
Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn 
 
Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstude-
rende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en 
indsats overfor forældre til overvægtige børn, så forældrene kan hjælpe deres 
børn til at tabe sig 
 
Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christi-
na Holm og Ditte Jakobsen. 
 
Ergoterapeuten nr. 17, sep. 2003 bragte en artikel om, hvorledes ergoterapeuter kan 
spille en rolle i projektet ”Motion på recept”.  Vi giver her vores bud på, hvordan er-
goterapeuter også kan bidrage i et tværfagligt samarbejde overfor forældre til over-
vægtige børn.  
Jakob er 9 år og overvægtig. Han bor sammen med sin lillesøster og sine forældre, 
som begge arbejder på fabrik. Jakob er ked af, at han ofte bliver kaldt fedeberg af si-
ne klassekammerater, og derfor har forældrene flere gange overvejet at gøre noget 
ved Jakobs overvægt. 
En dag har Jakob et brev med hjem fra skolesundhedsplejersken, som tilbyder Jakob 
og hans forældre at være med i et projekt, som kan hjælpe Jakob med at tabe sig. Pro-
jektet består af vejledning om kost og motion og en hjælp til, hvordan familien kon-
kret kan ændre på faktorer i livsstilen. Faggrupperne i projektet er diætist, fysiotera-
peut og ergoterapeut.   
Vi mener, at ergoterapeuter har meget at bidrage med i en tværfaglig indsats overfor 
forældre til overvægtige børn. I et projekt for forældre til overvægtige børn kan ergo-
terapeutens rolle være, i samarbejde med diætisten og fysioterapeuten, at udarbejde 
en konkret handlingsplan for projektets forløb. Herefter kan ergoterapeuten i samar-
bejde med forældrene opstille aktivitetsproblematikker og mål for at kunne udarbejde 
en konkret handlingsplan til den enkelte familie.    
Den ergoterapeutiske tankegang stemmer godt overens med den indsats, der er behov 
for, i forhold til overvægtige børn og deres familier. De kompetencer, vi som ergote-
rapeuter især kan bidrage med, er viden og teorier om: 
* Motivation  
* Aktivitet/aktivitetsmønstre 
* Omgivelsernes betydning for menneske og aktivitet  
* Opstilling af mål 
* Ændring af vaner 
 
Ergoterapeuten skal tage højde for, at forældrenes og barnets motivation kan forandre 
sig over tid og fra en situation til en anden. Motivationen er ofte høj i starten af forlø-
bet, mens den med tiden kan mindskes. 



Dette kræver, at ergoterapeuten gennem forløbet er opmærksom på at tilpasse indsat-
sen, så forældre og børn bevarer motivationen. Dette er vigtigt, fordi der hermed kan 
ske en udvikling i familiens livsstilsændring. Motivationen vil desuden øges, hvis 
indsatsen implementeres ved hjælp af meningsfuld aktivitet.  
Ergoterapeuten skal tage udgangspunkt i, at familien mest succesfuldt tilegner sig 
færdigheder og udvikler handlekompetencer, når de krav, forældre og børn stilles 
overfor, hverken er for store eller for små. Her kan ergoterapeuten bruge graduering 
som redskab til for eksempel at tilpasse fysisk aktivitet, så barnet kan holde til at del-
tage.     
I samarbejde med forældrene er det vigtigt, at ergoterapeuten opstiller realistiske og 
målbare mål, fordi det så er nemmere for forældrene at bevare motivationen. Målene 
er med til at bestemme retningen for livsstilsændringen, og hvis der opstilles flere 
små og kortsigtede mål, bliver det langsigtede mål mere overskueligt at nå. Det er 
vigtigt, at både forældrene, ergoterapeuten og de andre faggrupper arbejder hen imod 
det samme langsigtede mål, at barnet taber sig. 
Indsatsen vil dreje sig om at ændre på forskellige faktorer i familiens livsstil. Måden 
der arbejdes på for at nå målet, er forskelligt for forældrene, afhængig af hvilken fag-
gruppe de samarbejder med. For eksempel kan diætisten give en vejledning om sund 
kost, mens ergoterapeuten kan vejlede forældrene om en fordelagtig aktivitetssam-
mensætning i hverdagen. Det kan for eksempel være hjælp til, hvordan forældrene 
bedst kan strukturere tiden, så der bliver mere tid til fysisk aktivitet.    
I arbejdet med forældre til overvægtige børn er det vigtigt, at ergoterapeuten tager 
udgangspunkt i den enkelte families levevilkår, vaner, behov og værdier og ikke be-
tragter barnets overvægt som et isoleret problem. Ergoterapeuten skal tage højde for 
disse faktorer, da de kan påvirke barnets overvægt. Desuden kan faktorerne påvirke 
familiens motivation og handlemuligheder i forhold til at ændre livsstil. 
Vi mener derfor, at den ergoterapeutiske indsats skal tilpasses individuelt til den en-
kelte familie. Her kan ergoterapeuten tage udgangspunkt i klientcentreret praksis, 
fordi denne arbejdsmåde stemmer godt overens med en sundhedsfremmende tanke-
gang. 
Til dette formål er den canadiske model for ergoterapeutisk indsats (OPPM) en vel-
egnet arbejdsmodel til at planlægge og udføre den ergoterapeutiske indsats overfor 
forældre til overvægtige børn.  
Ved klientcentreret arbejde er forældrene aktive samarbejdspartnere i den ergotera-
peutiske proces, og dette, mener vi, kan være med til at øge forældrenes motivation 
for at ændre livsstil.  
I arbejdet med forældre til overvægtige børn skal den ergoterapeutiske indsats både 
være forebyggende og sundhedsfremmende. Som vi ser det, kan ergoterapeuter ikke 
adskille sundhedsfremme og forebyggelse, da den sundhedsfremmende indsats har en 
forebyggende gevinst. Denne gevinst kan på sigt nedsætte risikoen for yderligere 
vægtøgning og eventuelle følgesygdomme. 



Når vi arbejder forebyggende, hindrer vi børnene i at blive mere overvægtige, og 
samtidig hjælper vi overvægtige børn til at undgå at bringe overvægten med i voksen-
livet. 
Når vi arbejder sundhedsfremmende, tager vi udgangspunkt i at styrke sundheden for 
hele familien ved blandt andet at styrke deres livsmod, livsglæde, handleevne og for-
nemmelse af overskud i hverdagen. Herved bliver det nemmere for familien at støtte 
barnet i at tabe sig. Her finder vi det relevant at bruge Antonovskys definition af 
sundhed, hvor sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at 
kunne mestre hverdagslivets mange forskellige situationer.  
Vi er i denne artikel kommet med konkrete forslag til, hvordan ergoterapeuter kan 
gøre en indsats overfor forældre til overvægtige børn. Vi vil gerne pointere, at forsla-
gene ikke direkte kan overføres til en ergoterapeutisk praksis, da denne altid skal til-
passes den enkelte familie.  
Vi har i artiklen beskæftiget os med overvægtige børn, men vi mener også, at ergote-
rapeuter kan arbejde med overvægtige mennesker generelt.  
Vi håber, at denne artikel kan være med til at få ergoterapeuter til at reflektere over, 
at der her er endnu et område, hvor vi som ergoterapeuter kan gøre en indsats. Herved 
kan vi som fag være med til at bekæmpe den danske fedmeepidemi.  
 
Artiklen er skrevet af ergoterapeutstuderende fra skolen i Holstebro. Artiklen er skre-
vet på baggrund af gruppens bachelorprojekt. Undersøgelsen bygger på en kvalitativ 
undersøgelse med interview af fire forældre til overvægtige børn om, hvad de mener, 
der kan motivere til at ændre livsstil. Herefter har gruppen respondenternes udsagn 
som inspiration til, hvorledes ergoterapeuter kan bidrage til et tværfagligt samarbej-
de omkring forældre til overvægtige børn.  

 
 

Bacheloropgaven 
ERGOTERAPEUTER KAN HJÆLPE OVERVÆGTIGE BØRN 

 
Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. Vi har via vores bachelorpro-
jekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats overfor forældre til 
overvægtige børn, så forældrene kan hjælpe deres børn til at tabe sig. 
 
Jakob er 9 år og overvægtig. Han bor sammen med sin lillesøster og sine forældre, som begge ar-
bejder på fabrik. Jakob er ked af, at han ofte bliver kaldt fedeberg af sine klassekammerater, og der-
for har forældrene flere gange overvejet at gøre noget ved Jakobs overvægt. En dag har Jakob et 
brev med hjem fra skolesundhedsplejersken, som tilbyder Jakob og hans forældre at være med i et 
projekt, som kan hjælpe Jakob med at tabe sig. Projektet består af vejledning om kost og motion og 
en hjælp til, hvordan familien konkret kan ændre på faktorer i livsstilen. Faggrupperne i projektet er 
diætist, fysioterapeut og ergoterapeut.   
 



Vi mener, at ergoterapeuter har meget at bidrage med i en tværfaglig indsats overfor forældre til 
overvægtige børn. I et projekt for forældre til overvægtige børn kan ergoterapeutens rolle være, i 
samarbejde med diætisten og fysioterapeuten, at udarbejde en konkret handlingsplan for projektets 
forløb. Herefter kan ergoterapeuten i samarbejde med forældrene opstille aktivitetsproblematikker 
og mål for at kunne udarbejde en konkret handlingsplan til den enkelte familie.    
 
Ergoterapeutiske kompetencer 
Den ergoterapeutiske tankegang stemmer godt overens med den indsats, der er behov for, i forhold 
til overvægtige børn og deres familier. De kompetencer, vi som ergoterapeuter især kan bidrage 
med, er viden og teorier om: 

• motivation  
• aktivitet/aktivitetsmønstre 
• omgivelsernes betydning for menneske og aktivitet  
• opstilling mål 
• ændring af vaner 

 
Ergoterapeuten skal tage højde for, at forældrenes og barnets motivation kan forandre sig over tid 
og fra en situation til en anden. Motivationen er ofte høj i starten af forløbet, mens den med tiden 
kan mindskes. Dette kræver, at ergoterapeuten gennem forløbet er opmærksom på at tilpasse indsat-
sen, så forældre og børn bevarer motivationen. Dette er vigtigt, fordi der hermed kan ske en udvik-
ling i familiens livsstilsændring. Motivationen vil desuden øges, hvis indsatsen implementeres ved 
hjælp af meningsfuld aktivitet.  
 
Ergoterapeuten skal tage udgangspunkt i, at familien mest succesfuldt tilegner sig færdigheder og 
udvikler handlekompetencer, når de krav forældre og børn stilles overfor hverken er for store eller 
for små. Her kan ergoterapeuten bruge graduering som redskab til f.eks. at tilpasse fysisk aktivitet, 
så barnet kan holde til at deltage.     
   
I samarbejde med forældrene er det vigtigt, at ergoterapeuten opstiller realistiske og målbare mål, 
fordi det så er nemmere for forældrene at bevare motivationen. Målene er med til at bestemme ret-
ningen for livsstilsændringen, og hvis der opstilles flere små og kortsigtede mål, bliver det langsig-
tede mål mere overskueligt at nå. Det er vigtigt, at både forældrene, ergoterapeuten og de andre 
faggrupper arbejder hen imod det samme langsigtede mål, altså at barnet taber sig. Indsatsen vil 
dreje sig om at ændre på forskellige faktorer i familiens livsstil. Måden der arbejdes på for at nå 
målet, er forskelligt for forældrene, afhængig af hvilken faggruppe de samarbejder med. F.eks. kan 
diætisten give en vejledning om sund kost, mens ergoterapeuten kan vejlede forældrene om en for-
delagtig aktivitetssammensætning i hverdagen. Det kan f.eks. være hjælp til, hvordan forældrene 
bedst kan strukturere tiden, så der bliver mere tid til fysisk aktivitet.    
 
Klientcentreret praksis 
I arbejdet med forældre til overvægtige børn er det vigtigt, at ergoterapeuten tager udgangspunkt i 
den enkelte families levekår, vaner, behov og værdier og ikke betragter barnets overvægt som et 
isoleret problem. Ergoterapeuten skal tage højde for disse faktorer, da de kan påvirke barnets over-
vægt. Desuden kan faktorerne påvirke familiens motivation og handlemuligheder i forhold til at 
ændre livsstil. Vi mener derfor, at den ergoterapeutiske indsats skal tilpasses individuelt til den en-
kelte familie. Her kan ergoterapeuten tage udgangspunkt i klientcentreret praksis, fordi denne ar-
bejdsmåde stemmer godt overens med en sundhedsfremmende tankegang. Til dette formål er den 



canadiske model for ergoterapeutisk indsats (OPPM) en velegnet arbejdsmodel til at planlægge og 
udføre den ergoterapeutiske indsats overfor forældre til overvægtige børn.  
Ved klientcentreret arbejde er forældrene aktive samarbejdspartnere i den ergoterapeutiske proces, 
og dette, mener vi, kan være med til at øge forældrenes motivation for at ændre livsstil.  
 
En sundhedsfremmende indsats 
I arbejdet med forældre til overvægtige børn skal den ergoterapeutiske indsats både være forebyg-
gende og sundhedsfremmende. Som vi ser det, kan ergoterapeuter ikke adskille sundhedsfremme og 
forebyggelse, da den sundhedsfremmende indsats har en forebyggende gevinst. Denne gevinst kan 
på sigt nedsætte risikoen for yderligere vægtøgning og eventuelle følgesygdomme. Når vi arbejder 
forebyggende, hindrer vi børnene i at blive mere overvægtige, og samtidig hjælper vi overvægtige 
børn til at undgå at bringe overvægten med i voksenlivet. Når vi arbejder sundhedsfremmende, ta-
ger vi udgangspunkt i at styrke sundheden for hele familien ved bl.a. at styrke deres livsmod, livs-
glæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. Herved bliver det nemmere for famili-
en at støtte barnet i at tabe sig. Her finder vi det relevant at bruge Antonovskys definition af sund-
hed, hvor sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre 
hverdagslivets mange forskellige situationer.  
 
Vi er i denne artikel kommet med konkrete forslag til, hvordan ergoterapeuter kan gøre en indsats 
overfor forældre til overvægtige børn. Vi vil gerne pointere, at forslagene ikke direkte kan overføres 
til en ergoterapeutisk praksis, da denne altid skal tilpasses den enkelte familie.  
Vi har i artiklen beskæftiget os med overvægtige børn, men vi mener også, at ergoterapeuter kan 
arbejde med overvægtige mennesker generelt.  
Vi håber, at denne artikel kan være med til at få ergoterapeuter til at reflektere over, at der her er 
endnu et område, hvor vi som ergoterapeuter kan gøre en indsats. Herved kan vi som fag være med 
til at bekæmpe den danske fedmeepidemi.  
 
Artiklen er skrevet af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina 
Holm og Ditte Jakobsen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artiklen er skrevet som et led i 
vores bachelorforløb og er skrevet 
på baggrund af vores bachelor-
projekt. Vi har lavet en kvalitativ 
undersøgelse, hvor vi har inter-
viewet fire forældre til overvæg-
tige børn om, hvad de mener, der 
skal til for at blive motiveret til at 
ændre livsstil. Herefter har vi 
brugt respondenternes udsagn 
som inspiration til, hvorledes vi 
som ergoterapeuter kan bidrage til 
et tværfagligt samarbejde om-
kring forældre til overvægtige 
børn.  

Ergoterapeuten nr. 17, sep. 2003 
bragte en artikel om, hvorledes 
ergoterapeuter kan spille en rolle i 
projektet ”motion på recept”.   
Vi giver her vores bud på, hvor-
dan ergoterapeuter også kan bi-
drage i et tværfagligt samarbejde 
overfor forældre til overvægtige 
børn.  


