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Baggrund:  
Antallet af mennesker med overvægt eller fedme er blevet et stigende problem for 
folkesundheden, da forekomsten af mennesker med BMI ≥ 25 er tredoblet siden 1975. Mennesker 
med overvægt eller fedme oplever barrierer relaterede til at opnå og vedligeholde et vægttab. 
Forskning viser, at mennesker med overvægt eller fedme oplever signifikant højere grad af 
begrænsninger i både Almindelig Daglig Levevis (ADL) og fysisk aktivitet uden for hjemmet. De har 
endvidere svært ved at organisere deres daglige aktiviteter i forhold til for eksempel tidsforbrug. 
Om det er mangel på tid eller dårlig tidsstyring, at finde balance mellem arbejde og familiære 
rutiner, og stadig afsætte den fornødne tid til at øge sundhed og deltagelse i fysiske aktiviteter.  
 
Formål:  
At finde et ergoterapeutisk perspektiv til at identificere de muligheder som mennesker med 
overvægt eller fedme oplever i deres hverdag for at opnå og vedligeholde et vægttab.  
 
Metode:  
En kvalitativ fænomenologisk undersøgelse omfattende 21 semistrukturerede interviews.  
 
Resultater:  
Tid, struktur, vaner og rutiner i deltagernes hverdag burde ændres for at opnå og vedligeholde et 
vægttab. Deltagere, som studerede eller arbejde oplevede, at have for lidt tid at ændre deres liv 
for at opnå og opretholde vægttab. Deltagere, som var pensioneret eller ledige oplevede, at have 
for meget tid og havde brug for struktur, vaner og rutiner for at opnå og vedligeholde vægttab. 

Konklusion:  
Mennesker med overvægt eller fedme ønsker, at bruge deres tid bedre til at engagere sig i en 
sundere livsstil. Det tyder på, at arbejdet med struktur, vaner og rutiner i hverdagslivet vil øge 
muligheden for at opnå og opretholde et vægttab.  
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