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Introduktion til 

artiklen



Baggrund

➢34 % af voksne danskere er overvægtige og 17 % er svært overvægtige

➢Overvægt er forbundet med adskillige sygdomme og er omkostningsfuldt for det danske

sundhedssystem

➢Overvægt er forbundet med problemer i aktivitetsudførsel

➢Ergoterapeuter inddrages sjældent I vægttabsinterventioner



Formål

➢ At undersøge hvad danske borgere ønsker skal indgå I en vægttabsintervention

➢ Undersøge om danskernes ønsker hænger sammen med deres køn eller alder 



Metode

➢Indledende undersøgelser fandt 5 vigtige komponenter af vægttabsinterventioner: 

Kost, fysisk aktivitet, aktivitetsbalance, vaner og sociale relationer

➢21 udsagn, målt på Likert-skala

➢Online spørgeskema (SurveyXact)

➢Analyseret med Chi2 tests og visualiseret ved hjælp af procentuelle analyser



Oversigt over studiets 

informanter



Resultater

➢ Med alderen falder ønsket om at tilegne sig mere viden om sunde kostvaner og at inddrage 

familie og venner i en vægttabsintervention

➢ Stratificeret for køn: 15 ud af  21 udsagn viste statistisk signifikant forskelle

➢ Kvinderne ønskede i højere grad hjælp end mænd

➢ Individuel > gruppebaseret

➢ Kombineret individuel og gruppebaseret intervention i højere grad ønsket af  kvinderne



Vaner 

&

aktivitetsbalance



Sociale relationer

&

interventionens rammer



Konklusion

➢Der er forskel på hvad mænd og kvinder ønsker af  indhold i en vægttabsintervention og hvordan 

interventionen skal opbygges

➢Overordnet set ønsker kvinder i højere grad at hjælp i en vægttabsintervention end mænd 

➢Det kan være fordelagtigt at målrette udviklingen af  vægttabsinterventioner ud fra deltagernes køn



Studiets 

implikationer 

for 

ergoterapeutisk 

praksis

➢Studiets fund om kønsbaserede forskelle kan være med til 

at guide udvikling af  ergoterapeutiske 

vægttabsinterventioner 

➢Ønsker relateret til aktivitetsbalance scorede højt

➢Ergoterapeuter kan hjælpe borgere med at opnå 

aktivitetsbalance og finde mening i en sundere livsstil

➢Stort potentiale for ergoterapeuter i vægttabsinterventioner 

og ergoterapeutiske vægttabsinterventioner 


