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Sammenfatning  

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte 11. november 2015 handleplan for 

Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt, som blev til i et 

samarbejde med Skole- og Dagtilbuds-udvalget, Social- og Familieudvalget samt 

Kultur- og Fritidsudvalget. Strategien er en del af Sundhedspolitikken 2016-2020 FRISK 

hele livet – SAMMEN om det sunde liv og beskriver, hvordan Nyborg Kommune bl.a. 

ønsker at reducere andelen af børn og unge med overvægt gennem et kommunalt 

tilbud for hele familien.  

I budget 2016-19 blev forligspartierne enige om at afsætte 500.000 kr. årligt for at støtte 

op om Strategien for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt. Der blev 

således ansat en projektmedarbejder til at varetage samtaler og aktiviteter i et 2-årigt 

tilbud til børn og unge med overvægt og deres familier. Det blev besluttet at evaluere 

projektet efter to år med henblik på, at vurdere om tilbuddet bør justeres inden 

implementering til drift.  

Evalueringen viser, at målet om at rekruttere 100 familier i løbet af projektperioden er 

lykkes, idet 136 børn/unge (120 familier) er/har været tilmeldt.  

Rekruttering af deltagere til projektet sker særligt i forlængelse af sundhedsplejens faste 

tilbud om undersøgelse og samtaler, men også gennem andet frontpersonale, på 

familiens eget initiativ eller gennem netværk.  

Det var et mål for projektet, at 65% af de deltagende børn og unge reducerer deres 

overvægt. Evalueringen viser, at 73,2% de deltagende børn og unge har reduceret 

deres overvægt i forbindelse med deres foreløbige deltagelse i projektet. Derudover ses 

både et fald i andelen af børn og unge som ved første måling var overvægtige (fra 

55,8% til 51,2%) og også et fald i andelen som var svært overvægtige (fra 38,9% til 

28%).  

57 børn/unge er udgået fra projekt, heraf 14 børn inden 1. samtale. Der ses ikke nogen 

direkte sammenhæng mellem manglende vægttab og frafald.  

Børnenes trivsel, (målt ved VAS-skema med en skala fra 0 til 10), er ved opstart i 

tilbuddet god, fordelt på livsglæde/humør (7,2), livskvalitet (7,2), mobning (1,6) mf., og 

ved målinger over tid, ses der en gennemsnitlig udvikling til det bedre, ved hhv. 

livsglæde/humør (8,1), livskvalitet (7,3), mobning (1,3). Børnenes kropopfattelse ligger 

ved opstart middel (5,3), og også her ses en gennemsnitligt udvikling til det bedre (5,9).       

Familiernes udbytte og tilfredshed med tilbuddet er blevet undersøgt gennem en løbene 

tilfredshedsundersøgelse ved 4. samtale og en evalueringsundersøgelse som er 

udsendt til alle familier som har gennemført 1. samtale, samt 4 familieinterviews. 100% 

(43 besvarelser) har gennemført tilfredshedsundersøgelsen og 23,8% (35 besvarelser) 

har gennemført evalueringsundersøgelsen. Pga. evalueringsundersøgelsens lave 

svarprocent og dermed lavere validitet, er evalueringsundersøgelsens resultater mindre 

fremtrædende i den samlede vurdering af projektet.  
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Størstedelen af de familier som har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen udtrykker 

tilfredshed med projektets aktiviteter (familiesamtaler (97,7%), kostaktiviteter (85,8%) og 

bevægelsesaktiviteter (92,3%)).  

Størstedelen af de familier som har deltaget i evalueringsundersøgelsen udtrykker 

ligeledes tilfredshed med projektets aktiviteter (familiesamtaler (79,4 %), kostaktiviteter 

(93,3%) og bevægelsesaktiviteter (80%)). 14,7% angiver at de er ikke har fundet 

metoden egnet til deres familie.  

Gennem projektets forskellige aktiviteter har de deltagende børn og familier bl.a. fået 

inspiration til at træffe sundere valg, redskaber til at fastholde motivation til forandring 

og fået mere bevægelse ind i hverdagen. Gruppeaktiviteterne omkring kost og 

bevægelse har medvidere givet de deltagende familier mulighed for at møde andre med 

samme udfordringer.  

Selvom evalueringens resultater viser høj tilfredshed blandt deltagerne i forhold til 

udbytte og indhold, er der dog også få familier som ikke fundet metoden egnet. Med 

den høje andel af børn/unge som reducerer deres grad af overvægt, er den individuelle, 

detaljerede og behandlerstyrede tilgang og dertilhørende konkrete redskaber til hjælp til 

selvhjælp en effektiv og brugbar metode i arbejdet med livsstilændringer med 

udgangspunkt i individuelle udfordringer og behov. Projektet har således på mange 

måder givet gode erfaringer med Holbækmodellen som metode til behandling af børn 

og unge med overvægtig i et familieorienteret tilbud. 

På baggrund af evalueringens samlede resultater og erfaringerne fra projektperioden 

anbefaler administrationen at:  

- Projekt Fit&Najs fortsætter for målgruppen 6-14 år, se kommissorium, bilag 12 

- Tilbuddet udvides til målgruppen 15-18 år i Fit&najs UNG 

- Ved tilmelding skærpes opmærksomheden omkring anvendelsen af 

Holbækmodellen som metode og betydningen her af  

- Familiesamtalerne fortsætter i form af forundersøgelse, kontrolbesøg og 

årskontrol. Antallet af familiesamtaler tilpasses familiens behov.   

- Bevægelsesaktiviteterne for de 9-14 årige fortsætter som nu, i samarbejde med 

Fit&Najs UNG 

- Bevægelsesaktiviteterne for de 6-8 årige ændres til at indeholde mulighed for 

individuelle forløb 

- Kostaktiviteterne fortsætter, hvori den guidede indkøbstur afholdes i samarbejde 

med Fit&Najs UNG for forældregruppen 

- Projektgruppen overgår til arbejdsgruppe for Fit&najs og Fit&najs UNG 
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Baggrund 

Forebyggelse og behandling af børn og unges overvægt er et prioriteret indsatsområde 

i Nyborg Kommune under Strategi for Tidlig indsats vedrørende børn og unges 

overvægt. Gennem de seneste årtier er der sket en stigning i andelen af overvægtige 

og svært overvægtige danske børn og unge. I Nyborg Kommune er ca. hvert tiende 

barn, der starter i skole og ca. hver fjerde ung, der går ud af folkeskolen, overvægtige. I 

skoleåret 2016/2017 var der således 13,35% overvægtige børn i indskolingen, mens 

23,87% var overvægtige i udskolingen.  

Overvægt er forbundet med store omkostninger for såvel den enkelte, som for 

samfundet, idet overvægt både har psykiske og fysiske konsekvenser. Børn og unge 

med overvægt føler selv, at nogle af de største udfordringer er, at de udsættes for 

drillerier og mobning, samt at de føler sig begrænsede ift. at indgå i leg og fysisk 

udfoldelse. På den måde ses en sammenhæng mellem overvægt, lavt selvværd og 

dårligere trivsel. Børn og unge med overvægt og svær overvægt er desuden i risiko for 

at udvikle type-2diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, fedtlever, ledsmerter, 

flere former for kræft mm. Det er derfor vigtigt at forebygge, at børn og unge i en tidlig 

alder udvikler overvægt, da en stor del af børnene bærer overvægten med sig ind i 

voksenlivet (Sundhedsstyrelsen, Forebyggelsespakke om overvægt, 2013).  

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte 11. november 2015 handleplan for 

Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt, som blev til i et 

samarbejde med Skole- og Dagtilbuds-udvalget, Social- og Familieudvalget samt 

Kultur- og Fritidsudvalget. Strategien er en del af Sundhedspolitikken 2016-2020 FRISK 

hele livet – SAMMEN om det sunde liv og beskriver, hvordan Nyborg Kommune bl.a. 

ønsker at reducere andelen af børn og unge med overvægt gennem et kommunalt 

tilbud for hele familien.  

I budget 2016-19 blev forligspartierne enige om at afsætte 500.000 kr. årligt for at støtte 

op om Strategien for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt. Der blev 

således ansat en projektmedarbejder til at varetage samtaler og aktiviteter i et 2-årigt 

tilbud til børn og unge med overvægt og deres familier. Det blev besluttet at evaluere 

projektet efter to år med henblik på, at vurdere om tilbuddet bør justeres inden 

implementering til drift.  

Projekt Fit&Najs bygger på principperne fra Holbækmodellen, der er en familieorienteret 

behandlingsmetode, der har vist positive resultater i andre kommuner. Metoden bygger 

på internationale evidensbaserede anbefalinger og ekspertviden om fedtmassens 

regulering. Derudover tager metoden udgangspunkt i en sundhedspædagogisk tilgang 

hvor behandleren med en konkret og løsningsorienteret tilgang træder i karakter, og 

med udgangspunkt på alvoren bag problemet, på en direkte, omsorgsfuld og 

nærværende måde, støtter familien og lærer dem op til selv at tage ansvar for egen 

behandling.  
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Projektbeskrivelsen for Projekt Fit&Najs blev godkendt på møde i Sundheds- og 

Forebyggelsesudvalget 2. december 2015. Der er i forbindelse med projektet nedsat en 

tværfaglig projektgruppe med kommunens kliniske diætist, børnefysioterapeut samt en 

sundhedskonsulent, der sammen har til opgave at styrke kvaliteten og forankringen af 

de forskellige aktiviteter i projektet.  

I maj 2016 blev projektets aktiviteter igangsat og der blev forelagt en status for 2016 for 

udvalget som blev godkendt 18. januar 2017. Her blev der afsat midler fra 

sundhedspuljen til projektets aktiviteter og til uddannelse af yderligere to medarbejdere 

indenfor metoden, som varetager samtalerne i tilbuddet.   

Evalueringen af Projekt Fit&Najs inddrager interviews og spørgeskemaundersøgelser 

med deltagerne og indeholder effektmål som vægttab og vægtvedligeholdelse, samt 

procesmål som fx udvikling af deltagernes handlekompetencer. Kvaliteten af projektet 

evalueres gennem en kombination af effektmålene, tilfredshedsundersøgelse, 

evalueringsundersøgelse og interviews med deltagerne om deres oplevelser og udbytte 

af projektets aktiviteter. 

Erfaringer fra projektperioden og evalueringens resultater danner grundlag for 

kommissorium for drift af tilbuddet Fit&Najs til børn og unge i alderen 6-14 år. 
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Projekt Fit&Najs  

Formål 

Formålet med Fit&Najs er:  

- at oprette et tilbud målrettet overvægtige børn og unge samt deres familier, der 

kan skabe livsstilsændringer med henblik på vægttab eller vægtstabilisering, som 

resulterer i bedre trivsel og sundere familier.  

- at opnå erfaring med en metode til overvægtige børn/unge og deres familie, med 

henblik på om der kan dannes grundlag for en fremtidig drift af programmet. 

Mål 

Målet med projektet er at bringe familien i stand til at støtte barnet/den unges udvikling 

af livsstilsændringer, ved at give inspiration til at træffe sundere valg, fastholde 

motivation til forandring og få mere bevægelse ind i hverdagen.  

 

Målet med projekt Fit&Najs er:   

- at rekruttere 100 familier i løbet af projektperioden.  

- at 65% af børnene/de unge opnåede et vægttab eller en vægtstabilisering ved at 

ændre sundhedsadfærd ud fra deres individuelle målsætninger.  

- at familien udvikler handlekompetence til at vælge en sundere livsstil og bliver i 

stand til selv at foretage livsstilsændringer med henblik på vægttab eller 

vægttabsstabilisering hos barnet/den unge. 

- at de gruppebaserede tilbud medvirkede til, at give barnet/den unge og deres 

familier mulighed for at møde andre med samme udfordringer.  

Det er endvidere hensigten, at barnet/den unge og familierne: 
o kan udveksle erfaringer og oplever sammenhold og støtte fra gruppen.  

o tilegner sig viden og færdigheder samt får inspiration til at fortsætte med 

sunde kostvaner og måltider.  

o får en positiv oplevelse med bevægelse og motion, øger graden af fysisk 

aktivitet, samt inspireres til at fortsætte i eksisterende fritidstilbud, inden de 

afslutter deres forløb. 

Indhold i tilbuddet 

Fit&Najs er en familieorienteret indsats, der indeholder henholdsvis individuelle 

familiesamtaler samt en række aktiviteter for enten børn, familier (inkl. eventuelle 

søskende) eller forældre. Tilbuddet arbejder ud fra Holbækmodellen, der er en 

sundhedspædagogisk tilgang til behandling af børn og unge med overvægt. Gennem 

alle tilbuddets aktiviteter er der et særlig fokus på at tydeliggøre det ansvar, som 

forældrene har og den støtte de skal give, for at barnet/den unge lykkes med en 

vægtstabilisering eller et vægttab.  
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Holbækmodellen  

Holbækmodellen er udviklet af Enheden for Overvægtige Børn og Unge, 

Børneafdelingen på Holbæk Sygehus i 2008, og er en familieorienteret 

behandlingsmetode, der har vist positive resultater i andre kommuner.  

Metoden tager udgangspunkt i en tværfaglig familieorienteret behandlingsmodel, som 

bygger på internationale evidensbaserede anbefalinger og ekspertviden om 

fedtmassens regulering. Fordi behandleren har denne viden, er det også denne, som 

har ansvaret for at give barnet/familien den bedst mulige behandling. En væsentlig 

pointe her er at behandleren, i relationen til familien, træder i karakter med fokus på 

alvoren bag problemet og på en direkte, omsorgsfuld og nærværende måde, støtter 

familien og lærer dem op til selv at tage ansvar for egen behandling.  

Sundhedspædagogisk tilgang 

I Holbækmodellen arbejdes der konkret og løsningsorienteret gennem en direkte 

kommunikationsform. Holbækmodellen afskiller sig fra metoder som ’Du bestemmer’ og 

’Små skridt’ og ’Den motiverende samtale’, ved sin direkte og tydelige 

behandlerstyrerede tilgang til hjælp til selvhjælp. Motivationen for vægttab eller 

livsstilsændringer italesættes sjældent, idet familierne på baggrund deres valg om at 

indgå et forløb som udgangspunkt må siges at være motiverede.  

 

Individuelle familiesamtaler 

Alle familier indgår i et individuelt familiesamtaleforløb på ca. 7-9 samtaler i løbet af 15-

18 måneder. Her deltager barnet/den unge sammen med en forælder/forældre. 

Hensigten med familiesamtalerne er at familien udvikler handlekompetencer til at vælge 

en sundere livsstil og bliver i stand til selv at foretage og fastholde livsstilsændring med 

henblik på vægtstabilisering eller vægttab hos barnet/den unge.  

Behandlingen tager udgangspunkt i det enkelte barns/families situation og ved første 

samtale, laves der en skræddersyet behandlingsplan, også kaldet punktplan, som typisk 

indeholder 15-20 punkter med konkrete ændringer i familiens livsstil, se Figur 1.  

Punktplanen udtrykker målet for familiens forløb og tager udgangspunkt i alle måltider, 

kostsammensætning, spiseøvelser, inaktivitet og aktivitet, sport, sengetider, skærmtid, 

trivsel mm., alt efter familiens behov. Alle punkter fra punktplanen implementeres på én 

gang og justeres løbende gennem samtalerne.  

I dialogen med familien drages omsorg for de problemstillinger, som familien ofte 

oplever som vanskelige, og familien støttes med hjælp til selvhjælp gennem 

retningslinjer og inspiration til at træffe sundere valg og fastholdelse af motivation til 

forandring. Se bilag 1 for en uddybende forløbsbeskrivelse af de individuelle 

familiesamtaler.  
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Kostaktiviteter 

Alle familier tilbydes at deltage i 3 forskellige madværksteder og en guidet indkøbstur. 

Hensigten er, at familierne tilegner sig viden, færdigheder og handlekompetence i 

forhold til at indkøbe, tilberede og sammensætte sunde og mættende måltider. 

Derudover giver aktiviteterne familierne mulighed for at møde andre familier med 

Punktplan for X og familie:  
 

1. Mindre kræsen  

2. Morgenmad: ikke chokopops eller rundstykker med smør, pålægschokolade 

eller kødpølse 

3. I stedet: havregryn, havregrød (med max 1 tsk. sukker/rosiner), rugfras, 

havrefras, minifras med minimælk/skummetmælk eller rugbrød (evt. ristet) 

med magert pålæg (0-6 % fedt). 

4. Frokost: ikke fed leverpostej, fed ost, nødder, rullepølse eller myslibar  

5. I stedet: 3-5 halve skiver rugbrød med magert pålæg (0-6 % fedt) eller 

kartofler, æg eller fisk (ikke paneret eller i olie) + gnavegrønt: fx tomat, 

blomkål, broccoli, agurk og gulerødder mm.  

6. Eftermiddagsmad: hver dag 

7. ikke slik, toast eller kun frugt 

8. I stedet: havregryn, havregrød (med max 1 tsk. sukker/rosiner), rugfras, 

havrefras, minifras med minimælk/skummetmælk eller rugbrød (evt. ristet) 

med magert pålæg (0-6 % fedt). 

9. Aftensmad: Lad gryder, pander, skål og fade mm. stå i køkkenet  

10. Anret og spis efter T-tallerkenen + dagens udfordring 

11. Vent 20 min. med 2. portion  

12. Max 2 stk. frugt om dagen 

13. Max 2 spsk. dressing/sovs/ketchup  

14. Max 0,5 l sodavand/saft/juice/kakao + 1 valgfri ting fra slikoversigten om ugen  

15. Fastfood max. 1 gang om måneden  

16. Max 2 timers skærm om dagen 

17. Først efter kl. 17 

18. Barnet/den unge skal gå til idræt/fritidsaktivitet 2 gange om ugen 

19. Barnet/den unge skal være fysisk aktiv 1 time om dagen 

20. Mobning skal ikke tolereres og skal meldes til det relevante personale  

 

Figur 1: Eksempel på punktplan 
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samme udfordringer og udveksle erfaringer og oplevelser og støtte hinanden på tværs 

af gruppen. Se bilag 2 for en uddybende forløbsbeskrivelse af kostaktiviteter. 

Bevægelsesaktiviteter  

Alle børn som ikke allerede er fysisk aktive i et foreningstilbud har mulighed for deltage i 

bevægelsesaktiviteter 1 gang ugentligt i 12 uger af 1,5 time. 

Hensigten med aktiviteterne er at børnene får en positiv oplevelse med bevægelse og 

motion, møder andre børn som også har samme udfordringer, øger børnenes fysiske 

aktivitetsniveau og inspirerer dem til efterfølgende at fortsætte i et eksisterende 

fritidstilbud.  

Aktiviteterne er opdelt på målgruppen 6-8 år og 9-15 år. Se bilag 3 og 4 for en 

uddybende forløbsbeskrivelse af bevægelsesaktiviteterne. 

 

Rekruttering, henvisning og kommunikation 

Projekt Fit&Najs har haft en bred rekrutteringsstrategi. Der har været mulighed for at 

familierne selv har kunnet  tilmelde sig Projekt Fit&Najs, enten pr. telefon eller via et 

elektronisk tilmeldingsskema på Nyborg Kommunes hjemmeside. Hertil er der også 

udviklet en velkomstfolder målrettet forældre, se bilag 16. Praktiserende læger, 

sundhedsplejersker og andet frontpersonale har også kunnet henvise til Projekt 

Fit&Najs.  

I forbindelse med henvisning gennem Sundhedsplejen, er der i samarbejde med 

sundhedsplejerskerne, udviklet et særligt udvidet informationsmateriale til brug i 

rekruttering i forbindelse med ind- og udskolingssamtaler samt andre sundhedsplejelige 

indsatser i skoletiden. Disse samtaler og indsatser har et stort 

rekrutteringspotentiale/mulighed, da de tilbydes løbende gennem barnets/den unges 

skoletid, og bl.a. indeholder registrering af barnets/den unges højde- og vægtudvikling. 

For at orientere om tilbuddet og skabe samarbejde om rekruttering er der gennemført 

en række oplæg om Projekt Fit&Najs for forskellige samarbejdspartnere fx 

skolelederne, Sundhedsplejen, Tandplejen, Socialafdelingen, Familiehuset og besøg 

ved de praktiserende læger i kommunen. Kommunale frontmedarbejdere har gennem 

disse oplæg og en opdateret version af folderen ’Handlevejledning til børn med 

overvægt’ fået viden og mulighed for at henvise til Projekt Fit&Najs. 

Projekt Fit&Najs er desuden markedsført på Nyborg Kommunes hjemmeside, Nyborg 

Kommunes Facebookside, Facebooksides ’Sund i Nyborg’, samt på Skole- og 

Forældreintra i forbindelse med opstart af tilbuddet.  

69% af tilmeldingerne kommet ved hjælp af sundhedsplejen, 5% gennem praktiserende 

læge eller diætist, 14 % gennem anden frontpersonale og 12 % gennem eget netværk 

eller sociale medier eller Nyborg Kommunes hjemmeside.  
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Evalueringens metoder og data  

Evaluering af Fit&Najs bygger på en kombination af flere forskellige typer data: 

Kvalitative data: 

 Interview med familier  

 Fritekstsbesvarelser fra spørgeskema vedr. tilfredshedsundersøgelse  

 Fritekstsbesvarelser fra spørgeskema vedr. evaluering  

 Opsamling og tilbagemeldinger med tværfaglige samarbejdspartnere 

Kvantitative data 

 Udvikling i grad af overvægt blandt de deltagende børn 

 Data fra spørgeskema vedr. tilfredshedsundersøgelse 

 Data fra spørgeskema vedr. evaluering 

 Udvikling i trivsel 

Disse metoder beskrives i det følgende.  

Resultaterne præsenteres i resultatafsnittet. 

  

Måling af overvægt blandt børn og unge 

BMI (Body Mass Index) udregnes ved at dividere kropsvægten i kilo (kg) med højden i 

meter (m) i anden potens.  

𝐵𝑀𝐼 =
𝑘𝑟𝑜𝑝𝑠𝑣æ𝑔𝑡 (𝑘𝑔)

ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛 (𝑚2)
 

Referenceværdierne for overvægt og svær overvægt for voksne er henholdsvis en BMI-

værdi på 25 og 30. For børn og unge (under 18 år) er referenceværdierne anderledes, 

idet der skal tages højde for alder, køn og højde, når graden af overvægt vurderes, da 

der her er stor variation, se bilag 5.   

Til bestemmelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge benyttes der 

derfor Sundhedsstyrelsens kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver 

baseret på danske data med internationale grænseværdier (ISO-BMI/IOTF), se bilag 6.  

Børn og unges BMI vurderes bedst ved beregningen af en BMI z-score (standard 

deviations score), som korrigerer for køn og alder. Denne beregning gør det muligt at 

sammenligne overvægt hos piger og drenge i alle aldre over tid.  

 

I Projekt Fit&Najs er målet enten vægtstabilisering eller vægttab. Ved en 

vægtstabilisering hvor barnet samtidig vokser i højden, vil der således også være et fald 

i BMI z-score og dermed også i graden af overvægt. Ligeledes vil der i en stabilisering 

af BMI over tid også ses et fald i BMI z-score, hvormed graden af overvægt hos 

barnet/den unge falder.  
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Antallet af børn som enten har reduceret, fastholdt eller øget deres grad af overvægt 

præsenteres i procent, på baggrund af data fra børn/unge med to eller flere målinger.  

 

Andre målinger 

Ud over ændring i BMI, er der ved hver samtale også målt talje- og hofteomkreds, samt 

estimeret fedtprocent og muskelmasse via en Tanitavægt. Disse målinger kan være 

med at nuancere og understøtte vægt- og BMI-udvikling, og præsenteres og anvendes i 

familiesamtalerne, men indgår ikke som kvantitativ data i denne evaluering. 

  

Trivsel  

Der er foretaget målinger af børnenes trivsel ud 

fra et VAS-skema (Visual Analog Scala) med 

seks skalaspørgsmål fra 0 til 10, se Figur 2. 

Spørgsmålene stilles til barnet, som skal sætte et 

kryds på linjen i forhold til barnets oplevelse af de 

enkelte emner. Eks. Ift. mobning, spørges der: 

’Bliver du mobbet rigtig meget (peg på 10), bliver 

du slet ikke mobbet (peg på 0), eller er det et sted 

midt i mellem?’. Spørgsmålene handler om 

følgende emner: livsglæde og humør, livskvalitet, 

appetit, mobning, motivation og kropsopfattelse. 

Besvarelse af VAS-skema er gennemført ved 1. 

samtale, 4. samtale (efter ca. 6 måneder) og ved 

årskontrol (efter ca. 12 måneder). 

 

Interviews med familier 

For at få en mere dybdegående viden om 

familiernes oplevelse af tilbuddet som helhed, 

deres arbejde med at skabe livsstilsændringer og 

opretholdelsen af en sundere livsstil, er der gennemført fire familieinterviews af ca. 30 

minutters varighed, se bilag 9 for interviewguide. Interviewene er gennemført i 

forlængelse af en allerede aftalt familiesamtale i løbet af efteråret 2017. De 

interviewede familier har gennemført mellem 5 til 10 samtaler i deres behandlingsforløb 

og udgør et så vidt muligt repræsentativt udsnit af projektets deltagere i forhold til køn, 

alder samt udvikling i grad af overvægt. Sammenfatning af alle familieinterviews findes i 

bilag 15. 

 

Figur 2: VAS-skema 
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Spørgeskemaundersøgelser 

For at undersøge familiernes oplevelse af bl.a. indholdet og udbytte af tilbuddet, er der 

gennemført to spørgeskemaundersøgelser i løbet at projektperioden, en løbende 

tilfredshedsundersøgelse og en evalueringsundersøgelse i forbindelse med 

udarbejdelsen af evalueringen.  

Tilfredshedsundersøgelse  

Tilfredshedsundersøgelsen indeholder spørgsmål vedrørende: 

 de individuelle familiesamtaler  

 gruppeaktiviteterne  

 de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer 

 forløbet som helhed 

Denne tilfredshedsundersøgelse er gennemført som en løbende 

spørgeskemaundersøgelse, som familierne har udfyldt i forlængelse af 4. samtale1 

(efter ca. 6 måneder), se bilag 7. Der er lavet 432 besvarelser ud af 43 mulige (48 

børn3), hvilket giver en svarprocent på 100.  

Evalueringsundersøgelse 

I forbindelse med evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som 

indeholder spørgsmål vedrørende: 

 de individuelle familiesamtaler  

 gruppeaktiviteterne  

 forløbet som helhed 

 oplevelse af handlekompetence til at vælge en sundere livsstil 

 udbytte ved at have deltaget i tilbuddets aktiviteter 

Evalueringsspørgeskemaet (se bilag 8) er fremsendt i oktober 2017 i mail via online link 

i mail til alle familier, som har gennemført minimum 1. familiesamtale, i alt 1474 mulige 

besvarelser. Der er også fremsendt en reminder mail. 35 har besvaret 

tilfredshedsspørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 23,85. Dette er en 

forholdsvis lav svarprocent, hvilket har betydning for validiteten af 

evalueringsundersøgelsen.  

                                            
1 Fire familier har besvaret tilfredshedsundersøgelsen efter 3. samtale, da de her var midtvejs i deres 
forløb her (ca. 6 mdr. efter opstart). 
2 Ved familier som har to eller flere børn tilmeldt Fit&najs er tilfredshedsundersøgelsen besvaret pr. 
familie og ikke pr. barn.  
3 38 familier med 1 barn tilknyttet og 5 familier med 2 børn tilknyttet.  
4 Evalueringsspørgeskemaet er sendt ud til de mail adresser som er opgivet ved tilmelding til projektet, 
hvilket betyder at spørgeskemaet er sendt ud til både mor og far, hvis der er opgivet mail på begge ved 
tilmelding. I familier hvor forældre ikke er samboende, men begge hvor begge parter deltager i tilbuddet, 
har der været mulighed for at afgive to separat besvarelser. I familier, som har to eller flere børn tilknyttet, 
er evalueringsspørgeskemaet fremsendt til mor og far, hvis begge disses mail adresser har været 
opgivet. Her har der således ikke været mulighed for at give separate besvarelser for hvert barn.  
5 Kommentar til besvarelsesprocent: Familierne kan have givet en samlet besvarelse, selvom 
evalueringsspørgeskemaet er sendt til både mor og far, hvilket vil resultere i en lavere 
besvarelsesprocent.  
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Resultaterne fra evalueringsundersøgelsen kan således ikke stå alene i en vurdering af 

deltagernes udbytte og tilfredshed med tilbuddet, hvormed resultaterne fra 

evalueringens andre metoder (BMI målinger, VAS-skema, tilfredshedsundersøgelse og 

familieinterviews) vil få en større betydning i vurderingen af om projektets målsætning er 

nået. 

 

Tværgående samarbejde 

I forbindelse med udarbejdelsen af evalueringen, er der indhentet erfaringer på tværs af 

projektgruppen og blandt sundhedsplejerskerne, gennem møder og skriftlige 

tilbagemeldinger. Fokus har været at indsamle erfaringer og at få feedback på 

tilbuddets eksisterende materialer og arbejdsgange. Disse erfaringer er nedskrevet og 

indgår som kvalitativt supplement til evalueringen og i anbefalingerne til fremtidig drift af 

Fit&Najs.   

 

Resultater  

Målgruppe, køn, aldersfordeling og rekruttering 

I løbet af projektperioden har 136 børn/unge været tilmeldt (120 familier), heraf er 53 

drenge og 83 piger. 113 børn/unge har gennemført 1. samtale. Ved 1. samtale var 

gennemsnitsalderen 11,02 år (11,17 år for drenge og 11,36 år for piger). Figur 3 viser 

aldersfordelingen ved opstart.  

 
Figur 3: Fordeling af alder ved 1. samtale, (n = 113) 
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Figur 3 viser, at der deltager flest børn i alderen 10-13 år. I alt er 54,9% af de 

deltagende børn i alderen 10-13 år.  

93 børn/familier (69%) angiver i forbindelse med tilmelding eller 1. samtale, at de er 

henvist til tilbuddet/har hørt om tilbuddet gennem Sundhedsplejens fastlagte 

skoleundersøgelser med højde og vægtmålinger som foretages i 0., 1., 3., 6., og 96. 

klasse. Figur 4 viser en oversigt over typer og antal af henvisningsveje.  

 

Figur 4: Henvisningsvej til Projekt Fit&najs. Antal, procentvisandel, (n=136) 

 
 

Figur 4 viser, at Sundhedsplejen har stor andel i rekrutteringen af deltagere til projektet 

(69%). Herefter kommer selvhenvendelse (12%), gennem netværk, Facebook eller 

nyborg.dk. Derudover er der også kommet tilmeldinger til tilbuddet gennem andre 

fagpersoner; fx socialrådgiver eller familiebehandler/familiekonsulent (7%), egen læge 

eller klinisk diætist (5%), eller gennem Skole-intra/forældre-intra/lærer (7%). 

  

Antal forløb og samtaler 

113 af børn/unge har gennemført 1. samtale, heraf 43 drenge og 70 piger. Der er 

således min. én BMI måling på 113 børn. 82 børn/unge har gennemført to eller flere 

samtaler, heraf 33 drenge og 49 piger. Der er således 82 børn/unge med to eller flere 

BMI målinger.  

Et flowdiagram over antal tilmeldinger, samtaler og børn der er udgået fra projektet er 

vedhæftet, se bilag 10.  

 

                                            
6 Pr 1/8-2017 er udskolingsundersøgelsen rykket fra 9. klasse til 8. klasse. I skoleåret 2017/2018 ser 
Sundhedsplejen således både 8. og 9. klasserne til udskolingsundersøgelsen.  
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Vægtstatus ved forundersøgelse – 1. samtale  

Ud af de 113 børn, som er tilmeldt og har gennemført 1. samtale, har 55,8% et BMI 

svarende til overvægtig. 38,9% har en BMI svarende til svært overvægtig. 4,4% var 

normalvægtige ved 1. samtale, men var henvist på baggrund af tidligere måling af BMI 

svarende til overvægt. Se Figur 5.  
 

Figur 5: Grad af overvægt ved 1. samtale, (n=113) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Udvikling i vægtstatus   

Der ses der et gennemsnitligt fald i procent i andelen af børn/unge med både svær 

overvægt, der er faldet fra 38,9% til 28%, og overvægt, der er faldet fra 55,8% til 51,2%. 

Samtidig ses en gennemsnitlig stigning i den procentvise andel af normalvægtige 

børn/unge fra 4,4% til 19,5%. Se Figur 5 ovenfor og  

Figur 6 nedenfor. 
 

Figur 6: Grad af overvægt ved seneste samtale pr. 20-10-2017,(n=81) 
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Ud af de 82 børn/unge, som har to eller flere BMI målinger, har 60 børn (73,2%) 

således reduceret deres overvægt i forbindelse med deres foreløbige deltagelse i 

Fit&Najs. Se  

 

Figur 7 nedenfor. 

 
Figur 7: Udvikling i grad af overvægt for drenge og piger, pr. 20-10-2017, (n=82)  

 
 
Fordelt på køn svarer dette til 75,8% af drengene og 71,4% af pigerne. Se Figur 8 og 9. 
 
Figur 8: Udvikling blandt drenge, pr. 20-10-2017,(n=33)        Figur 9: Udvikling blandt piger, pr. 20-10-2017,(n=48)  

 

Frafald  

Ud af de 136 tilmeldte børn, er 57 børn udgået af projektet. 14 børn (11 familier) er 

udgået inden 1. samtale, 24 børn (22 familier) er udgået efter 1. samtale, 9 børn er 

udgået efter 2. samtale, 5 børn er udgået efter 3. samtale, 4 børn er udgået efter 

4.samtale og 1 barn er udgået efter 8. samtale.  

Blandt de familier, hvor der er to eller flere BMI målinger på barnet (n=19), har 11 børn 

(57,9%) reduceret deres overvægt, 1 barn (5,3%) har ingen ændring i grad af overvægt 
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og 7 børn (36,8%) har øget deres grad af overvægt. Der er altså ikke en direkte 

sammenhæng mellem manglende vægttab/vægtstabilisering og frafald.  

 

Familierne fremhæver følgende årsager til frafald: 

 ’positivt frafald’ – familien har opnået deres ønskede mål med deltagelse/vægttab 

(8 børn)  

 opstart i andet tilbud for børn og unge med overvægt (5 børn) 

 afsluttet inden opstartssamtalen, da familien ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet 

alligevel (10 børn)  

 manglende motivation fra forældre/og eller barnet (12 børn) 

 sygdom i familien/hos barnet (9 børn) 

 udeblivelse (6 børn)  

 tilbuddet passer ikke til familien (5 børn)  

 

Familier som efterfølgende er motiveret for vægttab og livsstilsændringer, uden for 

projektets ramme, er efter aftale med forældre henvist til Sundhedsplejen.  

Børnenes trivsel 

VAS-skemaet (Visual Analog Scala) indeholder seks skalaspørgsmål omkring 

forskellige trivselsrelaterede emner, her: livsglæde/humør, livskvalitet, appetit, mobning, 

motivation og kropsopfattelse. Eks. Ift. mobning, spørges der: ’Bliver du mobbet rigtig 

meget (peg på 10), bliver du slet ikke mobbet (peg på 0), eller er det et sted midt i 

mellem?’. Barnet besvarer skalaspørgsmålene ved afkrydsning på en skala fra 0 til 10, 

se Figur 2, side 12. 

 

VAS-skemaet er besvaret ca. hver 6. måned som en del af samtaleforløbet. 113 børn 

har besvaret VAS-skemaet 1 gang, 44 børn har besvaret VAS-skemaet 2 gange og 19 

børn har besvaret VAS-skemaet 3 gang.  

 

I tabel 1 nedenfor ses de gennemsnitlige VAS-værdier fordelt på de tre målinger.  
 

Tabel 1: Gennemsnitlig VAS-score 

VAS  Livsglæde 

/humør 

Livskvalitet  Appetit Mobning Motivation  Kropsopfattelse  

1. måling - 
Forundersøgel
se (n=113) 

7,2 7,2 5,5 1,6 8,1 5,3 

2. måling - 4. 

samtale (efter 

ca. 6 mdr.) 

(n=44) 

7,3 7,0 4,4 1,3 8,2 5,0 
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3. måling 

Årskontrol 

(efter ca. 12 

mdr.) (n=19) 

8,1 7,3 4,7 1,2 8,4 5,9 

 

Ud fra data fra 1. måling ses der at deltagerne generelt angiver høj livsglæde, høj 

livskvalitet, høj motivation for vægttab/vægtstabilisering og lav grad af mobning.  

 

Tabel 1 viser medvidere at besvarelserne omkring parametrene ’livsglæde/humør’ og 

’motivation’ er forholdsvis stabile fra 1. måling til 2. måling. Ved 3. måling ses der en 

gennemsnitlig positiv forbedring på disse to parametre. I besvarelserne i forhold til 

’appetit’ og ’mobning’ ses der et positivt fald allerede fra 1. måling til 2. måling. Dette 

fald er også tilstede ved 3. måling. Ved parametrene ’kropsopfattelse’ og ’livskvalitet’ 

ses lavere værdier når gennemsnittet ved 1. måling og 2. måling sammenlignes. Dog 

ses der gennemsnitlige højere værdier på disse parametre ved 3. måling.  

 

Ser man på udvikling over tid for det enkelte barn/den unge som har to VAS-målinger 

(n=44), ses det at 65,9% (n=29) har en højere værdi ift. livsglæde/humør, 63,6% (n=28) 

har en højere værdi ift. livskvalitet, 65,9% (n=29) har en lavere værdi ift. appetit, 

70,45%(n=31) har en lavere værdi ift. mobning, 50% (n=22) angiver en højere værdi ift. 

motivation for vægttab/vægtstabilisering og 63,6% (n=28) angiver en værdi ift. 

kropsopfattelse.  

  

Udbytte og tilfredshed med tilbuddet 

I det følgende præsenteres resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen, 

evalueringsspørgeskemaet og familieinterviews. Resultaterne har til formål at belyse 

følgende: 

 dele af formålet og målsætningen for projekt Fit&najs,  

 kvaliteten af projektet, 

 procesmål som fx udvikling af deltagernes egne handlemuligheder.  

Evalueringen af de forskellige målsætninger understøttes af citater fra de fire 

familieinterviews, samt fritekstbesvarelser fra spørgeskemaundersøgelserne.  

Individuelle familiesamtaler 

”Dejligt at blive taget seriøst, mødt og lyttet til i forhold til vores barns 
udfordringer. At der har været hjælp at få.” (udsagn fra forælder, bilag 14) 

 
I tilfredshedsundersøgelsen er der generelt stor tilfredshed med familiesamtalerne, hvor 

97,7% har svaret at de enten er ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med familiesamtalerne. 

2,3% har svaret ’hverken eller’. Se Figur 10.  
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Figur 10: Tilfredshedsundersøgelse: tilfredshed vedr. familiesamtalerne som helhed (n=43) 

Tilfredshedsundersøgelse: Hvor tilfredse var I alt i alt med familiesamtalerne?  

 
 
Af de 23,8% af familierne, der har besvaret evalueringsspørgeskemaet, svarer 14,7%, 

at de er ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’ med familiesamtalerne. Langt størstedelen af 

familierne (79,4 %) svarer, som i tilfredshedsundersøgelsen, at de enten er ’meget 

tilfredse’ eller ’tilfredse’. Forskellen i resultaterne kan skyldes, at familierne i 

tilfredshedsundersøgelsen er nået til samtale 4, altså længere i deres behandlingsforløb 

og dermed har vænnet sig til metoden. Spørgeskemaet er desuden udsendt til familier, 

som af forskellige årsager er frafaldt projektet. 5,9% angiver ’hverken eller’.  

 

Eksempler7 på fritekstbesvarelser fra tilfredshedsundersøgelsen og 
evalueringsundersøgelsen:   

 ”Som forældre har det være dejligt at få opbakning ang. træning og kost, trods Y 

syntes det er træls.” 

 ”God tid til at tale om de emner vi har brug for. God opbakning til at ændre vaner 

hjemme. ”Motiverende at "blive holdt op" på om vi får fulgt de aftaler hjemme der 

er lavet.” 

 ”Selvom der ikke var meget lyst og vilje fra vores side, så har det været 

indholdsrige og oplysende samtaler, som er både brugbare nu og i fremtiden.” 

 Det var lidt svært i starten, da X kom hjem med den følelse af at hun var mega 

tyk og stor og bare helt forkert. Hen ad vejen er det blevet meget bedre. 

 ”Y synes den (punktplanen) er dum, der er meget hun ikke må spise” 

 Det var en grænse overskridende oplevelse til at starte med. Men det viste sig at 

blive et godt forløb - og det havde den ønskede effekt.  

                                            
7 For samtlige fritekstbesvarelser se bilag 13 og bilag 14. 
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 Samtalen drejer sig primært om barnet, og der bliver talt til barnet.  Det er bare 

så godt. Det er jo barnet det drejer sig om. 

 
 

Sammenfatning fra familieinterviews:  

Familiesamtalerne undervejs i projektet har været med til at fastholde motivationen til 

forandring hos familierne. Således har de vist, at den jævnlige opfølgning med 

familierne, har gjort det nemmere at kæmpe videre i de perioder, hvor det var 

vanskeligt. Familierne er også indstillet på at holde den sunde linje fremadrettet: 

 ”Jeg tror måske, der er nogle af tingene […] man begynder at glemme, men jeg 
tror vi vil være en sundere familie end da vi startede det her.” (1) 

 ”Også fordi, at nu kan du se, at det giver noget, at du får det faktisk bedre af at 
leve lidt sundere.” (1) 

- ”Ja det er jeg helt overbevist om. Og jeg tænker også, at pigerne bliver bedre og 
bedre til det og bliver mere bevidste om det.” (2)  

- ”Det bedste det har været […] et pres – og så et positivt. Man har følt sig en lille 
bitte smule forpligtet […] Så det har hele tiden været sådan en milepæl: næste 
møde, hvordan ser det ud, står vi stille eller har vi sænket vægten.” (3) 

 

I evalueringsundersøgelsen er der spurgt ind til hvilke færdigheder og 

handlekompetencer deltagerne har fået ud af familiesamtalerne, se  

 

Figur 11. 

 

Figur 11: Evalueringsundersøgelse: Udbytte af familiesamtalerne. (n=33) 
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Generelt svarer familierne, at de har fået konkrete værktøjer til en sundere livsstil 

(54,5%) og sparring på de udfordringer i arbejdet med livsstilsændringer (42,4%). 

Besvarelserne udtrykker også at familiesamtalerne har givet større viden og sund livsstil 

(30,3%) og en gladere familie (9,1%). Enkelte angiver dog at de ikke har fået noget ud 

af familiesamtalerne (12,1%), hvilket både kan hænge sammen med utilfredshed 

omkring tilbuddet, at familien først lige er startet op i Fit&najs eller familien kun har 

gennemført 1. familiesamtale.  

Eksempler8 fra fritekstbesvarelser fra evalueringsundersøgelsen:  
- ”Vi har især fået inspiration til madlavning og hvordan man får sundere ting ind i 

hverdagen, og hjælp til at ikke at få for meget fedt og sukker. Det har været en 

stor hjælp at have retningslinjer for hvor meget vi som familie må få af søde 

sager på en uge, og hjælp til indhold af madpakker og pålæg/tilbehør.”  

- ”Det er rigtig godt, at der bliver sat et konkret handlingsprogram op. Vi kan nu 

efter ca. 2 måneder slet ikke forestille os at vende tilbage til vores tidligere liv.” 

- ”Vi har altid vist hvad sund livsstil er, har bare ikke haft nok fokus på sukker 

indtaget og motioneret for lidt. Og så hygger vi for meget. Sparringen omkring det 

der er svært, har derfor været den vigtigste faktor, udover dette er programmet, 

også stillet op på en måde som er enkel at følge.” 

- ”Hvor svært det er at leve efter.”  

I evalueringsundersøgelsen er de spurgt ind til hvad familierne har fået ud af at have 
være tilmeldt Fit&najs og hvor enige de er i forskellige udsagn, se  
Tabel 2 nedenfor.  
 

                                            
8 For samtlige fritekstbesvarelser se bilag 14.  

Evalueringsundersøgelse: Hvad har I fået ud af familiesamtalerne? Sæt gerne flere X’er: 
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Tabel 2: Evalueringsundersøgelse: Udbyttes af tilbuddet som helhed, (n=30) 

Hvad har I alt i alt fået ud af at være 
tilmeldt Fit&najs? Hvor enige er I i følgende 
udsagn?:  

I høj 
grad 

I 
nogen 
grad 

Hverk
en 

eller 

 I 
mindre 
grad 

Slet 
ikke 

 Ved 
ikke 

Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 
Vi har fået brugbare redskaber til selv at 
arbejde med vægttab eller vægtstabilisering 

66,7% 20,0% 0,0% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 

Vi har fået nogle brugbare råd, der er en hjælp 
for familien 

56,7% 23,3% 3,3% 3,3% 13,3% 0,0% 0,0% 

Vi har fået viden og inspiration til sunde 
kostvaner og måltider 

56,7% 23,3% 6,7% 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 

Vi har fået mere bevægelse ind i hverdagen 20,0% 43,3% 26,7% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 
Vi har mødt andre familier med samme de 
udfordringer 

10,0% 33,3% 6,7% 3,3% 43,3% 3,3% 0,0% 

 

Besvarelserne viser, at størstedelen af familierne ’i høj grad’ (66,7%) eller ’i nogen grad’ 

(20%) har fået redskaber til at selv at foretage livsstilsændringer. Derudover viser 

besvarelserne at størstedelen angiver, at de ’i høj grad’ (56,7%) eller ’i nogen grad’ 

(23,3%) har tilegnet sig viden og færdigheder samt fået inspiration til sunde kostvaner 

og måltider. Lidt over halvdelen af besvarelserne angiver med videre, at de ’i høj grad’ 

(20%) eller ’i nogen grad’ (43,3%) har fået mere bevægelse ind i hverdagen. Der er 

delte meninger om projektet har givet mulighed for at møde andre med samme 

udfordringer. Dette kan dog hænge sammen med at gruppeaktiviteterne var valgfrie at 

deltage i, hvorved det kan have været et aktivt fravalg, ikke at møde andre familier med 

samme udfordringer.   

 
Sammenfatning fra familieinterviews vedr. familiesamtalerne:  

Efter at have deltaget i projektet er familierne generelt blevet bedre til at støtte børnenes 

udvikling af livsstilsændringer. I starten var det en udfordring, fordi der var mange vaner, 

der skulle ændres. Familierne mener dog, at det er blevet lettere efterhånden som de 

har fået de nye vaner ind på rygraden. Desuden har forældrene forbedret deres 

handlekompetencer således at de nu siger fra overfor børnene, hvis de ikke overholder 

planen. I takt med det er børnene også blevet i stand til selv at navigere både i forhold 

til at spise det rigtige og bevæge sig regelmæssigt: 

 ”Når vi havde fået en god vane på plads, så kunne vi ligesom tage den næste.” 
(1) 

 ”De (børnene) er godt klar over, at når det står på bordet, så er det fordi det skal 
på tallerkenen. Man kan ikke bare køre uden om det der sving, hvor 
grøntsagerne står. Og det er fedt, at de er blevet mere åbne over for det.” (2) 

 ”Det bliver nemt. Lige i starten der er der selvfølgelig nogle udfordringer. Man 
skal hen og tænke anderledes og man skal købe anderledes ind og man skal 
lave maden på en lidt anderledes måde […] Men når først det kommer ind i 
vanen, så kører det på en snor.” (3) 

 ”Selvfølgelig skal man være skrap i starten over for dem […] men nu synes jeg 
egentlig det er nemt nok […] Nu er det bare blevet en vane, så der er også 
mange ting, som de ikke spørger efter mere.” (4) 

Den største udfordring for familierne har været at omlægge deres vaner og få en 

sundere livsstil. Der har været mange nye tiltag at vænne sig til og det har været svært 
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for børnene, men også for deres søskende, forældre og bedsteforældre, som ligeledes 

har været nødt til at ændre på deres faste rutiner.  

 ”Det der har været svært, det er at finde motivationen […] til at blive ved med 
det.” (1) 

 ”Man skal prøve at vænne sig til nogle andre ting. Og prøve at stoppe de vaner 
man […] har.” (2) 

 ”Man skulle til at lave mad på en anden måde. Man kunne ikke bare køre på 
rutinen og sige ”vi kører de der […] hurtige retter, vi har liggende på rygraden”, 
når vi kom hjem og havde travlt og var stresset.” (3) 

 

Overordnet set har børnene fået en hverdag med mere motion og sund kost. 

Punktplanen har hjulpet familierne til at træffe sundere valg, og selvom den til at 

begynde med virkede omfattende, har det været fordelagtigt med nogle specifikke 

retningslinjer, de kunne følge.  

 ”Jeg synes […] det har været fint med de der punkter, at man […] er obs. på de 

ting man nu engang skal være opmærksom på. Lige som en rettesnor, en 

huskevejledning et eller andet.” (2) 

 ”Det har været rart at have nogle retningslinjer.” (3) 

 ”Det er kommet ind og ligge på rygraden.” (4) 

Nogle af børnene synes, det var spændende at blive rekrutteret til projektet, mens 

andre var kede af at få at vide, de var overvægtige. Børnene er dog samlet set glade for 

at have deltaget og de kan mærke, at de udover at være blevet sundere også har mere 

overskud i hverdagen.  

 ” Vi synes det var en god måde hun kunne få hjælp på - at vi kunne få hjælp på.” 
(1) 

 ”Jeg er blevet lidt mere frisk. Det kunne jeg i hvert fald mærke til at starte med – 
jeg blev mindre træt.” (1) 

 ”Jeg synes, du er blevet mere glad og faktisk også mere social.” (1) 

 ”Det har været super godt […] bare at få det skub og lidt forpligtigelse, det har 
været guld værd simpelthen.” (3) 
 

Kostaktiviteter  

Der er i alt afholdt 19 guidet indkøbstur og 910 madværksteder med måltidstilpassede 

temaer i perioden juni 2016 – september 2017.  

Madværksted 

Der har i gennemsnit deltaget 14 personer pr. madværksted, hvilket er lidt under holdets 

kapacitet på 20 personer. I tilfredshedsundersøgelsen angiver 32,6% (14) at de har 

deltaget i et madværksted. Blandt disse deltagere er der generel stor tilfredshed, hvor 

42,9% har svaret at de er ’meget tilfredse’ og 42,9% har svaret at de er ’tilfredse’, se 

Figur 12 nedenfor.  

                                            
9 Der har i projektperioden været udbudt 2 guidede indkøbsture, hvor af en blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger. Herefter blev det besluttet at udbryde guidet indkøbstur efter behov.  
10 Der har i projektperioden være udbudt 12 madværksteder, hvoraf tre blev aflyst pga. for få tilmeldinger.   
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Figur 12: Tilfredshedsundersøgelse: Tilfredshed med madværkstederne som helhed (n=14) 

Tilfredshedsundersøgelse: Hvor tilfredse var I alt i alt med 
madværkstedet/madværkstederne?  

 
 

I evalueringsundersøgelsen af projektet ses lignede tendenser. Her angiver 45,5% 

(n=15) at de har deltaget i et madværksted. Blandt disse besvarelser er der ligeledes 

generel stor tilfredshed, hvor 40% har svaret at de er ’meget tilfredse’ og 53,3% har 

svaret at de er ’tilfredse’.  
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Eksempler11 på fritekstbesvarelser fra tilfredshedsundersøgelsen og 

evalueringsundersøgelsen:  

- ”Gav rigtig meget inspiration til hvordan man kan lave mad hjemme. Fik opskrifter 

med hjem som er afprøvet hjemme. Har givet nye retter på menuen hjemme. 

Spændende at prøve at smage mange forskellige retter. Også været godt at 

møde andre og tale med dem under forløbet. 

- ”Vi har været glade for madkursus har lært nogle nye opskrifter” 

- ”Det var sjovt at lave mad sammen med andre, og snakke med andre og deres 

erfaringer”  

- ”Det har givet meget inspiration til sund madlavning. Dejligt at være sammen 

med nogen der står med samme problem.” 

- ”Synes ikke der er nok tid”. 

I evalueringsundersøgelsen er der spurgt ind til hvilke færdigheder og 

handlekompetencer som deltagerne har fået ud af at have deltaget i madværkstederne, 

se  

 

Figur 13 nedenfor. 

 

Figur 13: Evalueringsundersøgelse: Deltagerne har haft mulighed for at give mere end et svar.  

 

Gennem tilfredshedsundersøgelsen og evalueringsundersøgelsen ses det at 

størstedelen af de deltagerne på madværkstederne har være ’meget tilfredse’ (40% og 

42,9%) eller’ tilfredse’ (42,9% og 53,3%) med aktiviteten. De oplever medvidere at have 

                                            
11 For samtlige fritekstbesvarelser se bilag 13 og bilag 14.  

Evalueringsundersøgelse: Hvad har I fået ud af at være med til madværkstederne?  
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fået viden (20%), færdigheder og inspiration til at tilberede (46,7%) og sammensætte 

sunde og mættende måltider (80%). Madværkstederne har derudover også være en 

mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med andre deltagere (33%). 

I tilfredshedsundersøgelsen angiver 67,4% (n=29) at de ikke deltaget i et 

madværkstedet. Disse blev efterfølgende bedt om at uddybe årsagen, se  

Figur 14.  

 

Figur 14: Tilfredshedsundersøgelse: årsager for manglede deltagelse i madværksteder, (n=29) 

Tilfredshedsundersøgelse: Sæt venligst X ved de udsagn som passer bedst på jeres 
oplevelse. Sæt gerne flere x’er.  

 
 

Her ses de tre hyppigste årsager som: ’Tidspunktet passede dårligt’ (62,1%), 

’Madværkstedet var ikke relevant for vores familie’ (27,6%) og ’andet’ (24,1%).  

I evalueringsundersøgelsen angiver 54,5% (n=22) at de ikke har deltaget i et 

madværksted. Disse blev efterfølgende bedt om at uddybe årsagen, og der ses lignede 

tendenser i besvarelserne i forhold til årsager for ikke at have deltaget. De tre hyppigste 

årsager er her: ’Tidspunktet passede dårligt’ (38,9%), ’Madværkstedet var ikke relevant 

for vores familie’ (27,8%) og ’andet’ (22,2%)  

Eksempler12 fra fritekstbesvarelser fra tilfredshedsundersøgelsen og 

evalueringsundersøgelsen:  

- ”Det var svært at afse tid”. 

- ”Vi fik det desværre ikke brugt. Det hænger mest sammen med familie logistik” 

- ”Vi har svært ved at tilpasse det vores arbejdstid” 

- ”Vores største udfordring er madpakkerne -  er der et madværksted om dem?”. 

- ”Vi laver selv sund mad”  

- ”Vi vil gerne prøve det, men har haft andre ting de gange der har været 

madværksted”  

                                            
12 For samtlige fritekstbesvarelser se bilag 13 og bilag 14.   
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Sammenfatning fra familieinterviews vedr. madaktiviteterne:  

Få af familierne deltog i de gruppeaktiviteter, der blev udbudt. Årsagen til dette var 

hovedsageligt at familierne havde for travlt og derfor ikke kunne finde tid til at deltage i 

de forskellige aktiviteter. Et enkelt barn deltog i madværkstederne, hvilket hun synes var 

sjovt og spændende. 

 ”I en travl hverdag […] det har jeg slet ikke kunne overskue.” (2) 

 ”Jeg er ikke så socialt anlagt, så jeg synes ikke, det lyder så interessant at 
komme derud sammen med en helt masse, man ikke kender og gå rundt og 
handle og lave mad […] det ville jeg hellere bare gøre med familien.” (1) 

Ud fra både evalueringsundersøgelsen, tilfredshedsundersøgelsen og familieinterviews 

ses det at tidspunktet for madværkstedet kan have været årsagsgivende til at familierne 

ikke deltog madværkstederne. Derudover angives der som årsager for manglende 

deltagelse, at madværkstedet ikke var relevant for deres familie, men også at 

tidsmangel i hverdagen har være en afgørende faktor for manglende deltagelse i 

madværkstederne.  

Guidet indkøbstur:  

4 personer har deltaget på den guidede indkøbstur, hvilket er langt fra holdets kapacitet 

på 15 personer. I tilfredshedsundersøgelsen angiver 7% (n=3) at de har deltaget i en 

guidede indkøbstur. Blandt disse deltagere er der dog stor tilfredshed, hvor 33,3% har 

svaret at de er ’meget tilfredse’ og 66,7% har svaret at de er ’tilfredse’, se  

Figur 15 nedenfor.  

 

Figur 15: Tilfredshedsundersøgelse: Tilfredshed med den guidede indkøbstur alt i alt, (n=3) 

Tilfredshedsundersøgelse: Hvor tilfredse var I alt i alt med den guide indkøbstur?  

 
 
I tilfredshedsundersøgelsen havde 93% (n=40) havde ikke deltaget i den guide 

indkøbstur. Disse blev efterfølgende bedt om at uddybe årsagen, se Figur 16. 
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Figur 16: Tilfredshedsundersøgelse: Årsager til  manglede deltagelse i den guidede indkøbstur, (n=40) 

Tilfredshedsundersøgelse: Sæt venligst X ved de udsagn som passer bedst på jeres 
oplevelse. Sæt gerne flere x’er.  
 

 
Flere angiver at den guide indkøbstur ikke var relevant for deres familie (47,5%), at 

tidspunktet (30%) og/eller ugedagen (12,5%) ikke passede eller tidsmangel i hverdagen 

var grunden til at de ikke deltog i den guide indkøbstur.  

Uddrag fra fritekstbesvarelser fra tilfredshedsundersøgelsen: 

- ”Tidsmangel” 

- ”Vi har ikke prøvet det endnu, men torsdag er en dårlig dag” 

- ”Det måtte gerne ligge lidt senere, da det er svært at nå hjem fra arbejde” 

Ingen af familierne, som har besvaret evalueringsspørgeskemaet, har deltaget i en 

guidet indkøbstur. Familiernes besvarelser viser en lignende tendens. Dog angiver 

21,9% at den guide indkøbstur ikke har været udbudt mens de har været i gang med 

deres forløb, og flere udtrykker interesse for at deltage såfremt det bliver udbudt igen.  

 

Bevægelsesaktiviteter 

I forbindelse med forundersøgelsen (1. samtale), angiver lidt over halvdelen af børnene, 

57,5%, at de er aktive i et fritidstilbud med idræt eller motion. For de børn/unge som 

ikke var aktive i et fritidstilbud minimum 2 gange om ugen, og som ikke på forhånd 

havde et konkret ønske eller idé til et fritidstilbud eller idræt, blev tilbudt at deltage i 

bevægelsesaktiviteterne.  

Der er i løbet af projektperioden afholdt ugentlige bevægelsesaktiviteter, med opstart 1. 

juni 2016. Her har i alt 22 børn i alderen 9-14 år deltaget, hvoraf 6 stadig deltager. 16 

børn har afsluttet deres bevægelsesforløb, hvoraf 14 i forlængelse heraf er startet i et 

fritidstilbud med idræt eller motion på egen hånd. 

I tilfredshedsundersøgelsen angiver 30,2 % (n=13) at deres barn deltager eller har 

deltaget i bevægelsesaktiviteterne. Blandt disse deltagere er der generel tilfredshed 
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med aktiviteterne, hvor 30,8% har svaret at de er ’meget tilfredse’ og 61,5% har svaret 

at de er ’tilfredse’, 7,7% angiver ’hverken eller’, se Figur 17: nedenfor.  

 

Figur 17: Tilfredshedsundersøgelse: Tilfredshed med bevægelsesaktiviteter alt i alt, (n=13) 

Tilfredshedsundersøgelse: Hvor tilfredse er/var I alt i alt med bevægelsestilbuddet? 

 
Eksempler13 på fritekstbesvarelser fra tilfredshedsundersøgelsen og 
evalueringsundersøgelsen:  

 ”Min datter er rigtig glad for det, fordi der er andre som hende...” 

 ”Det har været rigtig sjovt, fordi der har være musik mens vi trænede, og der 

blev grint meget. Har været meget tilfreds med indholdet” 

 ”Men det var for kort forløb. Ønskede det kunne vare 1 år helst” 

I evalueringsundersøgelsen angiver 31,3% (n=10) at deres barn/børn har 

deltaget/deltager i bevægelsestilbuddet. Blandt disse besvarelser  er der ligeledes 

generel tilfredshed med aktiviteterne, hvor 30% har svaret at de er ’meget tilfredse’ og 

50% har svaret at de er ’tilfredse’,10% angiver ’hverken eller’ og 10% angiver at det er 

’utilfredse’. 

I evalueringsundersøgelsen er der spurgt ind til hvilke færdigheder og 

handlekompetencer som børnene har fået ud af at have deltaget i 

bevægelsesaktiviteterne, se Figur 18. 

  

                                            
13 For samtlige fritekstbesvarelser se bilag 13 og bilag 14.  
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Figur 18: Evalueringsundersøgelse: udbytte vedr. bevægelsesaktiviteter , (n=10) 

 

 
Gennem tilfredshedsundersøgelsens og evalueringsundersøgelses besvarelser at 

størstedelen af deltagerne har være ’meget tilfredse’ (30,8% og 30%) eller ’tilfredse’ 

(61,5% og 50%) med bevægelsestilbuddet. De oplever medvidere deres barn/børn fået 

gode oplevelser med fysisk aktivitet (50%), inspiration til at starte i et eksisterende 

fritidstilbud (50%) og er blevet mere fysisk aktiv(e) (30%). Fritekstbesvarelserne viser 

medvidere at bevægelsesaktiviteterne derudover også har været en mulighed for at 

møde andre med samme udfordringer og få støtte fra gruppen. 

I tilfredshedsundersøgelsen angiver 69,8% (n=30) af deltagerne i 

tilfredshedsundersøgelsen ikke at have deltaget i bevægelsesaktiviteterne. Disse blev 

efterfølgende bedt om at uddybe årsagen, se   

Evalueringsundersøgelse: Hvad har jeres barn/børn fået ud af at deltage i 
bevægelsesaktiviteterne? Sæt gerne flere x’er  
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Figur 19.  
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Figur 19: Tilfredshedsundersøgelse: årsager for manglede deltagelse i bevægelsestilbuddet, (n=30) 

Tilfredshedsundersøgelse: Sæt venligst X ved de udsagn som passer bedst på jeres 
oplevelse. Sæt gerne flere X’er:  
 

 
 

Her ses de tre hyppigste årsager til ikke at deltage at være: ’Andet’, (50%), ’tidspunktet 

passede dårligt (33,3 % og ’bevægelsestilbuddet var ikke relevant for vores familie 

(20%).  

I evalueringsundersøgelsen angiver 68,8% (n=22) at deres barn/børn ikke har deltaget i 

bevægelsesaktiviteterne. Disse blev efterfølgende bedt om at uddybe årsagen, og der 

ses lignede tendenser i besvarelserne i forhold til årsager for ikke at have deltaget, 

sammenlignet med tilfredshedsundersøgelsen. De fire hyppigste årsager er her: ’Andet’ 

(40,9%), ’Tidspunktet passede dårligt’ (18,2%), ’bevægelsestilbuddet var ikke relevant 

for vores familie’ (18,2%) og ’for lang afstand til tilbuddet’ (18,2%).   

 

Eksempler14 på fritekstbesvarelserne fra tilfredshedsundersøgelsen og 

evalueringsundersøgelsen: 

 ”Det passede ikke med skoletid” 

 ”Vores barn går i forvejen til 2 fritidsaktiviteter med bevægelse.”  

 ””Har  endnu ikke modtaget dette tilbud”  

 ”Det vigtigste for os er maden der skulle tilpasses.”  

 ”Vi har ikke tænkt på at man kunne deltage i det” 

 ”Tilbuddet er samtidigt med at vores søn er til fodbold, kunne man tænke sig 

et tilbud i weekenden? Vi kunne jo godt tænke os at han mødte andre med 

lignende forhold, men det skal også lige passe i kalenderen.” 

 
 

 

                                            
14 For samtlige fritekstbesvarelser se bilag 13 og bilag 14.  
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Sammenfatning fra familieinterviews vedr. bevægelsestilbuddet:  

Der var også nogle af børnene som foretrak at være aktive med enten venner eller 

familie. 

 ”Jeg ville hellere finde en aktivitet mine andre venner gik til.” (2) 
 
Ud fra evalueringsundersøgelsen, tilfredshedsundersøgelsen og familieinterviews ses 

der ikke entydige årsager til manglende deltagelse i bevægelsesaktiviteter, men 

nærmere en kombination af mange forskellige faktorer så som; relevans, tidspunkt, 

afstand, ugedag, manglende viden om tilbud, eller ønske om at gå til noget sammen 

med venner.  

 

Tværgående samarbejde  

Interne samarbejdspartnere 

I samarbejde med Sundhed og Trænings børnefysioterapeuter og kommunes kliniske 

diætist(er) er der blevet udviklet beskrivelser af gruppetilbud i forhold til kost og 

bevægelse. Disse medarbejdere har sammen med sundhedskonsulenter fra Sundhed 

og Forebyggelse indgået i en projektgruppe omkring Fit&najs, for at sikre løbende 

tværfaglig sparring og kvalitet i udvikling og justering af gruppetilbuddene undervejs i 

projektperioden. Der er afsat midler til uddannelse af i alt tre medarbejdere indenfor 

Holbækmodellen, i forbindelse med varetagelsen af familiesamtalerne. Behov for 

yderligere uddannet personale kan løbende vurderes.     

I forhold til kostaktiviteterne er madværkstedernes indhold, ugedag og materialerne 

hertil løbende blevet opdateret. Pga. manglende tilmelding og efterspørgsel har der kun 

været gennemført en guidet indkøbstur. Dog udtrykker besvarelserne fra 

tilfredshedsundersøgelsen og evalueringsundersøgelsen på at familierne oplever 

aktiviteten som relevant og derfor en aktivitet som skal prioriteres i fremtidig drift. 

I alderen 6-8 år var stort set alle børn tilknyttet en form for organiseret idrætstilbud. Det 

er dog usikkert hvor stor deres grad af deltagelse heri er. Bevægelsesaktiviteterne for 

børn i alderen 6-8 år har således ikke være igangsat, pga. for få deltagere. Ud fra disse 

erfaringer er en tilrettet beskrivelse til for et bevægelsestilbud til målgruppen 

sammensat, se bilag 11.  

I Sundhedsplejen er der generel tilfredshed med indholdet af informationsmaterialet og 

velkomstfolderen til forældrene, som bruges i samtalen med familien og henvisning til 

tilbuddet. Dog kunne velkomstfolderen godt have mere information omkring indhold og 

praktiske forhold, så som fx tidsrummet for familiesamtalerne, og der ønskes desuden 

et tættere samarbejde omkring de sårbare familier og et øget fokus på den psykologiske 

vinkel i tilbud.  

Eksternt sparring 

I forbindelse med udvikling af projekt Fit&Najs og sparring omkring Holbækmodellen, er 

der søgt sparring hos andre kommuner som også arbejder med denne metode. 
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Projektgruppen indgår i et fagligt netværk på Fyn for kommunale og regionale 

medarbejdere, der arbejder med Holbækmodellen i behandlingen af børn og unge med 

overvægt. Hensigten med ERFA15-møder er at skabe et læringsrum på tværs af 

faggrupper til at udveksle perspektiver, ideer og erfaringer med hinanden.  

 

Konklusion 

Formålet og målsætningen med Projekt Fit&Najs er blevet opfyldt på flere parametre. 

Projektet har vist succes med at udvikle og implementere et tilbud målrettet børn og 

unge med overvægt samt deres familier, som kan skabe livsstilsændringer med henblik 

på vægttab eller vægtstabilisering, med udgangspunkt i Holbækmodellen som 

behandlingsmetode.  

I løbet at projektperioden har 73,2% af de deltagende børn og unge reduceret deres 

grad af overvægt, og projektet er hermed lykkede med at reproducere de positive 

resultater fra andre kommuner i forhold til lignede reduktion af børn og unges grad af 

overvægt.  

I forhold til børnenes trivsel, viser evalueringen at deltagerne gennemsnitlig scorer højt i 

forhold til livsglæde/humør og livskvalitet og meget lavt i forhold til mobning ved opstart i 

tilbuddet. Ved disse tre parametres ses der stort set tilsvarende eller forbedret 

gennemsnitlige værdier, når disse sammenlignes med deltagernes resultater efter seks 

måneder og efter et år.       

Evalueringsundersøgelsen havde en lav svarprocent, hvilket har betydning for 

validiteten af resultaterne herfra. Dog udtrykker besvarelser fra 

tilfredshedsundersøgelsen og de gennemførte interviews med deltagende familier, at 

der er en overordnet tilfredshed med både familiesamtalerne og gruppeaktiviteterne.  

Evalueringens samlede resultater viser at langt de fleste familier har fået viden, 

redskaber, inspiration og støtte til at selv at arbejde med livsstilændringer og støtte 

barnet/den unges vægttab eller vægtstabilisering og sund livsstil, til at styrke 

barnets/den unges trivsel og sundhed.  

På baggrund af evalueringens samlede resultater og erfaringerne fra projektperioden 

anbefaler administrationen at:  

- Projekt Fit&Najs fortsætter for målgruppen 6-14 år, se kommissorium, bilag 12 

- Tilbuddet udvides til målgruppen 15-18 år i Fit&najs UNG 

- Ved tilmelding skærpes opmærksomheden omkring anvendelsen af 

Holbækmodellen som metode og betydningen her af  

- Familiesamtalerne fortsætter i form af forundersøgelse, kontrolbesøg og 

årskontrol. Antallet af familiesamtaler tilpasses familiens behov.   

- Bevægelsesaktiviteterne for de 9-14 årige fortsætter som nu, i samarbejde med 

Fit&Najs UNG 

                                            
15 ERFA: Erfaringsudveksling  
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- Bevægelsesaktiviteterne for de 6-8 årige ændres til at indeholde mulighed for 

individuelle forløb 

- Kostaktiviteterne fortsætter, hvori den guidede indkøbstur afholdes i samarbejde 

med Fit&Najs UNG for forældregruppen 

- Projektgruppen overgår til arbejdsgruppe for Fit&najs og Fit&najs UNG 
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