder og erfaringer?

Børn, Unge og 

Ligevægt 

Kolding Kommune

Louise Mønsted 
loumn@kolding.dk

Ditte Jønsson

ditjn@kolding.dk
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