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Forord

desværre indeholder hovedrapporten og sammenlig-
ningsbindet for Hvordan har du det? 2010 fejl i tallene 
om overvægt.

nærværende hæfte indeholder de korrigerede tal for 
overvægt og erstatter således siderne 190-203, 286-304 
samt side 315 i hovedrapporten og siderne 134-148 samt 
172-175 i sammenligningsbindet.

alle afsnit, hvori der indgår oplysninger om overvægt, 
er korrigeret i den elektroniske version af sundhedspro-
filen, der findes på www.centerforfolkesundhed.dk.
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SundhedSvaner

overvægt

i år 2000 valgte Who at betegne den stadigt stigende 
forekomst af overvægt som en fedmeepidemi (29).

i danmark har udviklingen også været dramatisk. På 
baggrund af sessionsdata, hvor højde og vægt er målt på 
værnepligtige mænd, kan det dokumenteres, at fore-
komsten af svær overvægt blandt unge mænd er 50 
gange større nu end den var i slutningen af 1960’erne 
(30, 31).

inden for de seneste år har det været diskuteret, om 
fedmekurven er knækket (31, 32, 33). en metaanalyse 
baseret på undersøgelser fra 25 lande viser en opbrems-
ning i den meget kraftige vækst i andelen af svært over-
vægtige. der er dog store forskelle mellem udviklingen 
i landene samt i udviklingen blandt forskellige befolk-
ningsgrupper inden for landene (31). 

Metaanalysen referer tre studier fra danmark. et  
studium viser, at der for børn mellem 5-8 år er sket et 
fald i andelen af svært overvægtige drenge. For piger 
er væksten stagneret. For drenge i alderen 14-16 år 
fortsætter væksten i andelen af svært overvægtige, 
mens andelen er stagneret for pigerne i samme  
aldersgruppe. to studier beskriver en fortsat stigning i 
forekomsten af svær overvægt hos henholdsvis kvinder 
og mænd (31).

i region Midtjyllands sundhedsprofil fra 2006 blev andelen 
af overvægtige opgjort til 49 % fordelt på 35 % moderat 
overvægtige og 14 % svært overvægtige. Spørgsmålet 
er, om der er sket en stagnation, et fald eller en stigning i 
andelen af overvægtige? 

normalt forklares udviklingen af overvægt med en uba-
lance mellem madindtag og energiforbrug. Landsdæk-
kende kostundersøgelser har dokumenteret et fald i 
det gennemsnitlige kalorieindtag for den voksne befolk-
ning i løbet af en årrække (30, 34). når forekomsten af 
overvægt alligevel er øget, tyder det på, at der er sket 
en meget kraftig reduktion i den fysiske aktivitet som følge 
af ændringer i arbejdsliv, transportmønster og motions-
vaner i fritiden. 

derudover peger forskning på genetisk arv, fødselsvægt 
samt betingelser i fosterstadiet som relevante faktorer i 
forhold til vægtudvikling (35). det skønnes at 5 % af fore-
komsten af svær overvægt skyldes sygdom (36).  

endvidere angives søvn og stress som vigtige faktorer for 
vægtudvikling (35, 37). 

ud over de ovennævnte faktorer er der veldokumenterede 
sociale forskelle i forekomsten af overvægt. Svær over-
vægt forekommer således især i befolkningsgrupper med 

de korteste uddannelser, laveste indkomster og ufaglærte 
jobs samt i højere grad på landet end i byerne (2, 4, 5, 6, 38). 

overvægt indebærer en forøget risiko for tidlig død 
og kroniske sygdomme som sukkersyge, hjerte-kar-
sygdomme, slidgigt og leddegigt, visse former for kræft 
samt lidelser i bevægeapparatet (2, 3, 4, 5).  Who skønner 
at 8-15 % af de industrialiserede landes omkostninger 
ved sygdomme kan henføres til overvægt (6). 

vægtstatus er i undersøgelsen beregnet ved hjælp af 
Body Mass index (BMi) på baggrund af svarpersonernes 
oplysninger om højde og vægt. 

BMi beregnes ved at dividere vægten i kg med højden i 
meter i anden potens (kg/m2). 

På baggrund af BMi foretages der en inddeling i fire 
vægtklasser: 

Svær overvægt:  BMi ≥ 30
Moderat overvægt: BMi 25-29,9
normalvægt:  BMi 18,5-24,9
undervægt:  BMi < 18,5

der er en tilbøjelighed blandt overvægtige til at oplyse 
en lavere vægt end den faktiske (37). derfor må under-
søgelsens opgørelse over overvægtige betragtes som et 
minimum. 

i det følgende beskrives forekomsten af moderat og 
svær overvægt i forhold køn, alder og til sociale forhold, 
geografi, kroniske sygdomme og brancher. 

hvor mange er overvægtige? 

Figur 3.44 viser, at mere end halvdelen af befolkningen er 
overvægtig (52 %). heraf er 37 % moderat overvægtige 
og 16 % svært overvægtige. dette svarer til, at der i 
regionen er 281.000 moderat overvægtige og 120.000 
svært overvægtige (se figur 3.45). 

2006-2010. andelen af svært overvægtige er steget fra  
14 % til 16 %. tilsvarende er andelen af moderat over-
vægtige steget fra 35% til 37%. Se figur 3.37.S i bind 2.
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SundhedSvaner

Figur 3.44
Befolkningens fordeling på vægtklasser
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SundhedSvaner

Figur 3.45
overvægt - køn, alder og sociale forhold

antal overvægtige

Pct Moderat overvægt Pct Svær overvægt Moderat Svær

alle 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 281.000 120.000

Køn

Mand 45 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 174.000 61.000

kvinde 28 |||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 107.000 59.000

alder

25-34 30 |||||||||||||||||||||||||||||| 13 ||||||||||||| 42.000 18.000

35-44 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 57.000 27.000

45-54 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 62.000 26.000

55-64 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 62.000 27.000

65-74 43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 46.000 18.000

75-79 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 12.000 5.000

uddannelsesniveau

Lavt 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22 |||||||||||||||||||||| 50.000 28.000

Middel 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 149.000 64.000

højt 31 ||||||||||||||||||||||||||||||| 10 |||||||||| 68.000 22.000

bolig

ejer 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 221.000 87.000

Lejer 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 57.000 32.000

Samlivssituation

alene 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 55.000 29.000

gift/samlevende 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 183.000 73.000

børn i hjemmet 0-15 år

ingen børn 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 168.000 72.000

Børn 35 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 88.000 36.000

arbejde (25-64 år)

i arbejde 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 177.000 71.000

ikke i arbejde 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 20 |||||||||||||||||||| 42.000 25.000

Signifikant flere end i hele befolkningen

Signifikant færre end i hele befolkningen
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SundhedSvaner

overvægt i forhold til køn, alder og sociale 
forhold

Figur 3.45 viser sammenhængene mellem overvægt og 
køn, alder og sociale forhold. 
 
køn. der er en større andel af mænd end kvinder, der er 
moderat overvægtige. andelen af svært overvægtige er 
den samme. 

det fremgår af figuren, at næsten halvdelen af alle 
mænd er moderat overvægtige og 16 % er svært over-
vægtige. dette betyder, at 61 % af alle mænd over 25 år 
er overvægtige. Blandt kvinder er 28 % moderat over-
vægtige, mens 16 % er svært overvægtige.

alder. andelen af moderat overvægtige er størst blandt 
ældre. Blandt de yngste aldersgrupper er andelen af 
moderat overvægtige mindst.

andelen af svært overvægtige er mindst blandt personer 
i alderen 25-34 år.

uddannelsesniveau. andelen af moderat og svær over-
vægt er mindst blandt personer med højt uddannelses-
niveau. 

Bolig. andelen af moderat overvægtige er størst blandt 
personer, der bor i ejerbolig. omvendt forholder det sig 
for andelen af svært overvægtige, som er størst blandt 
personer, der bor i lejebolig. 

Samlivssituation. andelen af moderat overvægtige er 
størst blandt personer, der er gift/samlevende. der er 
næsten ingen forskel i andelene af svært overvægtige 
mellem personer der er gift/samlevende og personer, der 
lever alene. 

Børn i hjemmet. andelen af overvægtige er stort set ens 
for personer med og uden børn i hjemmet. 

arbejde. der er en markant større andel af personer, der 
er svært overvægtige blandt personer i den erhvervsak-
tive alder (25-64 år), der ikke har et arbejde. 
 
Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
flere moderat overvægtige blandt følgende grupper:

Mænd•	
Personer i alderen 55-74 år•	
Personer med lavt og middelhøjt uddannelsesniveau•	
Personer der bor i ejerbolig•	
Personer der er gift/samlevende•	

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
færre moderat overvægtige blandt følgende grupper:

kvinder•	
Personer i alderen 25-44 år•	
Personer med højt uddannelsesniveau•	
Personer der bor i lejebolig•	
Personer der lever alene•	

 
Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
flere svært overvægtige blandt følgende grupper:

Personer med lavt uddannelsesniveau•	
Personer der bor i lejebolig•	
Personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år), der  •	

 ikke er i arbejde

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
færre svært overvægtige blandt følgende grupper:

Personer i alderen 25-34 år•	
Personer med højt uddannelsesniveau•	
Personer, der bor sammen med børn•	

2006-2010. der er sket en stigning i andelen af over-
vægtige inden for størstedelen af de nævnte grup-
peringer i forhold til køn, alder og sociale forhold. Se figur 
3.38.S og 3.39.S i bind 2.
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Figur 3.46
Svær overvægt - køn, alder og uddannelsesniveau

mænd uddannelsesniveau

Lavt Middel højt

alder Pct Pct Pct

21 ||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 6 ||||||

25 ||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 10 ||||||||||

23 ||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 10 ||||||||||

25 ||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 10 ||||||||||

23 ||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 11 |||||||||||

15 ||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 7 |||||||

Kvinder uddannelsesniveau

Lavt Middel højt

Pct Pct Pct

25-34 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 9 |||||||||

35-44 26 |||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 11 |||||||||||

45-54 21 ||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 9 |||||||||

55-64 22 |||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 12 ||||||||||||

65-74 18 |||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 15 |||||||||||||||

75-79 17 ||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 11 |||||||||||

Signifikant flere end i hele befolkningen

Signifikant færre end i hele befolkningen

65-74

75-79

55-64

45-54

35-44

25-34
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Svær overvægt – samspillet mellem køn, 
alder og uddannelsesniveau

Figur 3.46 viser forekomsten af svær overvægt i be-
folkningen fordelt efter alder, køn og uddannelsesniveau. 

Svær overvægt er hyppigst blandt kvinder i alderen 25-34 
år med et lavt uddannelsesniveau (37 %).  

Forekomsten af svær overvægt er mindst hyppig blandt 
mænd med et højt uddannelsesniveau i alderen 25-34 år (6 %).

der ses to forskellige mønstre for henholdsvis mænd og 
kvinder i forhold til uddannelsesniveau og alder. 

andelen af svært overvægtige mænd uanset uddannelses-
niveau er størst blandt mænd i alderen 35-74 år.

For kvinder er mønsteret anderledes og har sammen-
hæng med såvel alder som uddannelsesniveau. 

For kvinder med lavt uddannelsesniveau er andelen 
af svært overvægtige størst blandt de yngste, mens 
andelen er mindst blandt de yngste kvinder med et højt 
uddannelsesniveau. 

For kvinder med middelhøjt uddannelsesniveau er  
andelen med svær overvægt nogenlunde den samme  
for alle aldersgrupper. 

det skal bemærkes, at figuren og det beskrevne  
mønster ikke nødvendigvis kan fortolkes således, at unge 
vil gennemløbe en vægtudvikling svarende til ældre ind-
en for uddannelsesgrupperne, idet mønstret kan være et 
udtryk for generationseffekter. 
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overvægt i kommunerne

Figur 3.47 er en oversigt over andelen af moderat og 
svært overvægtige i de 19 kommuner i region Midtjyl-
land. 

den største andel af svært overvægtige findes på  
Samsø hvor forekomsten af svær overvægt er 22 %. 

i Lemvig og norddjurs er andelen af moderat over-
vægtige størst.

den laveste andel af overvægtige findes i Århus, hvor 
andelen er 32 % for moderat overvægtige og 12 % for 
svært overvægtige.  

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
flere svært overvægtige i følgende kommuner:

Samsø•	
norddjurs•	
viborg•	

Figur 3.47
overvægt - kommuner

antal overvægtige

Pct Moderat overvægt Pct Svær overvægt Moderat Svær

Samsø 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 22 |||||||||||||||||||||| 1.100 700

norddjurs 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 19 ||||||||||||||||||| 10.000 4.600

viborg 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 21.000 11.000

hedensted 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 11.000 5.300

holstebro 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 13.000 6.400

Skive 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 12.000 5.500

Syddjurs 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 9.000 4.800

horsens 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 19.000 8.500

ringkøbing-Skjern 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 14.000 6.200

Lemvig 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 6.000 2.500

Struer 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 5.800 2.700

Favrskov 35 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 11.000 5.100

randers 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 22.000 10.000

ikast-Brande 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 10.000 4.000

herning 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 21.000 8.000

Skanderborg 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15 ||||||||||||||| 13.000 5.500

odder 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 5.400 1.900

Silkeborg 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13 ||||||||||||| 20.000 6.900

Århus 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| 12 |||||||||||| 56.000 21.000

region Midtjylland 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 281.000 120.000

Signifikant flere end i hele befolkningen

Signifikant færre end i hele befolkningen
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Figur 3.47 FortSat
overvægt - kommuner (i pct)

Moderat overvægtig 

Svært overvægtig 

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
flere moderat overvægtige i følgende kommuner:

Lemvig•	
norddjurs•	
herning•	

Århus er den eneste kommune, hvor andelen af svært og 
moderat overvægtige er signifikant lavere end i hele be-
folkningen. i Silkeborg er andelen af svært overvægtige 
signifikant lavere end i hele befolkningen.

2006-2010. der er sket en signifikant stigning i andelen 
af svært overvægtige i holstebro og Favrskov,  
Se figur 3.40.S og 3.41.S i bind 2.
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Figur 3.48
overvægt blandt personer - kroniske sygdomme

antal overvægtige

Pct Moderat overvægt Pct Svær overvægt Moderat Svær

Sukkersyge 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13.000 13.000

vedvarende psykisk sygdom 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 28 |||||||||||||||||||||||||||| 7.700 6.500

Forhøjet blodtryk 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28 |||||||||||||||||||||||||||| 58.000 39.000

Blodprop i hjertet 49 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28 |||||||||||||||||||||||||||| 4.800 2.700

hjertekrampe 44 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 24 |||||||||||||||||||||||| 6.100 3.400

Leddegigt 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 24 |||||||||||||||||||||||| 15.000 9.000

kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| 24 |||||||||||||||||||||||| 10.000 7.600

Slidgigt 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 23 ||||||||||||||||||||||| 60.000 35.000

Forbigående psykiske lidelser 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 22 |||||||||||||||||||||| 29.000 19.000

astma 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 21 ||||||||||||||||||||| 18.000 11.000

diskusprolaps, rygsygdom 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 21 ||||||||||||||||||||| 38.000 21.000

Migræne eller hyppig hovedpine 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 19 ||||||||||||||||||| 36.000 21.000

hjerneblødning, blodprop i hjernen 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 19 ||||||||||||||||||| 4.300 2.000

grå stær 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 9.000 4.200

tinnitus 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 35.000 15.000

allergi 35 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 48.000 23.000

hele befolkningen 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 281.000 120.000

kræft 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 6.700 2.400

knogleskørhed 27 ||||||||||||||||||||||||||| 10 |||||||||| 6.100 2.400

Signifikant flere end i hele befolkningen

Signifikant færre end i hele befolkningen
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overvægt i forhold til kroniske sygdomme

Figur 3.48 er en oversigt over overvægt blandt personer 
med kroniske sygdomme.

generelt er der flere svært overvægtige blandt personer 
med kroniske sygdomme end i befolkningen som helhed. 
undtagelserne er personer med kræft og knogleskørhed, 
idet svær overvægt hos disse grupper er mindre udbredt 
end i hele befolkningen. 

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
flere svært overvægtige i følgende sygdomsgrupper:

Sukkersyge•	
vedvarende psykisk sygdom•	
Forhøjet blodtryk•	
Blodprop i hjertet•	
hjertekramper•	
Leddegigt•	
kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger•	
Slidgigt•	
Forbigående psykiske lidelser•	
astma•	
diskusprolaps, rygsygdom•	
Migræne eller hyppig hovedpine•	

Svær overvægt kan både være en medvirkende årsag til 
udvikling af sygdom, som ved type 2 diabetes og slidgigt, 
og en følge af sygdom (41).  

under alle omstændigheder er svær overvægt en særlig 
problematisk helbredsbelastning hos personer, der har 
en kronisk sygdom.  

ved en enkelt sygdom finder man en signifikant lavere 
forekomst af svær overvægt end i hele befolkningen:
 

knogleskørhed•	

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
flere moderat overvægtige blandt følgende sygdoms-
grupper:

Blodprop i hjertet•	
hjertekrampe•	
Forhøjet blodtryk•	
tinnitus•	
Slidgigt•	

Sammenlignet med hele befolkningen er der signifikant 
færre moderat overvægtige blandt følgende sygdoms-
grupper:

knogleskørhed•	
Forbigående psykiske lidelser•	
kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger•	
Migræne eller hyppig hovedpine•	

inden for flere sygdomsgrupper er der signifikant flere 
såvel moderat som svært overvægtige. det drejer sig om 
følgende grupper: 

Blodprop i hjertet•	
Forhøjet blodtryk•	
Slidgigt•	
hjertekrampe•	

Samlet set er forekomsten af svær og moderat overvægt 
77 % blandt personer med blodprop i hjertet, 70 % blandt 
personer med forhøjet blodtryk, 68 % blandt personer 
med hjertekrampe og 63 % for personer med slidgigt. 
andelen af overvægtige er således betydeligt højere for 
disse sygdomsgrupper end for befolkningen som helhed, 
hvor andelen er 52 %.   

den samlede andel af overvægtige er også betydeligt 
højere hos flere andre sygdomsgrupper. ved sygdoms-
grupperne sukkersyge, leddegigt, vedvarende psykisk 
sygdom og diskusprolaps er den samlede andel af 
overvægtige mere end 60 %, hvilket vil sige mere end 8 % 
højere end i hele befolkningen. ingen af disse sygdoms-
grupper har dog en højere andel med moderat overvægt. 
Årsagen hertil skal findes i, at andelen af svært over-
vægtige er markant højere inden for disse sygdomsgrupper. 

Blandt personer med sukkersyge er der eksempelvis 
samlet set 74 % overvægtige. andelen af moderat over-
vægtige er dog ikke større end blandt befolkningen som 
helhed, men 37 % med sukkersyge er svært overvægtige, 
hvilket vil sige 21 % flere end i befolkningen som helhed. 

2006-2010. der er sket en signifikant stigning i andelen 
af svært overvægtige inden for følgende sygdomsgrup-
per: Slidgigt/leddegigt, forbigående psykiske lidelser, 
diskusprolaps/rygsygdom og migræne eller hyppig 
hovedpine. inden for slidgigt/leddegigt er der ligeledes 
sket en stigning i andelen af moderat overvægtige. Se 
figur 3.42.S og 3.43.S i bind 2.
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overvægt i forhold til brancher

Figur 3.49 viser en oversigt over andelen af overvægtige 
inden for forskellige brancher. 

Blandt de erhvervsaktive er 14 % svært overvægtige, 
mens 36 % er moderat overvægtige. det svarer til, at 
73.000 er svært overvægtige og 182.000 er moderat 
overvægtige blandt de erhvervsaktive. 

der er stor variation i forekomsten af svær overvægt 
mellem de forskellige brancher.  den laveste andel af 
svært overvægtige er 3 % inden for energiforsyning. 
den højeste andel af svært overvægtige findes inden for 
råstofindvinding, hvor andelen er 37 %.  

Sammenlignet med hele den erhvervsaktive befolkning 
er der signifikant flere svært overvægtige i følgende 
brancher: 

råstofindvinding•	
transport•	
hotel og restaurant•	
industri•	

Figur 3.49
overvægt - brancher

antal ovevægtige

Pct Moderat overvægt Pct Svær overvægt  Moderat Svær

råstofindvinding 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 200 200

transport 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28 |||||||||||||||||||||||||||| 7.600 5.400

vandforsyning og renovation 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28 |||||||||||||||||||||||||||| 400 300

hotel og restaurant 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| 23 ||||||||||||||||||||||| 3.100 2.200

industri 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 18 |||||||||||||||||| 23.000 10.000

rejsebureau, rengøring og anden operationel service 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17 ||||||||||||||||| 7.700 3.300

Bygge og anlæg 46 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 15.000 5.200

uoplyst aktivitet 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 16 |||||||||||||||| 19.000 9.000

offentlig administration, forsvar og politi 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 9.000 3.500

Sundhed og socialvæsen 30 |||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 30.000 14.000

Landbrug, skovbrug og fiskeri 48 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 5.800 1.600

alle brancher 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14 |||||||||||||| 182.000 73.000

handel 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12 |||||||||||| 19.000 6.100

information og kommunikation 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12 |||||||||||| 6.400 2.000

andre serviceydelser mv. 28 |||||||||||||||||||||||||||| 11 ||||||||||| 2.100 900

kultur og fritid 28 |||||||||||||||||||||||||||| 10 |||||||||| 1.400 500

undervisning 31 ||||||||||||||||||||||||||||||| 10 |||||||||| 9.000 3.100

videnservice 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9 ||||||||| 18.000 4.500

Finansiering og forsikring 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7 ||||||| 3.900 700

ejendomshandel og udlejning 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4 |||| 700 100

energiforsyning 51 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 ||| 600 30

Signifikant flere end i hele befolkningen

Signifikant færre end i hele befolkningen



region MidtjyLLand

SundhedSProFiL For region og koMMuner

19

SundhedSvaner

Sammenlignet med hele den erhvervsaktive befolkning 
er der signifikant færre svært overvægtige i følgende 
brancher: 

uoplyst aktivitet•	
Finansiering og forsikring•	
videnservice •	
undervisning•	

Sammenlignet med hele den erhvervsaktive befolkning 
er der signifikant flere moderat overvægtige i følgende 
brancher: 

industri•	
Bygge og anlæg•	
Landbrug, skovbrug og fiskeri•	

Sammenlignet med hele den erhvervsaktive befolkning 
er der signifikant færre moderat overvægtige i følgende 
brancher: 

andre serviceydelser mv.•	
undervisning•	
Sundhed og socialvæsen•	

Sammenfatning

andelen af overvægtige er 52% fordelt på 16 % svært 
overvægtige og 37 % moderat overvægtige.

andelen af svær overvægt er 16 % for både kvinder og 
mænd. andelen af moderat overvægtige er 45 % blandt 
mænd mod 28 % blandt kvinder. 

der er færre overvægtige blandt yngre mennesker mel-
lem 25 og 34 år. endvidere er andelen af overvægtige 
mindre blandt personer med et højt uddannelsesniveau. 

andelen af moderat overvægt er mindre blandt personer, 
der lever alene, personer, der bor i lejebolig og personer, 
som ikke er i arbejde. til gengæld er andelen af svært 
overvægtige større blandt personer, der bor i lejebolig og 
personer, som ikke er i arbejde.

Samsø, norddjurs og viborg har signifikant større andele 
med svær overvægt. 

i Lemvig, norddjurs og herning er der signifikant flere 
moderat overvægtige end i hele regionen. 

i Århus er der signifikant færre moderat og svært over-
vægtige. 

i 12 ud af 18 sygdomsgrupper er forekomsten af svær 
overvægt højere end i hele befolkningen. 
der er stor variation i forekomsten af overvægt inden for 
forskellige brancher. 

i indledningen stilledes spørgsmålet om, hvorvidt fedme-
kurven er knækket? På baggrund af ovenstående analyser 
er der påvist en fortsat stigning i forekomsten af over-
vægtige blandt borgerne i region Midtjylland. Fra 2006 til 
2010 er andelen af overvægtige steget fra 49 % til 52 %, 
hvilket vil sige at mere end hver anden er overvægtig.  



region MidtjyLLand

SundhedSProFiL For region og koMMuner

20

SundhedSvaner

6

23

46

21

4

Pct

0

10

20

30

40

50

 0
 

 1
 

 2
 

 3   4
 

Antal sunde vaner

Figur 3.50
Befolkningen opdelt på antal sunde vaner: kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet
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Sammenfatning – Sundhedsvaner

gennem dette kapitel er befolkningens sundhedsvaner 
blevet beskrevet. generelt set er der stærk sammen-
hæng mellem sundhedsvaner og demografiske og  
sociale forhold. Sammenhængen kommer fx til udtryk 
ved, at der ved samtlige forhold er kønsmæssige varia-
tioner, der viser, at kvinder lever sundere end mænd. 
derudover er der en tendens til, at personer med højt 
uddannelsesniveau lever sundere end personer med lavt 
uddannelsesniveau.

overordnet set er der sket en positiv udvikling fra 2006 
til 2010 i forhold til befolkningens sundhedsvaner. ved 
samtlige forhold med undtagelse af alkohol er der sket 
et fald i andelen med usunde vaner. i forhold til alkohol er 
der ikke sket en statistisk signifikant ændring. 

den positive udvikling i befolkningens sundhedsvaner 
afspejles ikke i andelen af overvægtige. andelen af svært 
overvægtige er steget fra 14 % til 16 %, og andelen af 
moderat overvægtige er steget fra 35 % til 37 %. i alt er 
52 % overvægtige i 2010 mod 49 % i 2006.

der er altså stadig noget at arbejde med set i et forebyg-
gelsesperspektiv. Blandt den voksne befolkning i region 
Midtjylland gælder følgende: 

22 % ryger dagligt•	
12 % har et usundt kostmønster •	
21 % har et risikabelt alkoholforbrug •	
17 % er fysisk inaktive •	
47 % dyrker ikke regelmæssig motion i fritiden •	
16 % er svært overvægtige•	
37 % er moderat overvægtige •	

af figur 3.50 fremgår det, hvor stor en andel af befolkning- 
en, der lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger for 
en sund livsstil i forhold til faktorerne rygning, kost, alko-
hol og fysisk aktivitet.

de fire faktorer er målt ved, om man a) har et sundt kost-
mønster, b) ikke ryger c) er moderat fysisk aktiv hver dag 
og dyrker motion i fritiden samt d) ikke har et risikabelt 
alkoholforbrug. 

4 % af befolkningen lever sundt i forhold til samtlige 
faktorer. 

21 % lever sundt i forhold til tre ud af de fire faktorer. 

46 % lever sundt i forhold til to af de fire faktorer.

23 % lever sundt i forhold til én af de fire faktorer.

6 % af befolkningen lever ikke op til nogen af anbefaling- 
erne for en sund livsstil. 

i et forebyggelsesperspektiv er det essentielt at få per-
soner, som har en usund livsstil, til at ændre adfærd. 

i det følgende kapitel vil der blive fokuseret på befolkning-
ens motivation i forhold til at ændre adfærd. Samtidig vil 
det blive belyst, hvor stor en andel af befolkningen, der er 
blevet rådet til at ændre adfærd hos lægen. disse forhold 
vil blive beskrevet i forhold til sundhedsvanerne; rygning, 
alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. 
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overvægt 

i det følgende afsnit beskrives overvægtiges motivation 
for at tabe sig. derudover beskrives hvor stor en andel, 
der inden for de seneste 12 måneder er blevet rådet til et 
vægttab af egen læge.

anbefalingerne inden for vægt er et Body Mass in-
dex (BMi) mellem 18,5-24,9. denne kategori betegnes 
normalvægtig, jævnfør afsnittet Overvægt i kapitel 3: 
Sundhedsvaner.

overvægt er som regel en konsekvens af et misforhold 
mellem energiforbrug og energiindtag, hvilket vil sige, 
at overvægt er resultatet af, at der spises for meget i 
forhold til, hvor meget fysisk aktivitet der dyrkes. 

vægttab opnås derfor gennem dels en forøgelse af ener-
giforbruget og dels en mindskelse af energiindtaget. en 
forudsætning for dette er, at de fornødne rammer for 
fysisk aktivitet er til stede samt at sund kost er tilgænge-
lig og overskuelig. 

Motivation og rådgivning i forhold til vægttab beskrives 
ud fra følgende spørgsmål:

hvordan vurderer du selv din vægt?•	
vil du gerne tabe dig?•	
har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder  •	

 rådet dig til at tabe dig?

Først beskrives andelen, der gerne vil tabe sig og 
fordelingen af, hvordan borgerne vurderer deres vægt. 
efterfølgende beskrives ønsket om vægttab i for-
hold til køn, alder og sociale forhold samt i forhold til 
geografi, kroniske sygdomme og brancher. afslutningsvis 
beskrives andelen, der har fået råd fra lægen i forhold til 
vægttab. 

hvor mange ønsker at tabe sig? 

Figur 4.60 viser, at 63 % af befolkningen ønsker et vægt-
tab. 20 % ønsker i høj grad et vægttab mens 43 % i nogen 
grad ønsker et vægttab. 

det fremgår af figur 4.61 at 14 % vurderer deres vægt 
som værende alt for høj. 47 % vurderer deres vægt som 
værende lidt for høj. disse tal skal sammenholdes med, 
at 16 % er svært overvægtige og 37 % er moderat over-
vægtige, jævnfør figur 3.44. På det overordnede niveau 
er der således en rimelig overensstemmelse mellem 
det objektive mål for overvægt (BMi) og den subjektive 
vurdering af egen vægt. 

Figur 4.62 viser andelen inden for vægtklasserne, som 
i høj grad ønsker et vægttab. 58 % af alle svært over-
vægtige ønsker i høj grad et vægttab, mens 23 % af  

moderat overvægtige i høj grad ønsker et vægttab. der 
er således en stærk sammenhæng med graden af over-
vægt og motivationen for vægttab.  

Figur 4.63 viser sammenhængen mellem andelen, som i 
høj grad ønsker vægttab, og selvvurderet vægt. 80 % af 
de, som i høj grad ønsker vægttab, vurderer egen vægt 
som værende alt for høj. 17% vurderer egen vægt som 
lidt for høj.

2006-2010. der er sket et signifikant fald i motiva-
tionen for vægttab i perioden fra 2006 til 2010. endvidere 
er der sket en signifikant stigning i andelen, der vurderer 
deres vægt som værende lidt eller alt for høj. Se figur 
4.22.S-4.25.S i bind 2.
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Figur 4.64
Sammenhæng mellem vægtklasse, vurdering af egen vægt og ønske om vægttab - mænd
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Lidt for høj - 20%

Tilpas - 80%

Alt for høj - 0%

Lidt for høj - 1%

Tilpas - 99%

Alt for høj - 46%

Lidt for høj - 50%

vægtklasse vurdering af egen vægt Ønsker vægttab
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Sammenhæng mellem vægtklasser,  
vurdering af egen vægt og ønske om  
vægttab

Figurerne 4.64 og 4.65 viser sammenhængen for henholds-
vis mænd og kvinder mellem vægtklasser, vurderingen af 
egen vægt og i hvor høj grad man ønsker vægttab.

Motivation for vægttab er en afgørende forudsætning 
for, at overvægtige forsøger at opnå vægttab. et vigtigt 
aspekt i den forbindelse er, hvordan den overvægtige 
opfatter sin egen vægt. Som det fremgår af figur 4.64 og 
4.65 er der en stærk sammenhæng mellem vægtklasse 
og vurderingen af egen vægt, samt i hvor høj grad man 
ønsker vægttab og vurderingen af egen vægt.

Mænd. Blandt svært overvægtige mænd er andelen, 
der vurderer egen vægt som værende alt for høj 46 %, 
jævnfør figur 4.64. 50 % blandt svært overvægtige mænd 
vurderer deres vægt som lidt for høj. 

4 % af moderat overvægtige mænd vurderer deres vægt 
som værende alt for høj, 74 % vurderer deres vægt som 
lidt for høj og 21 % vurderer deres vægt som tilpas.

76 % af svært overvægtige mænd, der vurderer deres 
vægt som alt for høj, ønsker i høj grad vægttab. det 
samme gælder for 72 % af de moderat overvægtige 
mænd, som vurderer deres vægt som alt for høj.

kvinder. der er en større sammenhæng mellem vægt-
klasse og vurderingen af egen vægt blandt kvinder end 
blandt mænd, jævnfør figur 4.64 og 4.65. Blandt svært 
overvægtige kvinder vurderer 79 %, at deres vægt er alt 
for høj og 20 % vurderer deres vægt som værende lidt for 
høj. 

Blandt moderat overvægtige kvinder vurderer 22 % 
deres vægt som alt for høj. 71 % vurderer deres vægt 
som lidt for høj og 6 % vurderer vægten som tilpas. 

Sammenhængen mellem i hvor høj grad man ønsker 
vægttab og vurderingen af egen vægt er større for  
kvinder end for mænd. 

82 % blandt svært overvægtige kvinder, som vurderer 
deres vægt som alt for høj, ønsker i høj grad vægttab. 
Blandt moderat overvægtige kvinder, der vurderer deres 
vægt som alt for høj, er der 86 % der i høj grad ønsker et 
vægttab. 

Ser man på moderat og svært overvægtige kvinder og 
mænd, som vurderer deres vægt som lidt for høj, ønskes 
vægttab kun i nogen grad.

det gennemgående mønster på tværs af køn er således, 
at det i højere grad er vurderingen af egen vægt end den 
egentlige vægt, der har betydning for, i hvor høj grad der 
ønskes vægttab. 
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Figur 4. 65
Sammenhæng mellem vægtklasse, vurdering af egen vægt og ønske om vægttab - kvinder
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Lidt for høj - 0,3%

Tilpas - 99%

Alt for høj - 79%

Lidt for høj - 20%

vægtklasse vurdering af egen vægt Ønsker vægttab
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På baggrund af ovenstående kan det tilrådes, at tilbud 
om vægttab i første omgang undersøger, om der er 
overensstemmelse mellem en persons egen vurdering af 
sin vægt og den faktiske vægt (i forhold til højde). er der 
uoverensstemmelse mellem egen vurdering og et højt 
BMi vil det være hensigtsmæssigt at søge, at etablere en 
erkendelse af vægtproblemets omfang. det er specielt 
vigtigt i forhold til mænd, hvor hver anden svært over-
vægtige vurderer sin egen vægt som værende lidt for høj. 
Blandt kvinder vurderer hver femte svært overvægtige 
deres egen vægt som værende lidt for høj. 
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Figur 4.66
overvægtige der 'i høj grad' ønsker at tabe sig - køn, alder og sociale forhold

Pct Moderat overvægtige Pct Svært  overvægtige Personer Personer

alle 23 ||||||||||||||||||||||| 58 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 65.000 70.000

Køn

Mand 13 ||||||||||||| 46 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22.000 28.000

kvinde 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 70 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 42.000 41.000

alder

25-34 30 |||||||||||||||||||||||||||||| 69 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12.000 13.000

35-44 30 |||||||||||||||||||||||||||||| 64 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 17.000 17.000

45-54 24 |||||||||||||||||||||||| 61 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 15.000 15.000

55-64 20 |||||||||||||||||||| 56 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13.000 15.000

65-74 14 |||||||||||||| 46 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7.000 8.000

75-79 10 |||||||||| 24 |||||||||||||||||||||||| 1.300 1.100

uddannelsesniveau

Lavt 18 |||||||||||||||||| 50 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9.000 14.000

Middel 22 |||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33.000 37.000

højt 28 |||||||||||||||||||||||||||| 72 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 19.000 16.000

bolig

ejer 23 ||||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 51.000 49.000

Lejer 23 ||||||||||||||||||||||| 63 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13.000 20.000

Samlivssituation

alene 24 |||||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13.000 16.000

gift/samlevende 23 ||||||||||||||||||||||| 59 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41.000 43.000

børn i hjemmet 0-15 år

ingen børn 20 |||||||||||||||||||| 55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 34.000 39.000

Børn 30 |||||||||||||||||||||||||||||| 67 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 26.000 24.000

arbejde (25-64 år)

i arbejde 25 ||||||||||||||||||||||||| 61 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 44.000 44.000

ikke i arbejde 28 |||||||||||||||||||||||||||| 64 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12.000 16.000

Signifikant flere end inden for gruppen af overvægtige

Signifikant færre end inden for gruppen af overvægtige

antal der ‘i høj’ grad
 ønsker at tabe sig
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Ønsker vægttab – køn, alder og sociale 
forhold

Figur 4.66 viser sammenhængen mellem andelen af 
moderat og svært overvægtige, der i høj grad ønsker et 
vægttab, i forhold til køn, alder og sociale forhold. 

køn. det gælder for både moderat og svært overvægtige 
kvinder, at de i højere grad ønsker et vægttab end mode-
rat og svært overvægtige mænd.  

alder. Flere yngre, både moderat og svært overvægtige, 
ønsker i høj grad et vægttab. 

uddannelsesniveau. Moderat og svært overvægtige per-
soner med højt uddannelsesniveau ønsker i højere grad 
et vægttab end personer med et lavt eller middelhøjt 
uddannelsesniveau. 

Bolig. der er ikke forskel på andelen, der i høj grad ønsker 
at tabe sig mellem personer, der bor i ejer- og lejebolig.

Samlivssituation. der er ikke forskel mellem personer der 
er gift/samlevende og personer, der lever alene i forhold 
til ønsket om vægttab.

Børn i hjemmet. Flere moderat og svært overvægtige 
med børn i hjemmet ønsker i høj grad et vægttab.  

arbejde. Flere moderat og svært overvægtige i den er-
hvervsaktive alder (25-64 år), som ikke er i arbejde, har i 
høj grad et ønske om vægttab. 

der er signifikant flere end blandt alle moderat over-
vægtige, der i høj grad ønsker et vægttab, blandt: 

kvinder•	
Personer i alderen 25-44 år•	
Personer med højt uddannelsesniveau•	
Personer, der bor sammen med børn•	
Personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år), der  •	

 ikke er i arbejde

der er signifikant færre end blandt alle moderat over-
vægtige, der i høj grad ønsker et vægttab, blandt: 

Mænd•	
Personer i alderen 65-79 år•	
Personer med et lavt uddannelsesniveau•	
Personer, der ikke bor sammen med børn•	

der er signifikant flere end blandt alle svært over-
vægtige, der i høj grad ønsker et vægttab, blandt: 

kvinder•	
Personer i alderen 25-44 år•	
Personer med et højt uddannelsesniveau•	
Personer, der bor sammen med børn•	
Personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år), der  •	

 ikke er i arbejde

der er signifikant færre end blandt alle svært over-
vægtige, der i høj grad ønsker et vægttab, blandt: 

Mænd•	
Personer i alderen 65-79 år•	
Personer med et lavt uddannelsesniveau•	
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Ønske om vægttab – kommuner

der er en variation mellem kommunerne i forhold til, hvor 
mange borgere der i høj grad ønsker vægttab. 

Moderat overvægt. andelen af moderat overvægtige, 
som i høj grad ønsker at tabe sig, varierer fra 25 % i 
Århus, holstebro, Syddjurs og Favrskov til 19% i ring-
købing-Skjen og Samsø.

Figur 4.67 
overvægtige der 'i høj grad' ønsker at tabe sig - kommuner

Svær overvægt. andelen af svært overvægtige, der i høj 
grad ønsker at tabe sig, varierer fra 67 % i Skanderborg 
til 51 % på Samsø.

i følgende kommuner er der signifikant flere svært over-
vægtige end i hele befolkningen, der i høj grad ønsker et 
vægttab: 

Skanderborg •	

antal der ‘i høj’ grad
 ønsker at tabe sig

Pct Moderat overvægtige Pct Svært  overvægtige Moderat Svær

Skanderborg 22 |||||||||||||||||||||| 67 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.000 3.700

holstebro 25 ||||||||||||||||||||||||| 62 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.200 3.900

odder 23 ||||||||||||||||||||||| 62 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.200 1.200

Århus 25 ||||||||||||||||||||||||| 61 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13.900 12.700

Silkeborg 23 ||||||||||||||||||||||| 60 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.700 4.100

randers 22 |||||||||||||||||||||| 58 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.900 6.000

horsens 23 ||||||||||||||||||||||| 58 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.400 5.000

Syddjurs 25 ||||||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.400 2.800

Favrskov 25 ||||||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.700 2.900

herning 23 ||||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.800 4.500

viborg 21 ||||||||||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.500 6.000

Skive 24 |||||||||||||||||||||||| 56 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.800 3.100

Lemvig 22 |||||||||||||||||||||| 56 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.300 1.400

norddjurs 20 |||||||||||||||||||| 55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.000 2.500

hedensted 24 |||||||||||||||||||||||| 53 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.600 2.900

ringkøbing-Skjern 19 ||||||||||||||||||| 53 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.600 3.300

ikast-Brande 23 ||||||||||||||||||||||| 52 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.300 2.100

Struer 20 |||||||||||||||||||| 52 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.200 1.400

Samsø 19 ||||||||||||||||||| 51 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 200 400

region Midtjylland 23 ||||||||||||||||||||||| 58 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 64.600 69.700

Signifikant flere end inden for gruppen af overvægtige

Signifikant færre end inden for gruppen af overvægtige
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Figur 4.67 FortSat 
overvægtige der 'i høj grad' ønsker at tabe sig - kommuner (i pct)
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Figur 4.68
overvægtige, der 'i høj grad' ønsker at tabe sig - kroniske sygdomme

Pct Moderat overvægtige Pct Svært  overvægtige Moderat Svær

Forbigående psykiske lidelser 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 10.300 14.000

Migræne eller hyppig hovedpine 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13.000 15.000

vedvarende psykisk sygdom 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.800 4.500

allergi 28 ||||||||||||||||||||||||||||  68 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14.000 15.000

astma 28 ||||||||||||||||||||||||||||  65 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5.000 6.900

diskruspolaps, rygsygdom 26 ||||||||||||||||||||||||||  63 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9.900 13.000

Slidgigt 24 ||||||||||||||||||||||||  59 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 14.000 21.000

kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger 22 ||||||||||||||||||||||  59 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.300 4.500

Forhøjet blodtryk 21 |||||||||||||||||||||  58 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12.000 23.000  

alle moderat og svært overvægtige 23 |||||||||||||||||||||||  58 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 65.000 70.000

Sukkersyge 19 |||||||||||||||||||  57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.500 7.500

hjertekrampe 30 ||||||||||||||||||||||||||||||  57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.800 1.900

Leddegigt 24 ||||||||||||||||||||||||  55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.600 5.200

tinnitus 21 |||||||||||||||||||||  55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7.200 8.000

knogleskørhed 21 |||||||||||||||||||||  53 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.300 1.300

Blodprop i hjertet 19 |||||||||||||||||||  50 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 900 1.400

hjerneblødning, blodprop i hjernen 22 ||||||||||||||||||||||  49 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 900 1.000

kræft 22 ||||||||||||||||||||||  47 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.500 1.100

grå stær 20 ||||||||||||||||||||  45 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.800 1.900

Signifikant flere end inden for gruppen af overvægtige

Signifikant færre end inden for gruppen af overvægtige
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Ønske om vægttab – kroniske sygdomme

Motivationen for vægttab er stor blandt kronisk syge 
med moderat og svær overvægt. 

Figur 4.68 viser, at andelen af moderat overvægtige kro-
nisk syge, som i høj grad ønsker et vægttab, varierer fra 
36 % blandt personer med vedvarende psykiske lidelser 
og migræne eller hyppig hovedpine til 19 % blandt per-
soner med sukkersyge og blodprop i hjertet. 

der er signifikant flere end blandt alle med moderat 
overvægt, der i høj grad ønsker et vægttab, blandt  
personer med: 

Forbigående psykiske lidelser•	
Migræne eller hyppig hovedpine•	
vedvarende psykisk sygdom•	
allergi•	

 
andelen af svært overvægtige, som i høj grad ønsker et 
vægttab, varierer fra 71 % blandt personer med forbi-
gående psykiske lidelser og personer med migræne eller 
hyppig hovedpine til 45 % blandt personer med grå stær.

der er signifikant flere end blandt alle med svær over-
vægt, der i høj grad ønsker et vægttab blandt personer 
med: 

Forbigående psykiske lidelser•	
Migræne eller hyppig hovedpine•	
vedvarende psykiske sygdom•	
allergi•	

der er signifikant færre end blandt alle med svær over-
vægt, der i høj grad ønsker vægttab, blandt personer med:

grå stær•	
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Figur 4.69
overvægtige der ‘i høj grad’ ønsker at tabe sig - brancher

 

Pct Moderat overvægte Pct Svært overvægtige Moderat Svær

kultur og fritid 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 80 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 600 400

Sundhed og socialvæsen 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 78 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12.000 11.000

råstofindvinding 0 76 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0 100

undervisning 26 |||||||||||||||||||||||||| 74 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.500 2.300

hotel og restaurant 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 69 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.200 1.500

offentlig administration, forsvar og politi 28 |||||||||||||||||||||||||||| 67 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.600 2.400

videnservice 25 ||||||||||||||||||||||||| 67 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.600 3.000

alle brancher 25 ||||||||||||||||||||||||| 61 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 45.000 44.000

uoplyst aktivitet 25 ||||||||||||||||||||||||| 60 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.800 5.300

rejsebureau, rengøring og anden operationel service 27 ||||||||||||||||||||||||||| 55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.000 1.800

information og kommunikation 21 ||||||||||||||||||||| 53 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.400 1.100

handel 22 |||||||||||||||||||||| 52 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.100 3.200

industri 17 ||||||||||||||||| 52 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.000 5.200

andre serviceydelser mv. 24 |||||||||||||||||||||||| 51 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 500 400

vandforsyning og renovation 10 |||||||||| 48 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50 100

Bygge og anlæg 9 ||||||||| 47 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.300 2.400

transport 13 ||||||||||||| 46 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.000 2.500

Landbrug, skovbrug og fiskeri 9 ||||||||| 46 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 500 800

Finansiering og forsikring 24 |||||||||||||||||||||||| 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 900 300

energiforsyning 28 |||||||||||||||||||||||||||| 0 200 0

ejendomshandel og udlejning 26 |||||||||||||||||||||||||| 0 200 0

Signifikant flere end inden for gruppen af overvægtige

Signifikant færre end inden for gruppen af overvægtige

antal der i ‘i høj grad’  
ønsker at tabe sig
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Ønske om vægttab – brancher

der er stor variation i motivationen for at tabe sig mel-
lem brancherne, jævnfør figur 4.69.

Moderat overvægt. inden for kultur og fritid ønsker 42 % 
af alle moderat overvægtige i høj grad at tabe sig. inden 
for bygge og anlæg samt landbrug, skovbrug og fiskeri 
er der 9 % blandt de moderat overvægtige, der i høj grad 
ønsker at tabe sig.

der er signifikant flere end blandt alle moderat over-
vægtige, som i høj grad ønsker et vægttab i følgende 
brancher:

Sundhed og socialvæsen•	
hotel og restaurant•	

der er signifikant færre end blandt alle moderat over-
vægtige, som i høj grad ønsker et vægttab i følgende 
brancher:

industri•	
Landbrug, skovbrug og fiskeri•	
Bygge og anlæg•	
transport•	

Svær overvægt. Blandt svært overvægtige varierer an-
delen, der i høj grad ønsker at tabe sig fra 40 % i finansie-
ring og forsikring til 80 % i kultur og fritid.
 
der er signifikant flere end blandt alle svært over-
vægtige, som i høj grad ønsker et vægttab, i følgende 
brancher:

Sundhed og socialvæsen•	
undervisning•	

der er signifikant færre end blandt alle svært over-
vægtige, som i høj grad ønsker et vægttab, i følgende 
brancher:

handel•	
Bygge og anlæg•	
transport•	
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Figur 4.70, 4.71
har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til at tabe dig?

13

85

2

Pct

0

20

40

60

80

100

Ja Nej Husker ikke

0 1

13

48

Pct

0

10

20

30

40

50

Undervægt  "Normalvægt" Moderat
overvægt

Svær
overvægt

Figur 4.70 

har egen læge rådet dig til vægttab inden for de seneste 12 måneder?

Figur 4.71 

har modtaget råd fra lægen om vægttab i forhold til vægtklasser

rådgivning fra egen læge i forhold til 
vægttab

13 % af de personer, som har været til læge inden for de 
seneste 12 måneder, er blevet rådet til et vægttab, jævn-
før figur 4.70.

Blandt personer med svær overvægt har 48 % modtaget 
råd om vægttab fra lægen, jævnfør figur 4.71. 13 % med 
moderat overvægt har modtaget råd fra lægen. 

der er altså en stærk sammenhæng mellem vægtklasser 
og andelen, der har modtaget råd fra lægen om vægttab.

2006-2010. der er ikke sket nævneværdige ændringer 
i perioden fra 2006 til 2010 i forhold til andelen, der har 
fået råd om vægttab fra lægen. der er dog sket et fald i 
andelen af svært overvægtige, som har modtaget råd om 
vægttab fra lægen. Se figur 4.26.S og figur 4.27.S i bind 2.
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Figur 4.72
har modtaget råd om vægttab fra lægen - kroniske sygdomme 

antal der  har 
modtaget råd

Pct Moderat overvægtige Pct Svært  overvægtige Moderat Svær

alle moderat og svært overvægtige 13 ||||||||||||| 48 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 25.000 44.000

patienter med kroniske sygdomme

Sukkersyge 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 77 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.700 8.800

vedvarende psykisk sygdom 16 |||||||||||||||| 67 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.000 3.600

kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger 13 ||||||||||||| 65 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.100 4.200

hjertekrampe 18 |||||||||||||||||| 63 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 900 1.800

Blodprop i hjertet 19 ||||||||||||||||||| 62 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 700 1.400

Leddegigt 14 |||||||||||||| 60 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.600 4.700

Forhøjet blodtryk 20 |||||||||||||||||||| 60 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 10.000 20.000

Forbigående psykiske lidelser 14 |||||||||||||| 57 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.300 9.000

grå stær 15 ||||||||||||||| 55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.000 1.900

astma 12 |||||||||||| 55 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1.700 4.800

Slidgigt 15 ||||||||||||||| 54 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7.000 16.000

tinnitus 15 ||||||||||||||| 51 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.800 5.900

diskruspolaps, rygsygdom 12 |||||||||||| 51 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.700 9.000

allergi 13 ||||||||||||| 51 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5.000 10.000

hjerneblødning, blodprop i hjernen 12 |||||||||||| 50 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 400 800

Migræne eller hyppig hovedpine 12 |||||||||||| 48 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.000 8.000

knogleskørhed 6 |||||| 43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 300 800

kræft 9 ||||||||| 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 500 800

antallet af kroniske sygdomme

ingen af de 18 sygdomme 9 ||||||||| 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.300 5.400

en sygdom 12 |||||||||||| 43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7.300 9.000

to-tre sygdomme 15 ||||||||||||||| 49 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9.000 16.000

Fire+ sygdomme 17 ||||||||||||||||| 64 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.000 12.000

Signifikant flere end inden for gruppen af overvægtige

Signifikant færre end inden for gruppen af overvægtige
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rådgivning fra egen læge i forhold til 
vægttab – kroniske sygdomme

Figur 4.72 viser andelen af moderat og svært over-
vægtige kronisk syge, som har modtaget råd fra lægen 
om at nedsætte deres vægt.

Moderat overvægt. inden for gruppen af moderat over-
vægtige med en kronisk sygdom varierer andelen, som 
har modtaget råd om vægttab fra lægen, fra 34 % blandt 
personer med sukkersyge til 6 % blandt personer med 
knogleskørhed.

der er signifikant flere end blandt alle moderat over-
vægtige, der har modtaget råd om vægttab fra lægen, 
blandt personer med:

Sukkersyge•	
Forhøjet blodtryk •	

9 % blandt moderat overvægtige, som ikke lider af en 
af de 18 sygdomme, har modtaget råd om vægttab fra 
lægen. det er signifikant færre end blandt alle moderat 
overvægtige. For moderat overvægtige med fire eller 
flere kroniske sygdomme har 17 % modtaget råd om 
vægttab. det er signifikant flere end blandt alle moderat 
overvægtige.  

Svær overvægt. inden for gruppen af svært overvægtige 
kronisk syge varierer andelen, som har modtaget råd fra 
lægen om vægttab, fra 77 % blandt personer med suk-
kersyge til 41 % blandt personer med kræft. 

der er signifikant flere end blandt alle svært over-
vægtige, der har modtaget råd om vægttab fra lægen, 
blandt personer med:

Sukkersyge•	
vedvarende psykisk sygdom•	
kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger•	
hjertekrampe•	
Forhøjet blodtryk•	
Leddegigt•	
Forbigående psykiske lidelser•	

34 % blandt personer med svær overvægt, som ikke lider 
af en af de 18 sygdomme, har modtaget råd om vægt-
tab fra lægen. det er signifikant færre end blandt alle 
svært overvægtige. Blandt svært overvægtige med fire 
eller flere kroniske sygdomme har 64 % modtaget råd om 
vægttab fra lægen. det er signifikant flere end blandt alle 
svært overvægtige.

Sammenfatning 

overvægt er et stigende problem. i 2006 var 49 % af den 
voksne befolkning i region Midtjylland overvægtig. an-
delen er steget til 52 % i 2010. 

hvis denne udvikling skal vendes, forudsætter det i første 
omgang, at der blandt befolkningen er motivation for 
vægttab - specielt blandt personer med svær overvægt. 

i befolkningen som helhed er 20 % meget motiverede 
for et vægttab. Blandt svært overvægtige er 58 % meget 
motiverede. 

Blandt svært overvægtige er kvinder, yngre personer, 
højtuddannede, personer med børn i hjemmet og per-
soner i den erhvervsaktive alder (25-64 år) uden arbejde 
mere motiverede for at tabe sig. 

13 % har fået råd fra lægen om vægttab. Blandt personer 
med svær overvægt har 48 % modtaget råd om vægttab.

der er flere overvægtige, som har kroniske sygdomme, 
der er blevet rådet til vægttab.
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Sammenfatning - Motivation og rådgivning

i dette kapitel er befolkningens motivation for at ændre 
på sine sundhedsvaner blevet belyst i relation til rygning, 
alkoholforbrug, fysisk aktivitet, kost og overvægt.

generelt set er andelen af borgere med uhensigtsmæs-
sig sundhedsadfærd motiveret for at ændre adfærd:

74 % af dagligrygerne vil gerne stoppe med at ryge•	
26 % med et risikabelt alkoholforbrug vil gerne ned- •	

 sætte alkoholforbruget
80 % blandt fysisk inaktive vil gerne være mere fysisk  •	

 aktive
56 % vil gerne spise mere sundt•	
23 % blandt moderat overvægtige ønsker i høj grad at  •	

 tabe sig
58 % blandt svært overvægtige ønsker i høj grad at  •	

 tabe sig

i forhold til fysisk aktivitet, kost og overvægt er yngre 
personer, kvinder, personer med højt uddannelsesniveau 
og personer med børn i hjemmet mere motiverede for 
at ændre dårlige sundhedsvaner end befolkningen som 
helhed. 

Blandt personer med et for stort alkoholforbrug er moti-
vationen for at nedsætte forbruget størst hos personer i 
alderen 35-54 år. 

Blandt gruppen af dagligrygere er andelen, der ønsker at 
holde op med at ryge, størst blandt personer i alderen 25-
54 år, personer der bor sammen med børn og personer i 
den erhvervsaktive alder (25-64 år), der har et arbejde. 

igennem de sidste fem år er forholdsmæssigt flere 
personer med højt uddannelsesniveau, personer der er 
gift/samlevende og personer, der bor sammen med børn 
stoppet, med at ryge i forhold til hele befolkningen.

Motivationen for rygestop er generelt stor blandt daglig-
rygere i alle brancher. i forhold til de andre sundhedsvaner 
er der stor variation mellem brancherne i forhold til, hvor 
mange der er motiveret til at leve sundere. det gene-
relle billede er, at forholdsvis flere inden for social- og 
sundhedsvæsen og undervisning er motiveret for at leve 
sundere. inden for brancherne transport, industri og 
landbrug, skovbrug og fiskeri er forholdsvis færre  
motiveret for en sundere livsstil. 

generelt er personer med kroniske sygdomme meget 
motiveret for at leve sundere. 

egen læge råder oftere kronisk syge end andre patienter 
til en sundere livsstil. en forklaring kan være, at kronisk 
syge går mere til læge, og at sygdommen kan fungere 
som anledning til at tale om sundhedsvaner. derudover 
vil sygdomsprognosen ofte forbedres ved en sundere 

livsstil, og det er derfor naturligt for lægen at råde til en 
sundere levevis. 

Personer, som selv vurderer, at de har en uhensigtsmæs-
sig sundhedsadfærd, rådes oftere af egen læge til at leve 
sundere. Forklaringen kan være, at de selv efterspørger 
råd og vejledning hos lægen. Men forklaringen kan også 
være, at lægen er mere opmærksom på behovet for 
vejledning hos denne gruppe.



region MidtjyLLand

SundhedSProFiL For region og koMMuner

43

Motivation og rÅdgivning

referencer

Forebyggelseskommissionen (2009). 1. Vi kan leve  
 længere og sundere. Forebyggelseskommission 
 ens anbefalinger til en styrket forebyggende ind 
 sats. københavn: Forebyggelseskommissionen.

kamper-jørgensen F., almind g. & jensen B. B.   2. 
 (2009). Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave.  
 københavn: Munksgaard danmark.

glanz k., rimer B. k. & viswanat k. (2008). 3. Health  
 Behavior and Health Education. 4. udgave.  
 San Fransisco: jossey-Bass.

Larsen e. L., thomsen j. L., Lauritzen t. & engberg  M.  4. 
 2006). Forebyggende helbredsundersøgelser og  
 helbredssamtaler i almen praksis – en analyse af  
 patientperspektivet. københavn: Sundhedsstyr- 
 elsen, Center for evaluering og Mtv.

rasmussen S. r., kilsmark j., engberg M., Lauritzen  5. 
 t. et al. (2006). Forebyggende helbredsunder- 
 søgelser og helbredssamtaler i almen praksis –  
 en sundhedsøkonomisk analyse af ”Sundheds- 
 centret Ebeltoft”. københavn: Sundhedsstyrelsen,  
 Center for evaluering og Mtv.

thorsen t. & dalsted r. (2005). 6. Rådgivning i almen  
 praksis om alkohol, kost, motion, rygning. En littera- 
 turgennemgang. københavn: Sundhedsstyrelsen,  
 viden- og dokumentationsenheden.

Folketinget (2007). 7. Lov om røgfri miljøer.  
 nr. 512; 6. juni.



region MidtjyLLand

SundhedSProFiL For region og koMMuner

44

SaMMenLigninger 
PÅ tværS



region MidtjyLLand

SundhedSProFiL For region og koMMuner

45

SaMMenLigninger PÅ tværS SundhedSProFiL For region og koMMuner

Figur 5.7
Svær overvægt og levekårsressourcer - 2006 og 2010 

SaMMenLigninger PÅ tværS

Svær overvægt. Figur 5.7 viser andelen af svært over-
vægtige i forhold til levekårsressourcer. Svær overvægt 
er her defineret som et Body Mass index på 30 eller mere. 
der var 16 % svært overvægtige i regionen 2010. det er 
en stigning i forhold til 2006, hvor andelen var 14 %. Svær 
overvægt er hyppigst blandt de mest ressourcesvage, 
hvor 21 % er svært overvægtige, og mindst hyppig blandt 
de mest ressourcestærke, hvor 9 % er svært overvægtige. 

den generelle tendens er, at der er flere svært overvægtige 
i alle ressourcegrupper i 2010 i forhold til 2006. Men for-
skellen er kun statistisk signifikant ved nogle af grupperne. 
Man kan imidlertid se en tendens til, at svær overvægt er 
øget mest blandt de mest ressourcesvage grupper.
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overvægt

overvægt indebærer en forøget risiko for tidlig død og 
kroniske sygdomme som sukkersyge, hjerte-kar-syg-
domme, visse former for kræft samt slidgigt, leddegigt 
og andre lidelser i bevægeapparatet. Who skønner, at 
8-15 % af de industrialiserede landes omkostninger ved 
sygdomme kan henføres til overvægt. 

i region Midtjyllands sundhedsprofil fra 2006 blev 
andelen af overvægtige opgjort til 49 % fordelt på 35 
% moderat overvægtige og 14 % svært overvægtige. 
Spørgsmålet er, om der er sket en stagnation, et fald 
eller en stigning i andelen af overvægtige? 

vægtstatus er i undersøgelsen beregnet ved hjælp af 
Body Mass index (BMi) på baggrund af svarpersonernes 
oplysninger om højde og vægt. 

BMi beregnes ved at dividere vægten i kg med højden i 
meter i anden potens (kg/m2). 

På baggrund af BMi foretages der en inddeling i fire 
vægtklasser: 

Svær overvægt:  BMi ≥ 30
Moderat overvægt: BMi 25-29,9
normalvægt:  BMi 18,5-24,9
undervægt:  BMi < 18,5

i det følgende belyses udviklingen i BMi i perioden fra 
2006 til 2010. udviklingen i moderat og svær overvægt 
belyses i forhold til køn, alder og sociale forhold, kommu-
ner og kroniske sygdomme.

hvor mange er overvægtige? 

det fremgår af figur 3.37.S, at der er sket en stigning i 
andelen af svært overvægtige fra 14 % til 16 % fra 2006 
til 2010. i andelen af moderat overvægtige er der sket en 
stigning fra 35 % til 37 %. alt i alt er der således sket en 
stigning i andelen af overvægtige fra 49 % i 2006 til 52 % 
i 2010. 

der er tilsvarende sket et fald i andelen af normal-
vægtige i perioden.
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Figur 3.37.S
Befolkningens fordeling på vægtklasser. udviklingen 2006 - 2010
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Figur 3.38.S
Moderat overvægt - køn, alder og sociale forhold. udviklingen 2006-2010

udviklingen 2006-2010
- +

År Pct
alle 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |

2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Køn

Mand 2010 45 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 44 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

kvinde 2010 28 |||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 27 |||||||||||||||||||||||||||

alder

25-34 2010 30 |||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 29 |||||||||||||||||||||||||||||

35-44 2010 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,1
2006 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||||

45-54 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

55-64 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | -1
2006 40 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

65-74 2010 43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5 |||||
2006 38 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

75-79 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

uddannelsesniveau

Lavt 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 |||
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Middel 2010 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

højt 2010 31 ||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 30 ||||||||||||||||||||||||||||||

bolig

ejer 2010 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lejer 2010 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| 0,4
2006 32 ||||||||||||||||||||||||||||||||

Samlivssituation

alene 2010 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 31 |||||||||||||||||||||||||||||||

gift/samlevende 2010 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

børn i hjemmet 0-15 år

ingen børn 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Børn 2010 35 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 33 |||||||||||||||||||||||||||||||||

arbejde (25-64 år)

i arbejde 2010 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 |||
2006 33 |||||||||||||||||||||||||||||||||

ikke i arbejde 2010 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Signifikant større/mindre
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overvægt i forhold til køn, alder og sociale 
forhold

i det følgende belyses udviklingen i perioden fra 2006 til 
2010 i andelen af henholdsvis moderat og svært over-
vægtige i forhold til køn, alder og sociale forhold.

Moderat overvægt. der er sket en mindre stigning i 
andelen af moderat overvægtige inden for størstedelen 
af grupperne i forhold til køn, alder og sociale forhold, 
jævnfør figur 3.38.S. 

Stigningen i moderat overvægt er statistisk signifikant 
blandt:

Personer i alderen 65-74 år•	
Personer der er gift/samlevende •	
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Figur 3.39.S
Svær overvægt - køn, alder og sociale forhold. udviklingen 2006-2010

udviklingen 2006-2010
- +

År Pct

alle 2010 16 |||||||||||||||| 2 ||
2006 14 ||||||||||||||

Køn

Mand 2010 16 |||||||||||||||| 2 ||
2006 14 ||||||||||||||

kvinde 2010 16 |||||||||||||||| 2 ||
2006 14 ||||||||||||||

alder

25-34 2010 13 ||||||||||||| 2 ||
2006 12 ||||||||||||

35-44 2010 16 |||||||||||||||| 3 |||
2006 14 ||||||||||||||

45-54 2010 16 |||||||||||||||| 3 |||
2006 13 |||||||||||||

55-64 2010 17 ||||||||||||||||| 1 |
2006 16 ||||||||||||||||

65-74 2010 16 |||||||||||||||| -0,2
2006 17 |||||||||||||||||

75-79 2010 15 ||||||||||||||| 1 |
2006 13 |||||||||||||

uddannelsesniveau

Lavt 2010 22 |||||||||||||||||||||| 3 |||
2006 19 |||||||||||||||||||

Middel 2010 17 ||||||||||||||||| 2 ||
2006 14 ||||||||||||||

højt 2010 10 |||||||||| 1 |
2006 9 |||||||||

bolig

ejer 2010 15 ||||||||||||||| 2 ||
2006 13 |||||||||||||

Lejer 2010 18 |||||||||||||||||| 2 ||
2006 16 ||||||||||||||||

Samlivssituation

alene 2010 17 ||||||||||||||||| 2 ||
2006 15 |||||||||||||||

gift/samlevende 2010 15 ||||||||||||||| 2 ||
2006 13 |||||||||||||

børn i hjemmet 0-15 år

ingen børn 2010 18 |||||||||||||||||| 4 ||||
2006 14 ||||||||||||||

Børn 2010 16 |||||||||||||||| 4 ||||
2006 12 ||||||||||||

arbejde (25-64 år)

i arbejde 2010 14 |||||||||||||| 2 ||
2006 12 ||||||||||||

ikke i arbejde 2010 20 |||||||||||||||||||| 4 ||||
2006 16 ||||||||||||||||

Signifikant større/mindre
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Svær overvægt. der er ligeledes sket en stigning i an-
delen af svært overvægtige inden for størstedelen af 
grupperingerne i forhold til køn, alder og sociale forhold, 
hvilket fremgår af figur 3.39.S.

For personer i alderen 25-34 år, 55-79 år, personer med højt 
uddannelsesniveau, personer der bor alene og personer 
der bor i lejebolig er stigningen ikke statistisk signifikant.
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Figur 3.40.S
Moderat overvægt - kommuner. udviklingen 2006-2010

udviklingen 2006-2010

År Pct - +

horsens 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5 |||||
2006 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Silkeborg 2010 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4 ||||
2006 33 |||||||||||||||||||||||||||||||||

Lemvig 2010 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 |||
2006 40 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

odder 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ringkøbing-Skjern 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

herning 2010 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 38 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

norddjurs 2010 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 39 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

viborg 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

holstebro 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Århus 2010 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 31 |||||||||||||||||||||||||||||||

randers 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

hedensted 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Skanderborg 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ikast-Brande 2010 40 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | -1
2006 40 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samsø 2010 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| | -1
2006 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Struer 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || -2
2006 39 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Favrskov 2010 35 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| || -2
2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Syddjurs 2010 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| -3
2006 38 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Skive 2010 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| -5
2006 43 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

region Midtjylland 2010 37 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Signifikant større/mindre
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overvægt i kommunerne

Figur 3.40.S og figur 3.41.S viser udviklingen fra 2006-
2010 i henholdsvis moderat og svær overvægt i kommu-
nerne.
 
Moderat overvægt. udviklingen i andelen af moderat 
overvægtige varierer fra en stigning på 5 procentpoint i 
horsens til et fald på 5 procentpoint i Skive, jævnfør figur 
3.40.S. 

der er ikke sket en statistisk signifikant udvikling i kom-
munerne.
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Figur 3.41.S
Svær overvægt - kommuner. udviklingen 2006-2010

udviklingen 2006-2010

År Pct - +
holstebro 2010 18 |||||||||||||||||| 6 ||||||

2006 13 |||||||||||||
Favrskov 2010 17 ||||||||||||||||| 5 |||||

2006 13 |||||||||||||
viborg 2010 18 |||||||||||||||||| 4 ||||

2006 14 ||||||||||||||
herning 2010 15 ||||||||||||||| 4 ||||

2006 12 ||||||||||||
Skive 2010 18 |||||||||||||||||| 4 ||||

2006 14 ||||||||||||||
ringkøbing-Skjern 2010 17 ||||||||||||||||| 3 |||

2006 14 ||||||||||||||
Skanderborg 2010 15 ||||||||||||||| 3 |||

2006 12 ||||||||||||
Struer 2010 17 ||||||||||||||||| 3 |||

2006 15 |||||||||||||||
randers 2010 17 ||||||||||||||||| 2 ||

2006 15 |||||||||||||||
Lemvig 2010 17 ||||||||||||||||| 2 ||

2006 15 |||||||||||||||
Syddjurs 2010 18 |||||||||||||||||| 2 ||

2006 15 |||||||||||||||
ikast-Brande 2010 16 |||||||||||||||| 2 ||

2006 14 ||||||||||||||
norddjurs 2010 19 ||||||||||||||||||| 1 |

2006 17 |||||||||||||||||
hedensted 2010 18 |||||||||||||||||| 1 |

2006 17 |||||||||||||||||
odder 2010 14 |||||||||||||| 1 |

2006 12 ||||||||||||
Århus 2010 12 |||||||||||| 1 |

2006 11 |||||||||||
horsens 2010 17 ||||||||||||||||| 0,4

2006 17 |||||||||||||||||
Samsø 2010 22 |||||||||||||||||||||| 0,4

2006 22 ||||||||||||||||||||||
Silkeborg 2010 13 ||||||||||||| | -1

2006 14 ||||||||||||||
region Midtjylland 2010 16 |||||||||||||||| 2 ||

2006 14 ||||||||||||||

Signifikant større/mindre
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Svær overvægt. udviklingen i andelen af svært over-
vægtige varierer fra en stigning på 6 procentpoint i hol-
stebro kommune til et fald på 1 procentpoint i Silkeborg, 
hvilket fremgår af figur 3.41.S. 

der er sket en statistisk signifikant stigning i andelen af 
svært overvægtige i følgende kommuner: 

holstebro•	
Favrskov•	
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Figur 3.42.S
Moderat overvægt - kroniske sygdomme. udviklingen 2006-2010

udviklingen 2006-2010

 År Pct - +
hjertekrampe 2010 44 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 10 ||||||||||

2006 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blodprop i hjertet 2010 49 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7 ||||||

2006 42 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slidgigt, leddegigt 2010 40 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5 |||||

2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kræft 2010 39 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 |||

2006 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
astma 2010 36 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 ||

2006 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||||
allergi 2010 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 2 |

2006 33 |||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhøjet blodtryk 2010 42 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |

2006 41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diskusprolaps, rygsygdom 2010 38 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |

2006 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbigående psykiske lidelser 2010 33 |||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |

2006 32 |||||||||||||||||||||||||||||||
grå stær 2010 39 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -0,1

2006 39 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger 2010 32 |||||||||||||||||||||||||||||||| | -1

2006 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migræne eller hyppig hovedpine 2010 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| | -1

2006 34 ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukkersyge 2010 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| | -1

2006 38 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
knogleskørhed 2010 27 |||||||||||||||||||||||||| || -2

2006 29 ||||||||||||||||||||||||||||
vedvarende psykisk sygdom 2010 33 ||||||||||||||||||||||||||||||||| || -2

2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hjerneblødning, blodprop i hjernen 2010 39 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || -2

2006 41 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tinnitus 2010 41 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| -3

2006 44 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

hele befolkningen 2010 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 |

2006 35 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Signifikant større/mindre 
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overvægt i forhold til kroniske sygdomme

udviklingen i henholdsvis moderat og svær overvægt 
blandt kronisk syge fra 2006 til 2010 fremgår af figur 
3.42.S og figur 3.43.S.

Moderat overvægt. udviklingen i andelen af moderat 
overvægtige varierer fra en stigning på 10 procentpoint 
blandt personer med hjertekrampe til et fald på 3 procent-
point hos personer med tinnitus.

der er sket en statistisk signifikant stigning i andelen af 
moderat overvægtige blandt personer med:

Slidgigt/leddegigt•	
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Figur 3.43.S
Svær overvægt - kroniske sygdomme. udviklingen 2006-2010

udviklingen 2006-2010
År Pct - +

Slidgigt, leddegigt 2010 23 |||||||||||||||||||||| 9 |||||||||
2006 14 |||||||||||||

Forbigående psykiske lidelser 2010 22 ||||||||||||||||||||| 6 ||||||
2006 16 |||||||||||||||

Blodprop i hjertet 2010 28 ||||||||||||||||||||||||||| 6 ||||||
2006 22 ||||||||||||||||||||||

kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger 2010 24 ||||||||||||||||||||||| 5 |||||
2006 18 ||||||||||||||||||

vedvarende psykisk sygdom 2010 28 ||||||||||||||||||||||||||| 5 |||||
2006 23 |||||||||||||||||||||||

diskusprolaps, rygsygdom 2010 21 |||||||||||||||||||| 4 ||||
2006 17 ||||||||||||||||

Migræne eller hyppig hovedpine 2010 19 ||||||||||||||||||| 3 |||
2006 16 |||||||||||||||

Sukkersyge 2010 37 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3 |||
2006 34 |||||||||||||||||||||||||||||||||

grå stær 2010 18 |||||||||||||||||| 3 |||
2006 15 |||||||||||||||

tinnitus 2010 17 ||||||||||||||||| 3 |||
2006 15 ||||||||||||||

Forhøjet blodtryk 2010 28 ||||||||||||||||||||||||||| 2 ||
2006 26 |||||||||||||||||||||||||

allergi 2010 17 |||||||||||||||| 2 ||
2006 15 ||||||||||||||

astma 2010 21 ||||||||||||||||||||| 1 |
2006 20 |||||||||||||||||||

hjerneblødning, blodprop i hjernen 2010 19 |||||||||||||||||| 1 |
2006 18 |||||||||||||||||

hjertekrampe 2010 24 |||||||||||||||||||||||| 1 |
2006 23 |||||||||||||||||||||||

kræft 2010 14 ||||||||||||| 0,1
2006 14 |||||||||||||

knogleskørhed 2010 10 |||||||||| | -1
2006 11 |||||||||||

hele befolkningen 2010 16 ||||||||||||||| 2 ||
2006 14 |||||||||||||

Signifikant større/mindre
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Svær overvægt. udviklingen i andelen af svært over-
vægtige varierer fra en stigning på 9 procentpoint hos 
personer med slidgigt/leddegigt til et fald på en procent-
point inden for gruppen med knogleskørhed. 

der er sket en statistisk signifikant stigning i andelen af 
svært overvægtige inden for følgende sygdomsgrupper: 

Slidgigt/leddegigt•	
Forbigående psykiske lidelser•	
diskusprolaps, rygsygdom•	
Migræne eller hyppig hovedpine•	
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det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er sket 
en væsentlig positiv ændring i andelen af ældre, som er 
moderat fysisk aktive hver dag.

kost. overordnet set er andelen med et usundt kostmøn-
ster faldet og andelen med et sundt kostmønster steget 
i perioden 2006 til 2010. den største positive udvikling er 
sket blandt ældre (75-79 år). 

den positive udvikling i kostmønsteret, hvor en mindre 
andel har et usundt kostmønster og en større andel har et 
sundt kostmønster, gælder dog ikke blandt personer med 
lavt uddannelsesniveau eller blandt personer i den erhvervs-
aktive alder (25-64 år), som ikke har et arbejde. i disse to 
grupper er der ikke sket en statistisk signifikant udvikling. 
Sammenholdes dette med den positive udvikling i retning 
af et sundere kostmønster i befolkningen som helhed, 
tyder udviklingen på, at den sociale ulighed ved personer 
med et usundt kostmønster er blevet mere skæv.

overvægt. der er sket en stigning i andelen af over-
vægtige fra 49 % til 52 % i perioden fra 2006 til 2010. an-
delen er steget inden for både moderat og svær overvægt. 

Sammenfatning

en vigtig forudsætning for at forbedre folkesundheden 
er, at der løbende sker en udvikling i befolkningen i ret-
ning af bedre sundhedsvaner. det er ligeledes vigtigt, at 
denne udvikling omfatter alle sociale grupper. hvis ikke 
det er tilfældet, øges den sociale ulighed i sygelighed og 
dødelighed. 

rygning. Fra 2006 til 2010 er andelen af dagligrygere 
faldet fra 27 % til 22 %. der er således overordnet set 
sket en positiv udvikling i forhold til rygning. der er sket 
et fald i andelen af dagligrygere i forhold til køn, alder 
og størstedelen af de øvrige grupperinger i forhold til 
køn, alder og sociale forhold. der er imidlertid ikke sket 
en signifikant udvikling i andelen af dagligrygere blandt 
personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år), som ikke 
er i arbejde, eller blandt personer med lavt uddannelses-
niveau. den sociale skævhed i forekomsten af rygning er 
dermed blevet større fra 2006 til 2010.  

der er sket en stor reduktion fra 2006 til 2010 af 
forekomsten af rygningen indendørs i hjem med børn. 
andelen af hjem med børn, hvor der ryges indendørs, er 
faldet 10 procentpoint.

alkohol. der er kun sket mindre ændringer i befolknin-
gens alkoholforbrug i perioden fra 2006 til 2010. 

Fysisk aktivitet. På den ene side er der sket en positiv 
udvikling i forhold til fysisk aktivitet, eftersom andelen af 
personer, der er fysisk inaktive, er faldet fra 23 % i 2006 
til 17 % i 2010. der er også sket en positiv udvikling i for-
hold til andelen, der dyrker regelmæssig motion. 

den overordnede positive udvikling gør sig dog ikke 
gældende blandt personer i den erhvervsaktive alder 
(25-64 år), der ikke har et arbejde. i denne gruppe er der 
ikke sket en statistisk signifikant udvikling i andelen, der 
dyrker regelmæssig motion i fritiden. 

Samtidig med den positive udvikling i forhold til fysisk 
inaktivitet og regelmæssig motion i fritiden, er andelen 
af personer, der er fysisk aktive 6-7 dage om ugen, faldet 
fra 34 % til 32 %. 

en årsag til, at færre er fysisk aktive 6-7 dage om ugen, 
kan være, at flere har fået stillesiddende arbejde. det 
betyder, at fysisk aktivitet bliver en aktivitet, som man 
skal finde tid til i hverdagen. den daglige fysiske aktivitet 
er ikke længere en naturlig del af de daglige gøremål, 
hvilket gør det svært at leve op til anbefalingen om  
moderat fysisk aktivitet hver dag.

tallene peger på, at der er behov for at fokusere på, 
hvordan fysisk aktivitet i højere grad integreres i daglig-
dagens gøremål. 
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overvægt

i det følgende afsnit beskrives udviklingen fra 2006 til 
2010 i befolkningens motivation for at tabe sig. derudover 
beskrives hvor stor en andel, der i 2006 sammenlignet 
med 2010 er blevet rådet til et vægttab af egen læge.

den anbefalede vægt (normalvægt) svarer til et Body 
Mass index (BMi) mellem 18,5 og 24,9. i det følgende 
beskrives udviklingen i motivationen for vægttab samt 
råd fra lægen om vægttab i forhold til selvvurderet vægt 
og vægtklasser.

hvor mange ønsker at tabe sig? 

generelt er der færre, som er motiverede for at tabe sig i 
2010 sammenlignet med 2006, jævnfør figur 4.22.S. 

andelen, der i høj grad ønsker at tabe sig, er faldet 3 procent-
point, mens andelen, der i nogen grad ønsker at tabe sig, 
er faldet 10 procentpoint.

Figur 4.23.S viser, at andelen, der vurderer sin egen vægt 
som værende tilpas, er faldet i perioden fra 2006 til 2010. 
Samtidig er andelen, der vurderer sin vægt som værende 
lidt for høj eller meget for høj, steget.

udviklingen i andelen, der i høj grad ønsker at tabe sig 
fordelt på vægtklasser, fremgår af figur 4.24.S. der er ikke 
sket statistisk signifikante ændringer fra 2006 til 2010 i 
forhold til andelen, der i høj grad ønsker vægttab blandt per-
soner med overvægt. det er fortsat således, at lidt flere end 
hver anden svært overvægtige ønsker et vægttab. 

der er ikke sket ændringer i forhold til selvvurderet vægt 
blandt personer, der i høj grad ønsker at tabe sig, jævn-
før figur 4.25.S. Størstedelen af de svært overvægtige 
vurderer egen vægt som værende alt for høj.



region MidtjyLLand

SundhedSProFiL For region og koMMuner

63

Motivation og rÅdgivning

Figur 4.22.S-4.25.S
Ønsker at tabe sig og selvvurderet vægt. udviklingen 2006-2010
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Figur 4.22.S 

Ønsker at tabe sig. udviklingen 2006-2010

Figur 4.24.S 

Ønsker ‘i høj grad’ at tabe sig i forhold til vægtklasser.  

udviklingen 2006-2010

Figur 4.25.S 

Ønsker ‘i høj grad’ at tabe sig i forhold til selvvurderet vægt. 

udviklingen 2006-2010

Figur 4.23.S 

Selvvurderet vægt. udviklingen 2006-2010
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Figur 4.26.S-4.28.S
råd fra lægen om vægttab. udviklingen 2006-2010

Figur 4.26.S 

råd fra lægen om vægttab. udviklingen 2006-2010

Figur 4.27.S 

råd fra lægen om vægttab i forhold til vægtklasser. 

udviklingen 2006-2010

Figur 4.28.S 

råd fra lægen om vægttab i forhold til selvvurderet vægt.
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rådgivning fra egen læge i forhold til 
vægttab

der er generelt set ikke sket ændringer i andelen, som er 
blevet rådet af lægen til vægttab, jævnfør figur 4.26.S.

Figur 4.27.S viser, at der er sket et fald i andelen, som er 
blevet rådet til vægttab, blandt moderat overvægtige og 
svært overvægtige. det største fald er sket blandt svært 
overvægtige, hvor andelen er faldet fra 53 % i 2006 til  
48 % i 2010.

Samtidig er der sket et fald i andelen, der har modtaget 
råd fra lægen om vægttab, blandt personer, som vurderer 
egen vægt som værende alt for høj, fra 55-44 %.

Sammenfatning

generelt er der stor motivation i befolkningen for at leve 
sundere.

i perioden fra 2006 til 2010 er der forskel på, hvor positiv 
udviklingen har været i forhold til at leve sundere inden 
for de fem områder: rygning, alkohol, fysisk aktivitet, 
kost og overvægt.

i forhold til rygning er andelen, der inden for de seneste 
fem år (2005-2009) er stoppet med at ryge, steget til 25 % 
fra 20 % i perioden 2001-2005. 

desuden er andelen af rygere, der er motiverede for 
rygestop, steget. Samtidig er der sket et fald i andelen af 
rygere, som ønsker støtte og hjælp til rygestop.

i 2010 arbejdede 92 % af befolkningen på en arbejdsplads, 
hvor rygelovens minimumskrav til rygeregler efterlevedes. 
det samme gjorde sig gældende for 55 % i 2006, forud 
for at rygeloven trådte i kraft. 

På alkoholområdet er der ikke sket ændringer i befolk-
ningens motivation for at ændre på alkoholforbruget. der 
er heller ikke sket ændringer i forhold til andelen, der får 
råd af egen læge om at nedsætte alkoholforbruget. det 
er fortsat 2 % i 2010.   

Flere ønsker i 2010 at være mere fysisk aktive sammen-
lignet med 2006. Særligt de fysisk inaktive er blevet mere 
motiverede for at dyrke mere motion. 

Blandt personer, som dyrker moderat fysisk aktivitet 2-3 
dage eller 4-5 dage om ugen, er flere i 2010 end i 2006 
blevet rådet af lægen til at dyrke motion. 

der er sket et mindre fald fra 2006 til 2010 i andelen, der 
har modtaget kostråd fra lægen. Faldet er sket blandt 
personer med middelsundt og sundt kostmønster. 

generelt set er befolkningen blevet mindre motiveret for 
at tabe sig i perioden fra 2006 til 2010. Samtidig er der 
flere, der vurderer deres vægt som værende for høj. 

Færre overvægtige har i 2010 modtaget råd fra lægen 
om vægttab sammenlignet med 2006. dette skal sam-
menholdes med, at andelen af overvægtige i befolk-
ningen er steget.


