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Sammenfatning  
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte i januar 2017 handleplan for Strategien tidlig 
indsats vedrørende børn og unges overvægt, herunder udvikling af tilbud, der målrettes unge 
med overvægt.  

Med en stigende udvikling i antallet af overvægtige unge i Nyborg Kommune er der behov for et 
særskilt kommunalt tilbud til overvægtige unge og deres familier. På baggrund af erfaringerne 
og resultaterne fra projekt Fit&najs i perioden 2015-2017 blev der derfor udarbejdet et 
kommissorium for det to-årigt projekt Fit&najs UNG. Et tilbud målrettet unge med overvægt i 
alderen 15-18 år og deres familier.  

I projektperioden har 19 unge med deres familier været tilmeldt og tilknyttet forløbet, heraf 11 
drenge og 8 piger. 6 unge er overgået til tilbuddet fra Fit&najs (6-14 -årige). Målet for projektet 
var at rekruttere 30-40 familier årligt i løbet af projektperioden. Rekruttering af deltagere til 
projektet er oftest sket i forlængelse af sundhedsplejens faste tilbud om skoleundersøgelser og 
samtaler, men også gennem familiens eget initiativ og netværk.  

Ud af de 19 unge, som har været tilmeldt Fit&najs UNG og har gennemført 1. samtale, havde 
42,1% et BMI svarende til overvægtig, mens 57,9% havde et BMI svarende til svært 
overvægtig.  

18 ud af 19 unge er frafaldet fra projektet. Der ses ikke nogen direkte sammenhæng mellem 
manglende vægttab og frafald. Årsagerne til frafaldet er primært ’positivt frafald’ (pga. opnået 
ønskede mål med deltagelse/vægttab (3 unge), udeblivelse fra samtaler (3 unge), tilbuddet 
passer ikke til familien – længere (3 unge) og manglende motivation fra den unge (5 unge). 

Målet om, at 70 % af de unge i projektet reducerer deres overvægt er ikke nået, da 
evalueringen viser, at 56,3 % den samlede gruppe af deltagere har reduceret deres overvægt i 
forbindelse med deres foreløbige deltagelse (Fit&najs og) Fit&najs UNG. Ses der på 
udelukkende på deltagerne, som er startet direkte i Fit&najs UNG (og ikke er overgået til 
tilbuddet fra Fit&najs) har 71,4 % af disse deltagere reduceret deres grad overvægt.  

Herudover ses både et fald i den procentvise andel af unge med både svær overvægt, der er 
faldet fra 57,9% til 56,3%, og overvægt, der er faldet fra 42,1% til 25,0%. 18,8% (3 deltagere) er 
blevet normalvægtige i forbindelse med deres deltagelse i projektforløbet (ingen af deltagerne 
var normalvægtige ved opstart i tilbuddet). 
 

De unges trivsel (målt ved VAS-skema med en skala fra 0 til 10) er ved opstart i tilbuddet høj 
forhold til ’livsglæde/humør’, ’livskvalitet’, ’motivation/ønske om vægttab/vægtstabilisering’ og 
lav i forhold til graden af ’mobning’. ’Appetit’ angives som en mellem værdi, mens 
’kropsopfattelse’ er forholdsvis lav. Over tid er parametrene ’livsglæde/humør’, ’livskvalitet’, 
’appetit’ og ’mobning’ forholdsvis stabile, mens der ses en positiv forbedring i forhold til 
’kropsopfattelse’ (fra 3,8 til 5,3). Modsat ses der et fald i værdien ’motivation/ønske om 
vægttab/vægtstabilisering’ (fra 9,0 til 7,7).  

Familiernes udbytte og tilfredshed med tilbuddet er blevet undersøgt gennem en tilfredsheds-
undersøgelse ved 4. samtale og en evalueringsundersøgelse, som er udsendt til alle familier 
som har gennemført 1. samtale. Kun én familie har gennemført tilfredshedsundersøgelsen 
(denne medtages derfor ikke i denne evaluering), mens 25,5% (12 ud af 47 besvarelser) har 
gennemført evalueringsundersøgelsen. På grund af evalueringsundersøgelsens forholdsvis 
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lave svarprocent og dermed lave validitet, er evalueringsundersøgelsens resultater mindre 
fremtrædende i den samlede vurdering af projektet.  

Størstedelen af de familier, som har deltaget i evalueringsundersøgelsen, udtrykker en generel 
tilfredshed med projektets familiesamtaler (83,3 %), mens 16,7% angiver at de hverken er enige 
eller uenige heri.  

Igennem projektets individuelle familiesamtaler har de deltagende familier bl.a. fået inspiration 
til at træffe sundere valg og redskaber til at fastholde motivation til forandring. Familierne 
angiver derudover, at de har fået en sundere kost, bedre måltidsvaner og mere bevægelse ind i 
hverdagen. Få familier angiver, at de kun i mindre grad har fået noget ud af familiesamtalerne.  

Gruppeaktiviteterne omkring kost og bevægelse havde til formål at give de deltagende familier 
mulighed for at møde andre med samme udfordringer. Grundet manglende tilslutning til disse 
aktiviteter, er disse udfaset efter godkendelse, og der er derfor ikke evalueret på effekten af 
aktiviteterne.  

Med baggrund i andelen af unge, som har reduceret deres grad af overvægt, vurderes metoden 
og redskaberne effektive og brugbare i forhold til arbejdet med livsstilsændringer for 
målgruppen. Projekt Fit&najs UNG har således givet mange erfaringer med Holbækmodellen 
som metode til behandling af unge med overvægtig i et familieorienteret tilbud, som kan 
medtages i fremtidige tilbud for unge. 

På baggrund af evalueringens samlede resultater og erfaringerne fra projektperioden anbefaler 
administrationen at:  

 

• Projekt Fit&najs UNG for målgruppen 15-18 -årige fortsætter, som en integreret del af 
Fit&najs tilbuddet med familiesamtaler ud fra Holbækmodellen som metode  
 

• Målgruppen ”unge” (15-18 år) justeres, så unge op til 25 år bosiddende i Nyborg Kommune 
eller tilknyttet en ungdomsuddannelse i Nyborg Kommune, har mulighed for at blive en del 
af tilbuddet 
 

• Fokus på markedsføring af tilbuddet til de unge sker fx ved pop up aktiviteter såsom ”få tal 
på din sundhed” på ungdomsuddannelserne  

 
• Opfølgning på tilbuddet fremadrettet forenkles, således at data til status trækkes direkte fra 

Sundhedsplejens system i forhold til fx tilmeldte, frafald og udvikling i grad af overvægt 
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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. I de 
seneste år er antallet af overvægtige og svært overvægtige børn og unge tredoblet på 
landsplan. I aldersgrupperne 6-8 år, 9-13 år og 14-16 år er henholdsvis 12%, 18% og 19% af 
børnene overvægtige (Sundhedsstyrelsen, Børn og unges sundhed og trivsel, 2019). 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 2018/2019 var der således 14,6% overvægtige børn i 
indskolingen, mens 19,7% var overvægtige i udskolingen.  

Børn og unge med overvægt har højere risiko for at udvikle sygdomme og helbredsproblemer, 
fx type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, diverse kræftformer, hjerte-kar-sygdomme, fedtlever og 
ledsmerter. Nogle af disse sygdomme og helbredsproblemer udvikler sig først i voksenalderen, 
men en række komplikationer kan vise sig allerede i børne- og ungdomsårene, særligt ved svær 
overvægt.  

Overvægt giver dog ikke alene fysiske komplikationer i børne- og ungdomsårene, men påvirker 
også barnet eller den unges trivsel, livskvalitet og selvværd i negativ retning. Børn og unge med 
overvægt mistrives i højere grad og er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn og 
unge. Udover den sociale diskriminering er mobning relateret til vægt forbundet med en række 
svære psykologiske problemer som depression, angst (især social fobi), større risiko for 
udvikling af psykisk sygdom, spiseforstyrrelser, lav selvfølelse (selvtillid og selvværd), dårligere 
livskvalitet og negativ kropsopfattelse. (Sundhedsstyrelsen, Børn og unges sundhed og trivsel, 
2019). Det er derfor vigtigt at forebygge, at børn og unge i en tidlig alder udvikler overvægt, da 
en stor del af børnene og de unge bærer overvægten med sig ind i voksenlivet. 

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 
Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Strategien er en 
del af Sundhedspolitikken 2016-2020 som beskriver, hvordan Nyborg Kommune bl.a. ønsker at 
reducere andelen af børn og unge med overvægt gennem et kommunalt tilbud for hele familien.  

Evalueringen af projekt Fit&najs blev fremlagt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 15. 
november 2017, som godkendte anbefalingen om at sætte tilbuddet i drift. Samtidig godkendte 
udvalget at igangsætte projekt Fit&najs UNG for en 2-årig periode med udgangspunkt i den 
præsenterede projektbeskrivelse (bilag 1, Kommissorium for Fit&najs UNG). Der blev i 
forbindelse med projektets tilblivelse nedsat en tværfaglig projektgruppe med kommunens 
kliniske diætist, børnefysioterapeut, sundhedsplejen samt en sundhedskonsulent, der sammen 
fik til opgave at styrke kvaliteten og forankringen af de forskellige aktiviteter i projektet.  

I januar 2018 blev projektet Fit&najs UNG igangsat og der blev forelagt en status for projektets 
første år for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 23. januar 2019. Undervejs i den to-årige 
projektperiode er indholdet i Fit&najs UNG justeret, grundet manglende tilslutning til 
gruppeaktiviteterne. Således blev projektets planlagte madværksteder, guidede indkøbsture og 
bevægelsesaktiviteterne udfaset efter godkendelse i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.  

Organisationsmæssigt er der også foretaget ændringer undervejs. Fra projektstart blev 
familiesamtalerne afholdt ved en sundhedskonsulent fra Sundhed og Forebyggelse (uddannet i 
Holbækmetoden), men pr. 1. april 2019 overtog Sundhedsplejen alle familiesamtalerne i 
Fit&najs og projekt Fit&najs UNG. Sundhedsplejen har i foråret 2019 haft tre medarbejdere på 
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uddannelse i Holbæk metoden. Alle familier i tilbuddene blev i perioden marts til april 2019 
orienteret om ændringerne.   

Evalueringen af projekt Fit&najs UNG inddrager spørgeskemaundersøgelser med deltagerne og 
indeholder effektmål som vægttab, vægtvedligeholdelse og trivsel, samt procesmål som fx 
udvikling af deltagernes handlekompetencer. Kvaliteten af projektet evalueres gennem en 
kombination af effektmålene og en evalueringsundersøgelse med deltagerne om deres 
oplevelser og udbytte af projektets aktiviteter.  
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Projekt Fit&najs UNG 
 

Formål 
Formålet med projektet er at oprette et tilbud målrettet unge med overvægt samt deres familier, 
der kan skabe livsstilsændringer med henblik på vægttab eller vægtstabilisering, som resulterer 
i bedre trivsel og sundere familier.  
 

Mål 
Målet med projektet er at bringe familien i stand til at støtte den unges udvikling af 
livsstilsændringer ved at give inspiration til at træffe bevidste sundere valg, fastholde motivation 
til forandring og få mere bevægelse ind i hverdagen.   
 
Målet med projekt Fit&najs UNG er at: 

• rekruttere 30-40 unge med deres familier til forløbet årligt. 
• 70% af de unge opnår et vægttab eller en vægtstabilisering ved at ændre sundheds-

adfærd ud fra deres individuelle målsætninger.  
• den unge og familien udvikler handlekompetence i forhold til at træffe bevidste sunde 

valg vedr. deres livsstil, og bliver i stand til selv at foretage livsstilsændringer med 
henblik på vægttab eller vægttabsstabilisering hos den unge. 

• de gruppebaserede tilbud medvirker til at give de unge og deres familier mulighed for at 
møde andre med samme udfordringer.  

 
Det er endvidere hensigten, at den unge og familierne: 

• udveksler erfaringer og oplever sammenhold og støtte fra gruppen ved deltagelse i 
gruppeaktiviteterne.  

• tilegner sig viden og færdigheder samt får inspiration til at fortsætte med sunde 
kostvaner og måltider.  

• 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. 

 

Målgruppe 
Målgruppen for projekt Fit&najs UNG er familier med unge som:  

• bor eller går i skole/er under uddannelse i Nyborg Kommune 
• er mellem 15 og 18 år ved opstart i tilbuddet 
• har et BMI på 25 eller derover i forhold til køn og alder, eller som tidligere har været på 

julemærkehjem grundet overvægt  
• er motiveret for en livsstilsændring 

 
18-årige, som ikke er hjemmeboende og som ikke ønsker at deltage sammen med sin familie, 
eller hvor andre omstændigheder gør, at familien ikke kan deltage, kan tilmeldes forløbet uden 
forældre. 
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Indhold i tilbuddet 
Fit&najs UNG er en familieorienteret indsats, der indeholder henholdsvis individuelle familie-
samtaler samt en række aktiviteter for henholdsvis de unge og/eller forældrene. Tilbuddet 
arbejder ud fra Holbækmodellen, der er en sundhedspædagogisk tilgang til behandling af børn 
og unge med overvægt. I denne sundhedspædagogisk tilgang træder behandleren med en 
konkret og løsningsorienteret tilgang i karakter, og med udgangspunkt i alvoren bag problemet, 
og på en direkte, omsorgsfuld og nærværende måde, støtter behandleren familien og lærer dem 
selv at tage ansvar for egen behandling. Metoden har, som evalueringen af projekt Fit&najs i 
Nyborg Kommune har vist, medført at 73,2% af deltagerne i aldersgruppen 6-15 år reducerede 
deres overvægt (2017). 

Individuelle familiesamtaler 
Alle familier indgår i et individuelt familiesamtaleforløb. Antallet af samtaler afhænger af 
familiens behov. Ved familiesamtalerne deltager den unge sammen med én forælder/begge 
forældre (eller værge). Hensigten med familiesamtalerne er, at den unge og 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 den unge.  
 
Behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte unges og familiens situation. Ved den første 
samtale udarbejdes en skræddersyet behandlingsplan kaldet punktplan (typisk 15-20 punkter). 
Punktplanen laves på baggrund af forundersøgelsen, som omfatter udfyldelse af en kost- og 
motionsanalyse gennem et omfattende spørgeskema, måling af vægt, højde, BMI, livvidde og 
hoftemål samt trivselsmål. Alle punkter fra punktplanen implementeres på én gang og justeres 
løbende gennem samtalerne (kontrolbesøg, hver 6.-8. uge). Der foretages en årlig opfølgning 
med status på behandlingen. Se bilag 2 for en uddybende beskrivelse af familiesamtalerne. Et 
eksempel på en behandlingsplan findes bagerst i dette bilag. 
 
 

Kostaktiviteter 
De unge tilbydes deltagelse i 3 forskellige madværksteder og en guidet indkøbstur. Hensigten 
med dette er, at de unge på egen hånd kan tilegne sig viden, færdigheder og 
handlekompetence til at indkøbe, tilberede og sammensætte sunde og mættede måltider. 
Derudover giver disse aktiviteter også de unge muligheder for at møde andre med samme 
udfordringer og herigennem udveksle erfaringer og oplevelser, samt støtte hinanden på tværs. 
Sideløbende tilbydes forældrene deltagelse i et madværksted (kun for forældre til de unge i 
tilbuddet), samt en guidet indkøbstur. Den guidede indkøbstur for forældre tilbydes i samarbejde 
med Fit&najs). Se bilag 3 for en uddybende forløbsbeskrivelse af kostaktiviteter. 
 
Deltagerne i Fit&najs UNG modtager i forbindelse med familiesamtalerne en invitation til 
kostaktiviteterne (alternativt sendes disse til den unges og forældrenes e-boks). Der udbydes tre 
madværksteder og to guidede indkøbsture for unge, samt to madværksteder og to guidede 
indkøbsture (i samarbejde med Fit&najs (børnegruppen) for forældre i henholdsvis foråret og 
efteråret 2018 og 2019.  
 
23. januar 2019 godkendte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget handleplan for strategi for 
tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt, hvor det blev anbefalet at udfase 
gruppeaktiviteterne for de unge (madværksted og guidet indkøbstur, samt 
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bevægelsesaktiviteter) på grund af manglende tilslutning. Der udarbejdes i stedet et 
inspirationshæfte med opskrifter, som udleveres til familier, der ønsker det. 

Bevægelsesaktiviteter  
Alle unge, som ikke allerede er fysisk aktive i et forenings- og fritidstilbud, tilbydes at deltage i 
bevægelsesaktiviteter 1 gang ugentligt i et forløb på 12 uger. Hensigten med aktiviteten er, at 
de unge får en positiv oplevelse med bevægelse og motion, møder andre unge, som også har 
samme udfordringer, øger graden af deres fysiske aktivitetsniveau, samt inspireres til 
efterfølgende at fortsætte i et eksisterende forenings- og fritidstilbud. Se bilag 4 for en 
uddybende forløbsbeskrivelse af bevægelsesaktiviteterne. 
 
Da det ikke har været muligt at få nok deltagere til at oprettet bevægelsestilbuddet, har der i 
familiesamtalerne været særligt fokus på at finde andre bevægelsesaktiviteter for de unge, bl.a. 
gennem de lokale foreningstilbud. 
 

Andre fællesaktiviteter  
Oplæg og undervisning under Strategi for Sund Ungdom markedsføres løbende til målgruppen i 
Fit&najs UNG. Dette kunne fx være indsatser vedr. rygning og alkohol for unge.  
 

Rekruttering, henvisning og kommunikation 
Både rekrutteringen og markedsføringen af Fit&najs og projekt Fit&najs UNG er så vidt muligt 
ensartet. Der er således også i Fit&najs UNG en bred rekrutteringsstrategi, men med særlig 
fokus på de praktiserende læger, kommunale frontmedarbejdere og de unge selv. 
 
Familier med unge på 15 år eller derover, som er en del af Fit&najs tilbuddet kan overgå til 
Fit&najs UNG i det omfang det har været muligt og giver mening for familien. Familier med 
unge, som bliver i det eksisterende forløb tilbydes at deltage i gruppeaktiviteter for unge i form 
af kostaktiviteter og bevægelsesaktiviteter ved behov. 
 
Der er mulighed for selvhenvendelse og tilmelding til Fit&najs UNG, enten pr. telefon eller via et 
elektronisk tilmeldingsskema på Nyborg Kommunes hjemmeside. Der er udarbejdet information 
og en tilmeldingsfunktion til hjemmesiden, en plakat med visitkort samt en informations- og 
velkomstfolder målrettet den unge og dennes forældre.  
 
Der udarbejdes skriftligt informationsmateriale til de praktiserende læger, afholdt 
informationsoplæg for bl.a. Nyborg Lægelaug samt tilbud om løbende sparring omkring 
rekruttering. Sundhedsplejersken ser alle elever til udskolingsundersøgelse i 8. klasse, hvorfor 
de også kan henvises til tilbuddet ved behov. I forbindelse med henvisning gennem 
Sundhedsplejen er udarbejdet et særligt informationsmateriale til brug i rekruttering til både 
Fit&najs og Fit&najs UNG.  
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Informations- og velkomstfolder, plakat med visitkort og informationsmateriale om Fit&najs UNG 
 

Informationsfolderen sendes sammen med en plakat til alle skoler med overbygning, U-centeret 
og uddannelsesinstitutioner, Ungdomsskolen, Praktikpladsen Nyborg, Job- og 
uddannelsesraketten, Ungerådet, Ungdomshuset, Tandplejen, Sundhed og Træning, 
Borgerservice, Socialafdelingen, Familiehuset, PPR samt andre relevante kommunale 
afdelinger og aktører, der har kontakt til unge og deres familier (fx idrætshallerne). De 
forskellige parter tilbydes præsentation af projektet og løbende sparring i forhold til rekruttering 
på fx leder og personalemøder. 

Projekt Fit&najs UNG markedsføres desuden på Nyborg Kommunes hjemmeside, Nyborg 
Kommunes Facebooksides ’Sund i Nyborg’, samt på de forskellige skole, elev- og forældreintra. 
 

Evalueringens metoder og data  
Evaluering af projekt Fit&najs UNG bygger på kvantitativt og kvalitativt data. 

Kvantitative data: 
• Udvikling i grad af overvægt blandt de deltagende unge 
• Udvikling i trivsel 
• Data fra spørgeskema vedr. tilfredshed 
• Data fra spørgeskema vedr. evaluering 

 
Metoderne beskrives i det følgende, mens resultaterne præsenteres i resultatafsnittet. 
 
Kvalitativ data: 

• Resume af fritekstsbesvarelser fra spørgeskema vedr. evaluering  
• Opsamling med tværfaglig samarbejdspartner 
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Evalueringen af projekt skal jævnfør kommissoriet indeholde interviews med de deltagende 
familier. Som i evalueringen af projekt Fit&najs (2017) var det tanken, at disse interviews skulle 
gennemføres med familier, som havde gennemført mellem 5 til 10 samtaler i deres 
behandlingsforløb. Da størstedelen af familierne i Fit&najs UNG er frafaldet projektet inden 5. 
samtale er det vurderet, at data fra den afsluttende spørgeskemaundersøgelse var tilstrækkelig 
dækkende. Kun familier som er overgået fra Fit&najs forløbet til Fit&najs UNG har haft mere 
end 5 familiesamtaler.  
 

Måling af overvægt blandt børn og unge 
Graden af overvægt blandt de unge deltagere i projektet måles ved at anvendes BMI (Body 
Mass Index). 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. Der benyttes 
derfor Sundhedsstyrelsens kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver baseret på 
danske data med internationale grænseværdier (ISO-BMI/IOTF). 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 UNG er målet enten vægtstabilisering eller vægttab. Ved en vægtstabilisering, 
hvor den unge 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 den unge falder.  

Antallet af unge som enten har reduceret, fastholdt eller øget deres grad af overvægt 
præsenteres i resultatafsnittet i procent, på baggrund af data fra de unge som har 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. 
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Trivsel  
Der er foretaget målinger af de 
unges trivsel ud fra et VAS-
skema (Visual Analog Scala) 
med seks skalaspørgsmål fra    
0 til 10 (se skemaet til højre). 
Spørgsmålene stilles til den 
unge, som skal sætte et kryds 
på linjen i forhold til den unges 
oplevelse af de enkelte emner.  
 
I forhold til mobning, spørges 
der eksempelvis: ’Bliver du 
mobbet rigtig meget (behandler 
peger på 10), bliver du slet ikke 
mobbet (behandleren peger på 
0), eller er det et sted midt i 
mellem?’.  
 
Spørgsmålene handler om 
følgende emner: livsglæde/ 
humør, livskvalitet, appetit, 
mobning, motivation/ønske om 
vægttab og kropsopfattelse. 
Besvarelse af VAS-skema er 
gennemført ved 1. samtale, 
efter ca. 6 måneder og ved 
årskontrol (efter ca. 12 
måneder) osv. 
 

Spørgeskemaundersøgelser  
For at undersøge familiernes oplevelse af bl.a. indhold og udbytte, er der gennemført to 
spørgeskemaundersøgelser i løbet at projektperioden, en løbende tilfredshedsundersøgelse 
(efter 4. samtale, ca. 6 måneder inde i forløbet) 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 

Data fra tilfredshedsundersøgelserne anvendes ikke i denne evaluering, da kun én enkelt 
familie har udfyldt spørgeskemaet. De øvrige deltagere som har gennemført 4. samtale i 
Fit&najs UNG har ikke udfyldt spørgeskemaundersøgelsen eller er udgået inden undersøgelsen 
skulle gennemføres. 

     VAS-skema 
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Evalueringsundersøgelse 
I forbindelse med evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som 
indeholder spørgsmål vedrørende: 
 

• de individuelle familiesamtaler  
• forløbet som helhed 
• oplevelse af handlekompetence til at vælge en sundere livsstil 

Evalueringsspørgeskemaet (bilag 5) er i december 2019 fremsendt via et online link i et e-boks 
brev til alle familier (henholdsvis til de unge og forældrene), som minimum har gennemført den 
første familiesamtale. Der var i alt 471 mulige besvarelser fra 19 familier, heraf 19 unge og 28 
forældre. I 8 familier har både mor og far modtaget evalueringen. Familierne er kontaktet pr. 
telefon som opfølgning på undersøgelsen, efter spørgeskemaet er udsendt.  

I alt har 12 deltagere besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 25,52. Ud af de 
12 respondenter er 11 (91,7%) besvarelser fra forælder/forældre og 1 (8,3%) besvarelse fra en 
ung. Besvarelserne behandles samlet i evalueringen. Da der er tale om en forholdsvis lav 
svarprocent, har dette betydning for validiteten af evalueringsundersøgelsen.  
 
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 og VAS-skema) vil få en større betydning i vurderingen af om projektets 
målsætning er nået. 

Tværgående samarbejde 
I forbindelse med projektets gennemførsel er der løbende indhentet erfaringer på tværs af 
projektgruppen og blandt sundhedsplejerskerne. Fokus har været at indsamle erfaringer og på 
at få feedback på tilbuddets materialer og arbejdsgange. Særligt i forbindelse med 
overdragelsen af tilbuddet til Sundhedsplejen har der været afholdt en række arbejdsmøder for 
at præsentere og give status på Fit&najs og projekt Fit&najs UNG projektet, samt drøfte den 
fremtidig afvikling af tilbuddene.   

 
Resultater  
Målgruppe, køn, aldersfordeling 
I løbet af projektperioden har 19 unge (19 familier) været tilmeldt, heraf er 11 drenge og 8 piger. 
Samlet set har 19 unge gennemført 1. samtale. 13 unge er startet direkte op i Fit&najs UNG 
(nye deltagere), mens 6 unge er overgået fra Fit&najs tilbuddet (for 6-14 -årige børn og unge). 
 
Blandt deltagerne i Fit&najs UNG var aldersfordelingen, som vist i figur 1 nedenfor. Af de nye 
deltagere var en enkelt ung 14 år, 9 unge var 15 år, og 3 unge var 16 år ved 1. samtale. De 

 
1 Evalueringsspørgeskemaet er sendt ud til de deltagere, som er opgivet ved tilmelding til projektet, 
hvilket betyder at spørgeskemaet er sendt ud til både den unge samt mor og far, hvis der er opgivet 
deltagelse af begge forældre ved tilmelding. I familier hvor forældre ikke er samboende, er spørgeskema 
sendt til bopælsforælderen.   
2 Kommentar til besvarelsesprocent: Forældrene har kunne besvare evalueringen separat eller samlet, 
hvilket kan få indflydelse en lavere besvarelsesprocent.  
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unge som er overgået til Fit&najs UNG (fra Fit&najs) var henholdsvis 13 år (5 unge) og 14 år (1 
ung), da de startede i tilbuddet.  
 
 

 
 

Figur 1 Fordeling af deltagernes alder ved 1. samtale  

 

Rekruttering  
Figur 2 viser en oversigt over typer af henvisningsveje fordelt på henholdsvis den samlede 
deltagergruppe, deltagere som er startet op i Fit&najs UNG og deltagere som er overgået til 
tilbuddet.  

Samlet er 79% af tilmeldingerne til Fit&najs UNG kommet gennem henvisninger fra 
Sundhedsplejen gennem bl.a. skoleundersøgelserne, mens de resterende 21% er sket gennem 
egen henvendelse (hjemmeside, folder eller netværk). Det har også været en mulighed at blive 
henvist til tilbuddet via egen læge eller anden fagperson fx socialrådgiver, familiebehandler/ 
familiekonsulent eller klinisk diætist. Ingen familier har dog oplyst disse fagpersoner i forhold til 
rekruttering. 

16 ud af de 19 unge har gennemført to eller flere samtaler. Der er således 16 unge med to eller 
flere BMI målinger.  
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Figur 2 Henvisningsvej til projekt Fit&najs UNG (n=19) 
 
 
 

Vægtstatus ved 1. samtale  
Ud af de 19 unge, som er tilmeldt Fit&najs UNG og har gennemført 1. samtale, har 42,1% et 
BMI svarende til overvægtig. 57,9% har et BMI svarende til svært overvægtig. I figur 3 ses 
graden af overvægt ved 1. samtale fordelt på henholdsvis det samlede antal deltagere, 
deltagere som er startet op i Fit&najs UNG og deltagere som overgået til tilbuddet fra Fit&najs. 
 

 
 
Figur 3 Grad af overvægt ved 1. samtale, (n=19) 
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Udvikling i vægtstatus   
Der ses et gennemsnitligt fald i procent i andelen af unge med både svær overvægt fra 57,9% til 
56,3%, og overvægt fra 42,1% til 25,0%. Samtidig ses en gennemsnitlig stigning i den 
procentvise andel af normalvægtige unge til 18,8%, svarende til 3 unge deltagere (ingen 
deltagere var normalvægtige ved opstart i tilbuddet). Figurerne nedenfor viser grad af overvægt 
ved deltagernes seneste samtale (figur 4) samt udviklingen i graden af overvægt fra opstart til 
status 20. december 2019 (figur 5). 
 

 
 
Figur 4 Grad af overvægt ved seneste samtale pr. 20-12-2019, (n=16) 
 
 

 
 

Figur 5 Udvikling i grad af overvægt (n=16) 
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Samlet set har 56,3% af deltagerne reduceret deres grad ad overvægt i forbindelse med deres 
foreløbige deltagelse (i Fit&najs) og Fit&najs UNG.  
 
Ses der nærmere på udviklingen i graden af overvægt (figur 5) ses det, at der er forholdsvis stor 
forskel på udviklingen mellem gruppen af deltagere som er startet op i Fit&najs UNG og 
gruppen af deltagerne som er overgået fra Fit&najs tilbuddet. Resultaterne viser bl.a. at 71,4% 
af de nye deltagere har reduceret deres overvægt i forbindelse med deres deltagelse i Fit&najs 
UNG, mens dette er 44,4% for deltagerne som er overgået til tilbuddet. 

 

Frafald  
Ud af de 19 tilmeldte unge, er 18 unge udgået af projektet. I figur 6 ses en oversigt over frafald i 
forhold til antal familiesamtaler.  

Blandt de familier, hvor der er to eller flere BMI målinger på den unge (n=15), har 9 unge (60%) 
reduceret deres overvægt, mens 6 unge (40%) 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 (se også figur 7, s. 18): 

• ’positivt frafald’ opnået ønskede mål med deltagelse/vægttab (3 unge)  
• udeblivelse fra samtaler (14 dages brev) (3 unge)  
• tilbuddet passer længere ikke til familien (3 unge)  
• manglende motivation fra den unge (5 unge) 

 
 

 
Figur 6 Frafald i forhold til antal familiesamtaler i Fit&najs (n=18) 
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Figur 7 Årsager til frafald blandt familierne i Fit&najs UNG 
 
Familier, som efterfølgende er motiveret for vægttab og livsstilsændringer uden for projektets 
ramme, er efter aftale henvist til Sundhedsplejen (kontrolvejning ved behovskonsultation) eller 
egen læge.  
 

De unges trivsel 
VAS-skemaet (Visual Analog Scala) indeholder som tidligere beskrevet seks skalaspørgsmål 
omkring de trivselsrelaterede emner: livsglæde/humør, livskvalitet, appetit, mobning, 
motivation/ønske om vægttab og kropsopfattelse.  
 
Alle 19 unge i projektet har besvaret VAS-skemaet i forbindelse med 1. samtale, mens 10 unge 
har besvaret VAS-skemaet to eller flere gange. I tabel 1 nedenfor ses de gennemsnitlige VAS-
værdier fordelt på 1. måling og de gennemsnitlige målingerne igennem forløbet.  
 

VAS  
  

Livsglæde 
/humør 

Livskvalitet Appetit Mobning Motivation/ 
ønske om vægttab/ 

stabilisering 

Kropsopfattelse 

Måling ved 1. 
samtale (n=19) 

 
7,3 

 
7,7 

 
5,4 

 
0,4 

 
9,0 

 
3,8 

Gennemsnit af 
målinger i forløbet 
(n=10) 

 
7,8 

 
7,9 

 
5,5 

 
0,4 

 
7,7 

 
5,3 

 

Tabel 1 Gennemsnitlig VAS-score  
 
Ud fra resultaterne fra 1. måling ses det, at deltagerne generelt angiver høj livsglæde, høj 
livskvalitet, høj motivation/ønske om vægttab/vægtstabilisering og lav grad af mobning. 
Appetitten angives som en mellem værdi, mens kropsopfattelsen er forholdsvis lav. 

2

3

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

5

3

3

3

1

2

0 1 2 3 4 5

Frafald pga. sygdom i familen

Unge ikke motiveret

Tilbuddet passede ikke familien (længere)

Postiv frafald pga. opnået vægttab

Udeblivelse fra samtaler (14 dages brev)

Praktiske forhold (flyttet)

Andet (årsagen ikke dokumentered)

Årsager til frafald

Samlet

Deltagere overgået

Nye deltagere



 

19 
 

Tabel 1 (s. 18) viser videre, at besvarelserne omkring parametrene ’livsglæde/humør’, 
’livskvalitet’, ’appetit’ og ’mobning’ er relativ stabile over tid. Ved parameteret ’kropsopfattelse’ 
ses der en positiv forbedring (fra 3,8 til 5,3), mens motivation/ønske om 
vægttab/vægtstabilisering modsat har en lavere værdi (fra 9,0 til 7,7).  
 
Ses der på udviklingen over tid for den enkelte unge, som har to eller flere VAS målinger 
(n=10), har 70% har en højere værdi ift. livsglæde/humør, 50% en højere værdi ift. 
Kropsopfattelse, mens 90% har en lavere værdi i forhold til mobning. 70% har en højere værdi 
ift. appetit, 60% har en lavere værdi i forhold til livskvalitet, mens 70% har en lavere værdi ift. 
motivation/ønske om vægttab/vægtstabilisering. 
 

Udbytte og tilfredshed med tilbuddet 
I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af Fit&najs UNG i forhold til tilfredsheden af 
familiesamtalerne samt familiesamtalernes indhold omkring emnerne sund kost, måltider og 
bevægelse.  
 
Resultaterne har til formål at belyse følgende: 

• dele af formålet og målsætningen for projekt Fit&najs UNG,  
• kvaliteten af projektet, 
• procesmål som fx udvikling af deltagernes egne handlemuligheder.  

Evalueringen understøttes af anonymiserede fritekstbesvarelser fra evaluerings-
spørgeskemaundersøgelsen.  

Individuelle familiesamtaler 
Resultaterne viser, at der generelt er stor tilfredshed med familiesamtalerne, idet 83,3% har 
svaret at de enten er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med familiesamtalerne. 16,7% har svaret 
at de er ”hverken eller” i forhold til tilfredsheden med familiesamtalerne som helhed (se figur 8).  
 
 

 
 
Figur 8 Tilfredshed vedr. familiesamtalerne som helhed (n=12) 
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Eksempler på fritekstbesvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen: 
 

”Vi har været tilfredse, men det er det samme der bliver kørt i. Kunne være fedt hvis mit 
barn havde været afsted alene, så X kunne komme med sin ærlige mening.” 
 
”Synes alt i alt at forløbet var godt.... men kunne mærke på X, at X blev ked af det under 
første samtale. X følte hun (behandleren, red.) var ret hård .... X havde ikke lyst til at 
komme igen ... det gjorde X heldigvis.” 

 
I undersøgelsen blev der spurgt til hvad de (forældrene/den unge) havde fået ud af deltagelse i 
familiesamtalerne og hvor enige de er i forskellige udsagn. Samlet svarer 83,4%, at de ”i høj 
grad” eller ”i nogen grad” har fået meget ud af familiesamtalerne. 16,7% har ”i mindre grad” fået 
noget ud af deltagelse i familiesamtalerne (tabel 2).  
 
Besvarelserne desuden viser, at langt størstedelen (75%) ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har 
fået brugbare redskaber til selv at arbejde med vægttab eller vægttabsstabilisering. Derudover 
har 75% svaret, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har fået brugbar sparring, vejledning 
og/eller råd i forhold til det, som har været udfordrende. 25% er ”i høj grad” blevet en gladere 
familie, mens 50% er ”hverken eller” (tabel 2).  
 
 

Hvad har du/I overordnet fået ud 
af familiesamtalerne? Hvor enig 
du/I er i følgende udsagn: 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet 
ikke 

Ved 
ikke 

Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 
Vi har fået meget ud af 
familiesamtalerne 

16,7% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

33,3% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vi har fået brugbar sparring, 
vejledning og/eller råd i forhold 
til det, som har været 
udfordrende  

16,7% 58,3% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vi er blevet en gladere familie 25,0% 0,0% 50,0% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 
 

Tabel 2 Udbytte af tilbuddet som helhed (n=12) 
 
Eksempel på fritekstbesvarelse fra spørgeskemaundersøgelsen: 

 
”Princippet man kører efter er simpelt og godt! Nemt at forholde sig til. Uden tvivl ville mit 
barn være meget større (’yderligere overvægtig’, red.) hvis X ikke havde været med. Vi har 
fået meget ud af det.” 
 
 
 
 

Kostområdet 
I evalueringsundersøgelsen blev der spurgt ind til hvad de har fået ud af familiesamtalerne i 
forhold til kostområdet (tabel 3, s. 21). Hovedparten (83,3%) har svaret, at de ”i høj grad” eller ”i 
nogen grad” har fået viden om sunde kostvaner, mens 16,7% svarer ”hverken eller”.  
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66,7% angiver, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” fået inspiration til sunde/sundere madvarer/ 
retter/alternativer, og 58,4% angiver at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har fået en sundere 
kost ind i deres hverdag.  
 
 

Hvad har du/I fået ud af 
familiesamtalerne i forhold til 
kostområdet? Hvor enig du/I er i 
følgende udsagn: 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet 
ikke 

Ved 
ikke 

Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

Vi har fået viden om sunde 
kostvaner  

50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vi har fået inspiration til 
sunde/sundere 
madvarer/retter/alternativer 

25,0% 41,7% 25,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 

Vi har fået en sundere kost ind i 
familiens hverdag 

16,7% 41,7% 25,0% 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 

 

Tabel 3 Udbytte i forhold til kostområdet (n=12). 
 
Eksempel på fritekstbesvarelse fra spørgeskemaundersøgelsen: 

 
”Vi er blevet bedre til at spise det grove. Vi har altid spist sundt, men bevæger os for lidt” 

 

Måltidsområdet 
I undersøgelsen blev familierne spurgt, hvad de har fået ud af familiesamtalerne i forhold til 
måltidet. 75% var ”i høj grad” eller ”i nogen grad” enig i, at de har fået viden om gode rammer 
for måltider, mens 25% angiver ”hverken eller” til dette udsagn (tabel 4). 
 
83,3% har ”i høj grad” eller ”i nogen grad” fået inspiration til gode rammer for måltider. 50% 
angiver at de ”i nogen grad” har fået bedre måltidsvaner ind i deres hverdag, mens de 
resterende 50% har angivet ”hverken eller” eller ”slet ikke” i forhold til dette.  
 

Hvad har du/I fået ud af 
familiesamtalerne i forhold til 
måltidsområdet? Hvor enig du/I 
er i følgende udsagn: 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet 
ikke 

Ved 
ikke 

Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

Vi har fået viden om gode 
rammer for måltider  

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vi har fået inspiration til gode 
rammer for måltider 

50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vi har fået bedre måltidsvaner 
ind i familiens hverdag  

0,0% 50,0% 41,7% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 

 
Tabel 4 Udbytte i forhold til måltidsområdet (n=12). 
 
Eksempler på fritekstbesvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen: 

 
”Vi har altid haft gode rammer omkring måltiderne. Samtalerne understøttede viden vi 
havde i forvejen.” 
 

”Ja, vi har fået viden, men vi har vidst meget om det sunde i forvejen. Gode rammer til når 
vi skal handle ind. Meget nemmere at handle.” 
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Bevægelsesområdet 
I undersøgelsen blev familierne også spurgt ind til, hvad de har fået ud af familiesamtalerne i 
forhold til bevægelsesområdet (fysisk aktivitet). Hovedparten (83,4%) har svaret, at de ”i høj 
grad” eller ”i nogen grad” har fået viden om sunde bevægelsesvaner. Ligeledes svarer 50%, at 
de ”i høj grad” eller ”i nogen grad har fået inspiration til bevægelsesaktiviteter og/eller 
fritidstilbud. De resterende 50% svarer, at de ”hverken eller”, ”i mindre grad” eller ”ved ikke” om 
de har fået inspiration til bevægelsesaktiviteter og/eller fritidstilbud (tabel 5).  
 
8,3% mener de ”i høj grad” har fået bevægelse ind i familiens hverdag, mens 83% svarer, at de, 
”i nogen grad” eller ” i mindre grad” har fået bevægelse ind i familiens hverdag. 8,3% svarer at 
de ”slet ikke” har fået bevægelse ind i familiens hverdag (tabel 5). 
 

Hvad har du/I fået ud af 
familiesamtalerne i forhold til 
bevægelsesområdet (fysisk 
aktivitet)? Hvor enig du/I er i 
følgende udsagn: 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet 
ikke 

Ved 
ikke 

Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

Vi har fået viden om sunde 
bevægelsesvaner   

41,7% 41,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vi har fået inspiration til 
bevægelsesaktiviteter og/eller 
fritidstilbud 

25,0% 25,0% 33,3% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 

Vi har fået mere bevægelse ind i 
familiens hverdag 

8,3% 33,3% 50,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 

 

Tabel 5 Udbytte i forhold til bevægelsesområdet (fysisk aktivitet), (n=12). 
 
Eksempler på fritekstbesvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen: 
 

”Blevet mere bevidst om motion.” 
 

”Jeg dyrker motion fire gange om ugen.” 

 

Andre kommentarer fra deltagerne 
 
Til slut i evalueringsundersøgelsen blev familierne spurgt ind til, hvordan Nyborg Kommune kan 
forbedre deres tilbud til børn og unge med overvægt.  
 
I forhold til de individuelle samtaler foreslås det bl.a., at der skal være mere fokus på at hjælpe 
den unge. Dette kan fx gøres ved oftere kontrol (individuelle samtaler), hvor kun den unge 
deltager. Ved oftere kontrol angives det, at det vil være nemmere at ”holde øje” med den unges 
vægtudvikling, hvilket kan medvirke til, at den unge kan bevise over for sig selv, vedkommendes 
forældre og den sundhedsfaglige vejleder, at de kan ændre deres vaner og få en sundere 
livsstil. En anden anbefaling i forhold til de individuelle familiesamtaler lyder på, at der ikke 
skiftes sundhedsfaglig vejleder så ofte. 
 

I forhold til bevægelsesområdet ønskes der flere tilbud om sport og fritidsaktiviteter. I 
forbindelse hermed anbefales det, at de unge træner sammen med andre, som har samme 
aldersgruppe.  
 

Endelig anbefales det fremadrettet at dele foldere om tilbuddet ud i de små klasser på skolerne i 
Nyborg Kommune.  
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Tværgående samarbejde  
Interne samarbejdspartnere 

I samarbejde med børnefysioterapeuter fra Sundhedsplejen og de kliniske diætist(er) fra 
Sundhed og Træning er der udviklet beskrivelser af gruppetilbud i forhold til kost og bevægelse. 
Disse medarbejdere har sammen med sundhedskonsulenter fra Sundhed og Forebyggelse 
indgået i en arbejdsgruppe omkring Fit&najs og Fit&najs UNG for løbende at sikre tværfaglig 
sparring og kvalitet i udvikling og justering af gruppetilbuddene undervejs i projektperioden. 
Sundhedsplejen er ligeledes repræsenteret i arbejdsgruppen og i forbindelse med 
overdragelsen af tilbuddene til Sundhedsplejen har der været et øget samarbejde om den 
fortsatte udvikling og justering af Fit&najs og Fit&najs UNG særligt i forhold til markedsføringen 
og familiesamtalerne.  

I forhold til kostaktiviteterne er madværkstederne og de guidede indkøbsture er indhold, ugedag 
og materialerne hertil løbende blevet opdateret for at optimere tilbuddene for deltagerne. Pga. 
manglende tilmelding og efterspørgsel har der dog ikke været afholdt hverken madværksteder 
og guidet indkøbsture for de unge og deres forældre i projektet.  

De unge til projektet var stort set alle været tilknyttet en form for organiseret idrætstilbud, hvilket 
var særdeles positivt. De deltagere, som ikke var tilmeldt et foreningstilbud eller anden 
organiseret aktivitet, blev enten skrevet op på en venteliste til bevægelsestilbuddet og/eller 
opfordret til at tage melde sig til et foreningstilbud. Grundet for få deltagere på ventelisten 
(maksimalt 3 deltagere) er bevægelsesaktiviteterne ikke afviklet i projektperioden.  

I Sundhedsplejen har der generelt været tilfredshed med indholdet af informationsmaterialet og 
velkomstfolderen til de unge og forældrene, som bruges i samtalen med den unge/familien og 
ved henvisning til tilbuddet. Disse er løbende opdateret ligesom materialerne om kost og 
måltider som anvendes i familiesamtalerne i forhold til de nyeste anbefalinger fra Holbæk 
modellen. Derudover er der i samarbejde med Sundhedsplejen udarbejdet to nye materialer 
”Hvad skal jeg huske i Fit&najs?” og ”Inspiration til sunde hverdagsretter” (et opskrifthæfte). 

  

Eksternt sparring 

I forbindelse med udvikling af projekt Fit&najs UNG er der søgt sparring hos andre kommuner 
som ligeledes arbejder med metoden og målgruppen. Arbejdsgruppen indgår desuden 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 ERFA-
møderne er at skabe et læringsrum på tværs af faggrupper til at udveksle perspektiver, ideer og 
erfaringer med hinanden. Sundhedsplejens medarbejdere på Fit&najs tilbuddene deltager pt. i 
denne ERFA-gruppe, sammen med sundhedskonsulenten på Strategi for tidlig indsats vedr. 
børn og unges overvægt. 
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Konklusion 
Formålet og målsætningen med projekt Fit&najs UNG er blevet opfyldt på flere parametre og 
projektet har derudover givet en række erfaringer med at udvikle og implementere et tilbud 
målrettet unge med overvægt samt deres familier, som kan skabe livsstilsændringer med 
henblik på vægttab eller vægtstabilisering, med udgangspunkt i Holbækmodellen som 
behandlingsmetode.  

I den to-årige projektperiode har 19 unge med deres familier været tilmeldt et 
behandlingsforløb. Rekruttering af deltagere er oftest sket i forlængelse af sundhedsplejens 
faste tilbud om skoleundersøgelser og samtaler, men også på familiens eget initiativ og 
netværk. Målet om at rekruttere 30-40 familier årligt i løbet af projektperioden er ikke lykkes.     

I løbet at projektperioden har 56,3% af den samlede gruppe deltagere reduceret deres grad af 
overvægt. Af de deltagere, som er startet direkte i ungetilbuddet (og ikke overgået fra Fit&najs) 
har 71,4% opnået reduktion af overvægt. Derudover viser evalueringen både et fald i den 
procentvise andel af unge med både svær overvægt, der er faldet fra 57,9% til 56,3%, og 
overvægt, der er faldet fra 42,1% til 25,0%. Hertil kommer, at 18,8% (3 deltagere) er blevet 
normalvægtige i forbindelse med deres deltagelse i projektforløbet (ingen af deltagerne var 
normalvægtige ved opstart i tilbuddet). Således synes projektet delvist at være lykkedes i 
forhold til en 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 mindre forbedret gennemsnitlige værdier, 
når disse sammenlignes med deltagernes resultater fra senere i forløbet.        

Evalueringsundersøgelsen havde en lav svarprocent (25,5%), hvilket har betydning for 
validiteten af resultaterne herfra. Dog udtrykker de deltagende familier, som har besvaret 
undersøgelsen, at de overordnet meget tilfredse med familiesamtalerne.  

Evalueringen viser, at mange af de deltagende familier har fået viden, redskaber, inspiration og 
støtte til selv at arbejde med livsstilændringer, støtte den unge i dennes vægttab eller 
vægtstabilisering og en sund livsstil, samt i at styrke den unges trivsel og sundhed.  

På baggrund af evalueringens samlede resultater og erfaringerne fra projektperioden anbefaler 
administrationen at:  

• Projekt Fit&najs UNG for målgruppen 15-18 -årige fortsætter, som en integreret del af 
Fit&najs tilbuddet med familiesamtaler ud fra Holbækmodellen som metode  
 

• Målgruppen ”unge” (15-18 år) justeres, så unge op til 25 år bosiddende i Nyborg Kommune 
eller tilknyttet en ungdomsuddannelse i Nyborg Kommune, har mulighed for at blive en del 
af tilbuddet 
 

• Fokus på markedsføring af tilbuddet til de unge sker fx ved pop up aktiviteter såsom ”få tal 
på din sundhed” på ungdomsuddannelserne  
 

• Opfølgning på tilbuddet fremadrettet forenkles, således at data til status trækkes direkte fra 
Sundhedsplejens system i forhold til fx tilmeldte, frafald og udvikling i grad af overvægt 
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Bilag 1 Kommissorium for Fit&najs UNG 

 
1. Tilbuddets 

navn  
  

Fit&najs UNG  

2. Baggrund 
 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte 2. december 2015 
igangsætning af et 2-årige projekt Fit&najs - et familietilbud til 
overvægtige børn og unge i alderen 6-15 år i Nyborg Kommune. 
Projektet er en del af strategien for tidlig indsats vedr. børn og unges 
overvægt.  
 
I januar 2017 godkendte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
handleplan 2017 under strategien. Heraf fremgår det, at der skal 
udvikles et tilbud, der målrettet unge med overvægt eller svær overvægt. 
 
I Nyborg Kommune er ca. hvert tiende barn, der starter i skole og knap 
hver fjerde ung, der går ud af folkeskolen, overvægtige eller svært 
overvægtige. I skoleåret 2016/2017 var der 13,35 % overvægtige 
indskolingen og 23,87 % overvægtige i udskolingen. Den regionale 
sundhedsprofil fra 2013 viser, at 51,3 % af borgerne over 16 år i Nyborg 
Kommune er overvægtige.  
 
Erfaringer fra den 2- årige projektperiode med Fit&najs danner baggrund 
for form og indhold i Fit&najs UNG, som forslås at henvende sig til 
overvægtige og svært overvægtige unge i alderen 15-18 år og deres 
familie.  
 
Fit&najs UNG er også en del af strategi for Sund Ungdom.  
 

3. Formål 
 

Formålet med Fit&najs UNG er, at oprette et tilbud målrettet 
overvægtige og svært unge samt deres familier, der kan skabe 
livsstilsændringer med henblik på vægttab eller vægtstabilisering, som 
resulterer i bedre trivsel og sundere unge.  

4. Mål 
 

Målet med tilbuddet er, at bringe familien i stand til at støtte den unges 
udvikling af livsstilsændringer, ved at give inspiration til at træffe 
bevidste sunde valg, fastholde motivation til forandring og få mere 
bevægelse ind i hverdagen.   
 
Det er målet med tilbuddet, at 70% af de unge opnår et vægttab eller en 
vægtstabilisering ved at ændre sundhedsadfærd ud fra deres 
individuelle målsætninger.  
 
Målet opnås ved at: 

• Den unge og familien udvikler handlekompetence i forhold til at 
træffe bevidste sunde valg vedr. deres livsstil, og bliver i stand til 
selv at foretage livsstilsændringer med henblik på vægttab eller 
vægttabsstabilisering hos den unge. 

• De gruppebaserede tilbud skal medvirke til, at give de unge og 
deres familier har mulighed for at møde andre med samme 
udfordringer.  

Det er endvidere hensigten, at den unge og familierne: 
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• kan udveksle erfaringer og oplever sammenhold og støtte fra 
gruppen ved deltagelse i gruppeaktiviteterne.  

• tilegner sig viden og færdigheder samt får inspiration til at 
fortsætte med sunde kostvaner og måltider.  

• 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. 

 
Det estimeres, at 30-40 unge med deres familier tilmeldes forløbet årligt. 
 

5. Målgruppe Målgruppen er familier med unge der:  
• bor eller går i skole/er under uddannelse i Nyborg Kommune 
• er mellem 15 og 18 år ved opstart i tilbuddet 
• har et BMI på IOFT-25 eller derover i forhold til køn og alder, 

eller som tidligere har været på julemærkehjem grundet 
overvægt (14-årige)   

• er motiveret for en livsstilsændring 
 
18-årige, som ikke er hjemmeboende og som ikke ønsker at deltage 
sammen med sin familie, eller hvor der er andre omstændigheder som 
gør at familien ikke kan deltage sammen, kan tilmeldes forløbet uden 
forældre. 

6. Indhold  Metode 
 
Som overordnet sundhedspædagogisk metode til behandling af unge 
med overvægt anvendes Holbækmodellen. Metoden har, som 
evalueringen af projekt Fit&najs i Nyborg Kommune viser, medført at 
73,2 % af deltagerne i aldersgruppen 6-15 år har reduceret deres 
overvægt.  
 
Tilbuddets indhold 
Fit&najs UNG består af individuelle familiesamtaler, kostaktiviteter og 
bevægelsesaktiviteter.  
 
Individuelle familiesamtaler 
Alle familier skal indgå i et individuelt familiesamtaleforløb. Antallet af 
samtaler afhænger af familiens behov ligesom perioden for forløbet. Ved 
familiesamtalerne deltager den unge sammen med en forælder/begge 
forældre. Hensigten med familiesamtalerne er, at den unge og 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 den unge.  
 
Behandlingen tager udgangspunkt i den enkelte unges og familiens 
situation og ved den første samtale udarbejdes en skræddersyet 
behandlingsplan, også kaldet punktplan (typisk 15-20 punkter). 
Punktplanen laves på baggrund af forundersøgelsen, som omfatter 
udfyldelse af en kost-og motionsanalyse gennem et spørgeskema, 
måling af vægt, højde, BMI, livvidde og hoftemål samt trivselsmål. Alle 
punkter fra punktplanen implementeres på én gang og justeres løbende 
gennem samtalerne (kontrolbesøg, hver 6-8 uge). Der foretages en årlig 
opfølgning med status på behandlingen. Se bilag 1 for en uddybende 
beskrivelse af familiesamtalerne. 
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Kostaktiviteter 
De unge tilbydes at deltage i 3 forskellige madværksteder og en guidet 
indkøbstur. Hensigten med dette er, at de unge på egen hånd kan 
tilegne sig viden, færdigheder og handlekompetence til at indkøbe, 
tilberede og sammensætte sunde og mættede måltider. Derudover giver 
disse aktiviteter også de unge mulighed for at møde andre med samme 
udfordringer og herigennem udveksle erfaringer og oplevelser og støtte 
hinanden på tværs. Derudover tilbydes forældrene til de unge at deltage 
i et madværksted (kun for forældre til de unge i tilbuddet), samt en 
guidet indkøbstur. Den guidede indkøbstur for forældre tilbydes i 
samarbejde med Fit&najs). Se bilag 2 for en uddybende 
forløbsbeskrivelse af kostaktiviteter. 
 
Bevægelsesaktiviteter 
Alle unge, som ikke allerede er fysisk aktive i et forenings- og 
fritidstilbud, tilbydes at deltage i bevægelsesaktiviteter 1 gang ugentligt i 
et forløb på 12 uger. Hensigten med aktiviteterne er, at de unge får en 
positiv oplevelse med bevægelse og motion, møder andre unge, som 
også har samme udfordringer, øger graden af deres fysiske 
aktivitetsniveau, samt inspireres til efterfølgende at fortsætte i et 
eksisterende forenings- og fritidstilbud. Se bilag 3 for en uddybende 
forløbsbeskrivelse af bevægelsesaktiviteterne.  
 
Andre fællesaktiviteter  
Oplæg og undervisning under Strategi for Sund Ungdom markedsføres 
løbende til målgruppen i Fit&najs UNG. Dette kunne fx være indsatser 
vedr. rygning og alkohol for unge.  

7. Samarbejds-
partnere  

Fit&najs UNG har en række interne og eksterne samarbejdspartnere i 
forhold til rekruttering, henvisning og markedsføring af tilbuddet, samt 
afvikling af tilbuddets forskellige dele.  
 
Interne samarbejdspartnere  

• Sundheds- og Omsorgsafdelingen v. Sundhed og Træning 
• Børneafdelingen v. Sundhedsplejen og Tandplejen 
• Skoleafdelingen v. Skolerne, Ungdomsskolen, U-centeret, SSP 

og PPR 
• Socialafdelingen v. Socialafdelingen og Familiehuset 
• Jobcenteret v. Praktikpladsen Nyborg og Job og 

Uddannelsesraketten 
• Kultur og Fritidsafdelingen v. Biblioteket, Idrætshaller,  
• Ungdomshuset  

 
Eksterne samarbejdspartnere 

• Praktiserende læger og praksiskonsulenten 
• Ungdomsuddannelserne i Nyborg Kommune 
• Private skoler (med udskolingsklasser) 
• Tandlæger og Speciallæger 
• Apoteker 
• Foreninger og frivillige 
• Lokal avisen og Fyens Stiftstidende  

 
Rekruttering, henvisning og tilmelding 
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Både rekrutteringen og markedsføringen af Fit&najs og Fit&najs UNG 
ønskes så vidt muligt ens, i det omfang det er muligt. Der er således 
også i Fit&najs UNG en bred rekrutteringsstrategi, men med særlig 
fokus på de praktiserende læger, kommunale frontmedarbejdere og de 
unge selv. 
 
Familier med unge på 15 år eller derover, som er en del af det 
nuværende projekt Fit&najs overgår til Fit&najs UNG, i det omfang hvor 
det er muligt og giver mening for familien. Familier med unge, som bliver 
i det eksisterende forløb tilbydes at deltage i gruppeaktiviteter for unge, i 
form af kostaktiviteter og bevægelsesaktiviteter ved behov. 
 
Der vil være mulighed for selvhenvendelse og tilmelding til Fit&najs 
UNG, enten pr. telefon eller via et elektronisk tilmeldingsskema på 
Nyborg Kommunes hjemmeside. Der udarbejdes information og 
tilmelding til hjemmesiden og en informationsfolder målrettet den unge 
og dennes forældre. Denne folder sendes bl.a. til alle skoler med 
overbygning, U-centeret og uddannelsesinstitutioner, Ungdomsskolen, 
Praktikpladsen Nyborg, Job- og uddannelsesraketten samt andre 
relevante kommunale afdelinger og aktører, der har kontakt til unge og 
deres familier. 
 
Praktiserende læger og sundhedsplejersker kan henvise til Fit&najs 
UNG tilbuddet. Der udarbejdes et skriftligt informationsmateriale til de 
praktiserende læger og Sundhedsplejen og tilbydes løbende sparring 
omkring rekruttering. Sundhedsplejersken ser alle elever til 
udskolingsundersøgelse i 8. klasse, hvor der kan henvises til tilbuddet 
ved behov. 
 
Der udarbejdes en handlevejledning til frontpersonale ”Når du møder en 
ung med overvægt” og tilbydes informationsoplæg om Fit&najs og 
Fit&najs UNG ved: 
 
• Skoleledermøder 
• Personalemøder på U-centeret, uddannelsesinstitutioner og 

Ungdomsskolen 
• Personalemøder hos Sundhedsplejen, Tandplejen, 

Træningsafdelingen, Socialafdelingen, Familiehuset, 
Praktikpladsen Nyborg, Job- og uddannelsesraketten (Jobcenteret). 

 
Frontmedarbejdere i kommunen har gennem disse oplæg og 
handlevejledningen ”Når du møder en ung med overvægt” mulighed for 
at henvise til Fit&najs UNG. 
 
Der tilbydes endvidere informationsoplæg til Kommunalt lægeligt Udvalg 
og praksis konsulent samt besøg ved praktiserende læger i Nyborg 
Kommune. Desuden fremsendes materiale til speciallæger og private 
tandlæger med henblik på information og henvisning til tilbuddet for 
unge op til og med 18 år. 
 
Fit&najs UNG markedsføres på Nyborg Kommunes hjemmeside, Nyborg 
Kommunes Facebookside, Facebooksiden ’Sund i Nyborg’, Lokal Avisen 
(side 3 rubrikannonce), sundhed.dk og på skole-, elev- og forældreintra, 
samt via uddannelsesinstitutioner i kommunen.  
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8. Tidsplan 
 

Rekrutteringen til Fit&najs UNG påbegyndes i januar 2018 med 
efterfølgende løbende optag.   
 
Fra januar 2018 tilbydes familiesamtalerne i Arkaden, Nørrevoldgade 14, 
Nyborg.  
 
Kostaktiviteter og bevægelsesaktiviteter har opstart januar/februar 2018.  
 

9. Evaluering  Der udarbejdes årligt en status på tilbuddet, som indgår i status 
vedrørende sundhedsindsatser til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 
 
Tilbuddet evalueres samlet efter en 2årig periode ved at kombinere 
forskellige kvantitative og kvalitative metoder. Der måles eksempelvis på 
effektmål som ændring i graden af overvægt (vægtstabilisering og 
vægttab) og trivselsmål samt på procesmål som udvikling af 
handlekompetencer.  
 
Der foretages en løbende tilfredshedsundersøgelse og en afsluttende 
evaluering. 
Den løbende tilfredshedsundersøgelsen foregår via et elektronisk 
spørgeskema som udsendes efter 4. samtale. Undersøgelsen handler 
bl.a. om tilbuddets forskellige indholdsdele (familiesamtaler, 
kostaktiviteter og bevægelsesaktiviteter), tilbuddet som helhed og 
oplevelse af opnåede handlekompetencer. Evalueringen indeholder dels 
et evalueringsspørgeskema og uddybende interviews omkring 
opnåelsen af handlekompetencer med hhv. de unge og deres familier. 
Desuden foretages en opsamling på tilbagemeldinger fra tværfaglige 
samarbejdspartnere. 
 

10.  
Økonomisk 
ramme 

Indsatsen ligger under Strategien for tidlig for tidlig indsats vedr. børn og 
unges overvægt. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget søges årligt om 
bevilling af midler til udgifter i forbindelse med afholdelse af 
madværksteder, sms-service, tolk mm. i både Fit&najs og Fit&najs UNG.  
 

11.  
Organisering 

 

Tilbuddet er organiseret under Strategi for tidlig indsats vedr. børn og 
unges overvægt, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundheds- 
og Forebyggelsesudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og 
Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Sundheds- og Ældrechef Mette Bill Ladegaard er ansvarlig for tilbuddet. 
 
Fit&najs og Fit&najs UNG har tilknyttet en arbejdsgruppe bestående af 
to sundhedskonsulenter, en klinisk diætist og en børnefysioterapeut. 
  
En sundhedskonsulent varetager den individuelle del af tilbuddet med 
familiesamtaler. Sundhedskonsulenten samarbejder med 
sundhedskonsulenten fra Fit&najs om bevægelsestilbuddet. Sundhed og 
Trænings kliniske diætist varetager madværksted og guidet indkøbstur. 
Den kliniske diætist samarbejde med fx en studerende eller en 
medarbejder fra Sundheds- og Forebyggelse om madværkstederne.   
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Bilag 2: Familiesamtaler – beskrivelse af individuelt 
familiesamtaleforløb 
 
Formål 
Familiesamtaler er individuel vejledning og rådgivning til familier med en eller flere unge med 
overvægt. Formålet med familiesamtalerne er at sikre vægtstabilisering eller vægttab for den 
unge.  
Familiesamtalerne er den primære indsats i Fit&najs UNG. Familiesamtalerne støttes op af 
tilbud om deltagelse i gruppeforløb med kostaktiviteter og bevægelsesaktiviteter (se mere i de 
specifikke beskrivelser af disse).   

 
Målgruppe og visitationskriterier 
Forløbet tilbydes til familier med unge med overvægt i alderen 15-18 år. Den unges BMI skal 
være på IOTF-25 eller derover justeret i forhold til køn og alder. Unge som tidligere har været 
på julemærkehjem, grundet overvægt, kan også deltage. Den unge skal have 
folkeregisteradresse eller gå i skole /være under uddannelse i Nyborg Kommune. Familien skal 
være motiveret for at gøre en indsats for den unges overvægt og være indstillet på at lave 
livstilsændringer der gælder hele familien. 
 
Henvisning til indsatsen 

Familierne kan selv tilmelde sig til et forløb i Fit&najs UNG. Familien kan også blive henvist. Der 
udvikles et særligt rekrutteringsmateriale til praktiserende læger og sundhedsplejersker. 
Derudover kan skolelærer/lektorer og undervisere på ungdomsuddannelser, pædagoger, 
sagsbehandlere, familiebehandlere/familiekonsulenter, PPR, speciallæger, tandlæger mv. også 
henvise familien Fit&najs UNG, eller henvise til Sundheds- og Omsorgsafdelingen for mere 
information og/eller tilmelding. Handlevejledningen ”Når du møder en ung med overvægt” 
beskriver hvordan medarbejderen henviser. 

Fagperson(er) 
Ved familiesamtalerne deltager en sundhedskonsulent der er uddannet i Holbæk-modellen.  
 
Beskrivelse af forløb 
Metode 
Familiesamtalerne tager udgangspunkt i evalueringen af projekt Fit&najs og Holbæk-metoden 
som er udviklet af Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen på Holbæk 
Sygehus. I Holbæk-modellen er overvægt en kronisk sygdom, der kræver et særligt 
behandlingsforløb, og som ikke er en slankekur, men en livsstilsændring.  
En punktplan udvikles med baggrund i en holistisk og dybdegående spørgeskemabaseret 
undersøgelse om den unge og familiens livsstil. En punktplan indeholder typisk 15-20 punkter. 
Den er en konkretisering af ændringer i familiens livsstil. Punktplanen tager udgangspunkt i alle 
måltider, kost, spiseøvelser, inaktivitet og aktivitet, sport, sengetider mm., alt efter familiens 
behov.  Alle punkter fra punktplanen implementeres på én gang og justeres løbende gennem 
samtalerne.  
 
Indhold  
Den unge og dennes forældre (eller andre pårørende) deltager som udgangspunkt i alle 
samtalerne. Antallet af samtaler afhænger af familiens behov ligesom perioden for forløbet. 
Disse samtaler tæller en opstartssamtale-, løbende kontrolbesøg og en årskontrol. Frekvensen 
mellem hver vejledning aftales individuelt med hver familie, men et sted i mellem 6-8 uger 
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anbefales som udgangspunkt. Dette interval anbefales for at give familien tid til at implementere 
punktplanen og for at give mulighed for at kunne måle eventuelle forbedringer.  
Opstartssamtalen har til en start en varighed af maksimum 1½ time. De efterfølgende samtaler 
har en varighed af maksimum 45 minutter ekskl. journalisering.  
 
Dagsorden for opstartssamtale og årskontrol  

• Velkomst  
• Afstemning af forventninger (kun ved opstartssamtalen) 
• Forklaring af baggrund for vægtøgning og vægttab i relation til behandlingsmetoden* 
• Forundersøgelse - Gennemgang af forundersøgelsesskema indeholdende kortlægning 

af vaner i henhold til kost, spisevaner/spiseforstyrrelse, motion, søvn, trivsel, VAS, vægt 
og højde mm.  

• Samtykkeerklæring 
• Udarbejdelse af punktplan 
• Tilbud om deltagelse i gruppetilbud 
• Aftale af ny tid  

Velkomst  
Familien bydes velkommen og anerkendes for at have tilmeldt sig og mødt op til samtalen. 
Indhold af familiesamtaler og gruppetilbud nævnes kort.  

Afstemning af forventninger 
Det understreges at Fit&najs UNG er et familieforløb hvorfor det er vigtigt at familien arbejder 
sammen om at støtte den unges behandling af overvægt. Forløbet er ikke en slankekur, men en 
livsstilsændring.  

Forklaring af baggrund for vægtøgning og vægttab i relation til behandlingsmetoden 
Med udgangspunkt i en tegning der illustrerer kroppens respons på påbegyndelse af et vægttab 
og der til lagring af fedt, forklares familien på en enkel måde hvorfor en detaljeret gennemgang 
af den unges hverdag er nødvendig. Denne forklaring skal maksimum have en varighed af et 
minut.  
 

Forundersøgelse 
Forundersøgelsesskemaet gennemgås med familien. Den unge besvarer alle de spørgsmål, 
som vedkommende har mulighed for og forældrene supplerer. Ved yngre unge inddrages 
forældrene i højere grad end ved ældre unge. VAS-spørgsmålene, som omhandler trivsel, 
besvares kun af den unge, uanset alder. Afslutningsvis måles den unges højde, vægt, talje- og 
hoftemål.  
OBS: Hvis mere end en ung deltager i behandlingen på samme tid (søskende), udføres 
forundersøgelserne i forlængelse hinanden. Der udarbejdes som udgangspunkt kun en 
punktplan som er gældende for hele familien.  

Udarbejdelse af punktplan  
Resultater af de objektive mål præsenteres for familien. Hvis den uge har et BMI på IOTF-30 
eller derover justeret i forhold til køn og alder, henvises der til yderligere undersøgelse ved egen 
læge jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2014. Med udgangspunkt i 
forundersøgelsesskemaet og kost- og motionsanamnesen, som udfyldes i forundersøgelsen, 
udarbejde der en punktplan, som familien for med hjem. Denne punktplan skal familien arbejde 
med frem til næste samtale. Punktplan indeholder 15-20 punkter og følger rækkefølgen i 
forundersøgelsen. Hvert punkt leder til det næste. Der tages først udgangspunkt i noget, der 
skal laves om, med et efterfølgende et alternativ til den enkelte vane der skal ændres.  
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Eks: 
1)  ikke chokopops til morgenmad  
 
2) i stedet: havregryn, havregrød med max 1 tsk. sukker, rugfras, minifras eller rugbrød med 1-6 
% pålæg.  
Hvert punkt skal være kort, præcist og håndgribeligt formuleret. Familien får en renskrevet 
version af punktplanen med hjem. 
Det understreges, at punktplanen gælder HELE familien (ved skilsmisse således både hjemme 
hos mor og far). Det er forældrenes ansvar at fødevarer, der falder udenfor punktplanen, ikke 
skal være i huset/ikke skal købes. Den unge skal ikke være alene om livsstilsændringerne.  

Samtykkeerklæring 
Familien skal udfylde en samtykkeerklæring, som giver sundhedskonsulenten mulighed for at 
videregive oplysninger til andre sundhedsprofessionelle for at styrke den unges forløb og 
opfølgning. Både forældre/værge og den unge (15 år +) skal udfylde samtykkeerklæringen. 
Samtykkeerklæringen gælder for et år af gangen. Familien orienteres også om en løbende 
tilfredshedsundersøgelse og evaluering.  

Tilbud og deltagelse i gruppetilbud 
Med udgangspunkt i kost- og motionsanamnesen og punktplanen tilbydes familien at deltage i 
de gruppetilbud som er relevante for familien. Familien får en informationsseddel med hjem, 
med oplysninger om tid og sted for de relevante gruppetilbud.  

Aftale en ny tid 
Ved afslutningen af samtalen aftales en ny tid med familien.   
 
Dagorden for 2., 3., 5., 6., og x. samtale 

• Velkomst  
• Gennemgang af punktplan 
• Mål og vejning af den unge 
• Tilbyde deltagelse i gruppetilbud 
• Aftale en ny tid 

 
Velkomst  
Familien bydes velkommen og anerkendes for fremmøde.   

Gennemgang af punktplan  
Hvordan er det gået siden sidst? Den unge måles og vejes, og resultaterne præsenteres for 
familien. Punktplanen gennemgås, og det anerkendes og noteres hvad familien er lykkes med. 
Samtalen er fokuseret på det familien har svært ved og som de skal arbejde videre med. Der 
udarbejdes en ny punktplan. Denne punkplan indeholder de udfordringer som familien fortsat 
skal arbejde videre med, samt eventuelle nyopståede udfordringer. Hvert punkt leder hen til det 
næste og tager udgangspunkt i noget som skal ændres, med et efterfølgende punkt der 
indeholder et alternativ til det som skal ændres.  
 
Hvert punkt skal være kort, præcist og håndgribeligt formuleret. Familien får en renskrevet 
version af punktplanen med hjem. Det understreges at punktplanen gælder HELE familien. Det 
er desuden forældrenes ansvar at fødevarer, som falder udenfor punktplanen, ikke skal være i 
huset/ikke skal købes. Den unge skal ikke være alene om livsstilsændringerne.  
 
Tilbud og deltagelse i gruppetilbud 
På baggrund af den reviderede punktplan tilbydes eventuel deltagelse i gruppetilbud. Familien 
får oplysninger om tid og sted for de relevante gruppetilbud.  
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Aftale ny tid 
Ved afslutningen af samtalen, aftales en ny tid med familien.   
 
Tid og sted 
Tidspunkterne for de individuelle samtaler aftales individuelt med familien. Samtalerne foregår i 
Arkaden, Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg. Der vil to dage om ugen være mulighed for 
familiesamtaler. Familiesamtalerne starter op i januar 2018.  
 
Materialer 

• Tanitavægt (tilmåling af vægt og fedtprocent)  
• Højdemåler 
• Målebånd (til måling af talje og hoftevidde)  
• Spørgeskema til forundersøgelse/opfølgningssamtale + VAS skema  
• Punktplan skabelon 
• BMI kurver og tabel 
• Samtykkeerklæring 
• Måltidsoversigt  
• Billeder af T-tallerken model 
• Billeder af anbefalinger for sukkerindtag pr. uge 11-15 år 
• Billeder af anbefalinger for sukkerindtag i julen 11-15 år  
• Råderum for mænd og kvinder (for 15 årige og op efter) 
• Billedoversigt af grøntsager  
• Indkøbsguide (visitkort) 
• Information om kostaktiviteter (madværksted og guidet indkøbstur) 
• Information om bevægelsestilbud  
• Bærbar computer og printer 
 

Forældreinddragelse   

Forældre/værge og den unge deltager som udgangspunkt i alle familiesamtalerne.  

 
Forpligtigelser  
Efter hver samtale aftales der en ny tid med familien. Hvis der bliver meldt afbud, indgår 
samtalen ikke i det samlede antal vejledninger. Ved afbud aftales en ny tid. Hvis familien 
udebliver uden afbud, fremsende en påmindelse om ny tid via e-boks. Hvis familien 
efterfølgende ikke tager kontakt, afsluttes familiens forløb. 
 
Mål (kvantitative og kvalitative) 
I familiesamtalerne (og tilbuddet som samlet indsats) vil der være fokus på at:  

• målgrupperne tilmelder sig, møder op og oplever stor tilfredshed med at deltage. 
• give familien gennem konkrete værktøjer til at ændrer kost- og motionsvaner mm. for at 

opnå vægtstabilitet og evt. vægttab. (For nogle unge kan det være nok at vokse sig til et 
vægttab. For andre er en succes ikke at tage mere på.  

• øge den unges selvværd, selvtillid og trivsel (forbedring i VAS fra opstartssamtale til 
afslutningen). 
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Praktiske forhold 
Samarbejde og kommunikation  
Familien/den unge modtager en reminder sms ugen før og dagen før den aftalte tid.  
Jævnfør samtykkeerklæringen får den praktiserende læge og sundhedsplejersken m.fl. besked 
gennem sikkermail når familien indgår i et forløb med Fit&najs UNG. Denne information 
videregives når familien har gennemført opstartssamtalen. Praktiserende læge og 
sundhedsplejerske får endvidere besked hvis familien afbryder eller afslutter forløbet. 
Tolkebistand tilbydes ved behov.  
 
Transport  
Den unge og dennes forældrene er selv ansvarlige for at transport til familiesamtalerne i 
Arkaden. 
 
Booking af lokaler 
Lokalebookning i Arkaden foretages af sundhedskonsulenten og i slutningen af hver samtale 
aftales en ny til med familien.  
 
Dokumentation og journalisering 
Tilmelding, fremmøde, afbud og frafald dokumenteres løbende i KMD-sag. Udfyldte skemaer i 
forbindelse med forundersøgelse, kontrolbesøg og årskontrolbesøg, punktplaner, målinger og 
VAS-skema journaliseres ligeledes.  
 
Forældre og den unge udfylder efter 4. familiesamtale et tilfredshedsspørgeskema, hvor der 
bl.a. stilles spørgsmål til tilfredshed omkring familiesamtalerne.  
 
Økonomi  
Det er gratis at deltage. 
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Eksempel på behandlingsplan  
 

1. Mindre kræsen  

2. Morgenmad: hver dag 

3. ikke knækbrød med smør eller kødpølse 

4. I stedet: havregryn, havregrød (med max 1 tsk. sukker/rosiner), rugfras, havrefras, minifras 
med minimælk/skummetmælk eller rugbrød (evt. ristet) med magert pålæg (max 9 % fedt). 

5. Formiddagsmad: ikke kødpølse, (leverpostej), fed ost eller kødpølse 

6. I stedet:1-2 halve skriver rugbrød med magert pålæg (max 9 % fedt)., gerne fisk (ikke 
paneret eller i olie), gnavegrønt: tomater, gulerødder, peberfrugt og agurk o. lign.  

7. Frokost: hver dag 

8. ikke kødpølse, (leverpostej), fed ost eller kødpølse myslibar  

9. I stedet: 2-3 halve skiver rugbrød med magert pålæg (max 9 % fedt). eller kartofler, æg eller 
fisk (ikke paneret eller i olie), gnavegrønt: fx tomat, blomkål, broccoli, agurk og gulerødder 
mm.  

10. Eftermiddagsmad: hver dag 

11. ikke rester fra madpakken eller kun frugt 

12. I stedet: havregryn, havregrød (med max 1 tsk. sukker/rosiner), rugfras, havrefras, minifras 
med minimælk/skummetmælk eller rugbrød (evt. ristet) med magert pålæg (max 9 % fedt) + 
grøntsager: tomater, gulerødder, peberfrugt og agurk o. lign. 

13. Aftensmad: Spiseøvelse: portionsanret i køkkenet  

14. Anret og spis efter T-tallerkenen 

15. Hvis 2. portion, vent 20 min  

16. Mæt til alle måltider med måde. Opmærksomhed på overspisning, trøstespisning, måltider 
og hurtigspisning  

17. Frugt: max 1-2 om dagen 

18. Dressing/sovs/ketchup. Max 2 spsk. om dagen. 

19. Mælk: skummet/mini: max 0,5 l om dagen  

20. Slik, snacks og søde drikke: max 2 ting fra oversigten om ugen  

21. Ingen fastfood/Fastfood max 1 gang om måneden  

22. TV/PC/iPad/skærm/PlayStation: Max 2 timers skærm om dagen og ikke før kl. 17                       
(i weekenden max 3 timer) 

23. Sport/idræt: 2 gange om ugen 

24. Daglig fysisk aktivitet: 1 time om dagen (efter skole og i weekenden) 

25. Cykle eller gå i skole hver dag 

26. OBS. alkohol, rygning, passiv rygning, lommepenge:  

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

 
0-9 % pålæg: skinke, hamburgryg, filet, roastbeef, kylling, kalkun, æg, tomat, agurk, torskerogn, makrel tun (max 9 % fedt/100 g) 
Brød: min 8 g kostfibre/100g, max 7g fedt/100g  
Ost: max 13g fedt/100g og højst 25 g /1-2 skiver) om dagen 
Grønsager: min 400-500 g dagligt (primært grove) 
Surmælksprodukter. Max 0,5 g fedt/100g 
Frugt: Max 2 stk. dagligt (i alt 200 g) 
Philadelphia Light, Becel eller Lëtta: kan bruge skrabet i stedet for smør 
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Bilag 3: Kostaktiviteter – beskrivelse af gruppeforløb  
 
Formål 
Formålet er at gennemføre kostaktiviteter som giver viden om sund mad og erfaringen med 
praktisk madlavning. Der vil især blive lagt vægt på, at give inspiration til sund, nem og billig 
mad i hverdagen og når den unge er på farten. Desuden er der fokus på at kostaktiviteterne kan 
skabe rum for netværksdannelse for de deltagende dels de unge og dels deres familier 
(forældre), med mulighed for at udveksle erfaringer, opleve sammenhold og støtte fra gruppen.  
Kostaktiviteterne er tilbud, som understøtter forløbets øvrige aktiviteter, og som de unge 
ligesom deres forældre anbefales at deltage i. I Fit&najs UNG deltager de unge og deres 
forældrene ikke sammen i kostaktiviteterne. Dette begrundes med at de unge får mulighed for 
selv at prøve kræfter med bl.a. indkøb og tilberedning af forskellige opskrifter samt skabe et 
netværk sammen med andre unge.  
 
Målgruppe og visitationskriterier 
Deltagere fra Fit&najs UNG og deres familier (forældre).  
Ved madværkstedet i Fit&najs UNG er der plads til 16-20 unge hver gang. Ved madværkstedet 
for forældre er der plads til 20 personer i alt. Der skal minimum være 6 deltagere for at modulet 
gennemføres. Der afholdes en guidet indkøbstur for hhv. de unge og en for deres forældre. Den 
guide indkøbstur for forældre er et samarbejde med Fit&najs og Fit&najs UNG. Ved den guide 
indkøbstur er der plads til hhv. 16 unge og 16 forældre. Ved flere tilmeldte oprettes der 
venteliste.  
 
Fagperson(er) 
Klinisk diætist og klinisk diætist studerende, sundhedsfaglig medarbejder eller 
sundhedskonsulent.  Der er to fagpersoner er tilstede ved madværkstederne, for at alle 
deltagere kan få hjælp og vejledning undervejs.  
 
Beskrivelse af forløb 
 
Metode 
Madværkstedet består primært af praktisk madlavning, men ved hvert modul vil der være et 
fagligt oplæg på ca. 10-15 min og evt. en kort navnerunde. Desuden vil der under madlavningen 
være vejledning i, mulighed for at spørgsmål og uformel snak om fødevarer, sund mad mm.  
 
Der vil være fokus på de unges fællesskab og socialt samvær når de mødes på 
madværkstederne. På aktiviteterne for forældrene vil der blive mulighed for at deltagerne kan 
udveksle erfaringer. 
 
Madlavningen forgår i mindre grupper. Her får hver gruppe ansvaret for at lave en eller flere 
retter. Maden anrettes efterfølgende på en fælles buffet og alle unge præsenterer den/de 
ret(ter) som deres gruppe har lavet. Maden nydes i fællesskab og hvert modul afsluttes med 
fælles oprydning og kort information om dato og indhold for næste modul. Deltagerne må gerne 
medbringe forklæder. 
 
Hvert modul har forskelligt tema og er uafhængige af hinanden, således at kostaktiviteterne 
imødekommer løbende optag i Fit&najs. Til hvert tema (modul 2-4 for de unge og modulet for 
forældre) udarbejdes et opskrifthæfte, hvor der lægges vægt på opskrifterne er sunde, simple 
og med få råvarer, som er relativt hurtige at tilberede og billige. Opskrifthæftet baserer sig på 
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anbefalingerne fra Holbækmodellen. Der kan tages hensyn til eventuelle allergier eller kulturelle 
spisemønstre. Opskrifthæfterne opdateres årligt.   
 
Aktiviteter for de unge: 
Modul 1 UNG: Guidet indkøbstur 
Modul 2 UNG: Morgenmad, frokost og eftermiddagsmad  
Modul 3 UNG: Aftensmad A 
Modul 4 UNG: Aftensmad B 
Modulerne afholdes med ca. et modul hver måned. I alt ca. 3 forløb i løbet af et kalenderår. Der 
er løbende optag. 
 
Aktiviteter for forældre 
Modul FORÆLDRE: Guidet indkøbstur  
Modul FORÆLDRE: Aftensmad C 
Den guidede indkøbstur afholdes i samarbejde med Fit&najs. Madværkstedet for forældre fra 
Fit&najs UNG afholdes ca. 1 gang pr. kvartal, i alt 4 gange årligt. 
 
 
Indhold 
 
Modul 1 (UNG eller FORÆLDRE) 
Den guidede indkøbstur finder sted i forskellige dagligvarebutikker i Nyborg Kommune. Den 
tager 1-1½ time og der tages udgangspunkt i Fit&najs’s indkøbsguide3. Deltagerne vejledes i 
sunde valg inden for forskellige fødevarekategorier ud fra retningslinjerne fra indkøbsguiden. 
Der afholdes en guidet indkøbstur kun for de unge og en guidet indkøbstur kun for forældre. 
Sidstnævnte i kombination med øvrige forældre fra Fit&najs. 
Tid og sted 

 
Den guidede indkøbstur foregår i en dagligvarebutik i Nyborg Kommune. Lokalitet vil variere fra 
gang til gang. Indkøbsturen afholdes i tidspunktet kl. 16.30-18). Aktiviteten afholdes ikke i 
skolerne ferier samt på helligdage og lukkedage. 

 
Modul 2 – Morgenmad, frokost, eftermiddagsmad (UNG) 
Madværkstedet tager udgangspunkt i det udarbejdede opskriftshæfte med forslag til 
morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Der udvælges og benyttes et antal opskrifter fra 
opskrifthæftet afhængig af antallet af deltagere den pågældende mødegang.  
 
Det faglige oplæg omhandler hvorfor der skal spises morgenmad, hvad er en sund frokost i 
skoletiden og gode eftermiddagsvaner (også når man er på farten). Der er fokus på fibre, sukker 
og mæthed. Derudover vil oplægget tage udgangspunkt i de 10 kostråd samt ”Gi’ madpakken 

 
3 Udarbejdet med udgangspunkt i indkøbsguide fra ’Holbækmodellen’ 
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en hånd” fra Fødevarestyrelsen. Derudover er der fokus på kalorie- og sukkerindhold i 
drikkevarer. 
 
Modul 3 – Aftensmad A (UNG) 
Madværkstedet tager udgangspunkt i det udarbejdede opskriftshæfte 
med forslag til aftensmad. Der udvælges et antal opskrifter fra 
opskrifthæftet afhængig af antallet af deltagere på den pågældende 
mødegang. Desuden tilstræbes det, at lave en fiskeret, en kødret og en 
vegetarisk ret.  
 
Det faglige oplæg vil omhandle T-tallerkenen, sund fastfood, 
spiserytmer og hvad mad betyder for den unge og dennes sociale liv. 
 
Modul 4 - Aftensmad B (UNG) 
Madværkstedet tager udgangspunkt i det udarbejdede opskriftshæfte med forslag til aftensmad. 
Der udvælges og benyttes et antal opskrifter fra opskrifthæftet afhængig af antallet af deltagere 
på den pågældende mødegang. Desuden tilstræbes det, at lave en fiskeret, en kødret og en 
vegetarisk ret. 
 
Det faglige oplæg vil omhandle tilberedning og variation af grøntsager, herunder forskellen på 
grove og fine grønsager samt frosne vs. friske grønsager. Desuden vil oplægget også omhandle 
frugt.  
 
 
Modul - Aftensmad C (FORÆLDRE) 
Madværkstedet tager udgangspunkt i det udarbejdede opskriftshæfte med forslag til aftensmad. 
Der udvælges og benyttes et antal opskrifter fra opskrifthæftet afhængig af antallet af deltagere 
på den pågældende mødegang. Desuden tilstræbes det, at lave en fiskeret, en kødret og en 
vegetarisk ret. 
 
Det faglige oplæg vil omhandle rammen for måltidet, hvad er der til rådighed i vores køkken, 
hvordan præsenterer vi det sunde måltid over for vores børn.  
 
Tid og sted 
Madværkstedet foregår i skolekøkkenet på Danehofskolen afd. Nyborg (kl. 16.30-19). 
Tilbuddet starter op i januar/februar 2018 og vil bestå af ca. en mødegang hver måned. Der 
afholdes ikke kostaktiviteter i skolerne ferier samt på helligdage og lukkedage. 
 
Datoer for aktiviteterne vil blive fastlagt i løbet af vinteren 2017 og foråret 2018, og modulerne 
vil blive udbudt løbene i ovenstående rækkefølge.  
 
Materialer 

• Et ark med tid og sted for de enkelte moduler. På dette ark er det også noteret til hvem 
og hvornår der senest skal melde afbud. 

• Opskriftshæfterne – opdateret en gang om året.  
 

Forældreinddragelse   
Fit&najs UNG har fokus på at få forældrene til at tage ansvar, støtte deres barns vægttabsplan 
og give familien konkrete værktøjer til at få og vedligeholde en sund livsstil. Det er vigtigt at 
forældrene opfordres til at deltage i kostaktiviteterne målrettet forældre ligesom de opfordres til 
at støtte op om deres børns deltage i kostaktiviteterne for unge.  
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Forpligtigelser  
Kostaktiviteterne er en del af det samlede forløb, men stadig et tilbud som familien kan fravælge 
at deltage i, fra modul til modul. Familien modtager et ark med en oversigt over datoer for 
planlagte kostaktiviteter ved forløbets opstartssamtale.  
Tilmelding til de forskellige moduler sker gennem sundhedskonsulenten, og det er også her at 
familien skal rette henvendelse ved afbud. Mandagen i ugen før kostaktiviteterne, udsendes der 
en invitation til alle deltagere i Fit&najs UNG via mail. Familier som løbende har tilmeldt sig, 
bedes bekræfte at de stadig har mulighed for at deltage. Tidsfrist for tilmelding til hver modul 
aftales med diætisten, som køber ind. 
Deltagerne er forpligtede til at møde op ellers meldes der afbud senest to dage før, så indkøb af 
madvarer passer til antal deltagere.  
 
Mål (kvantitative og kvalitative) 
Målet med kostaktiviteterne er at deltagerne: 

• Tilmelder sig, møder op og oplever stor tilfredshed med at deltage 
• Får viden om sund og billig kost 
• Tilegner sig færdigheder i at købe, måltidssammensætte og tilberede sund kost 
• Får inspiration til at bruge nye råvarer og tilberedningsmetoder 

 
 
Praktiske forhold  
Opskrifter 
Diætist indhenter opskrifter og tilpasser disse til Holbækmodellens retningslinjer i et 
brugervenligt sprog. Sundhedskonsulenten laver efterfølgende layout og afsluttende rettelser og 
printer/bestiller print. Diætist medbringer de trykte opskrifter.  
 
Indkøb 
Diætisten handler ind forud for madværkstedet.   
Booking af lokaler 
Lokalebookning foretages af sundhedskonsulenten og der bookes for minimum 2 forløb ad 
gangen (for hhv. de unge og deres forældre). Diætisten står for opbevaring af lånenøgle og 
indsendelse af oprydningsliste via mail til teknisk serviceleder.   
 
Transport  
Den unge og dennes forældrene er selv ansvarlige for at transport til kostaktiviteterne. 
 
Kommunikation - tilmelding og tilbagemelding 
Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet. Efter det maksimale antal deltagere nået 
oprettes der en venteliste. Sundhedskonsulenten videregiver pr. sikkermail en oversigt over 
hvilke unge og familier, der har tilmeldt sig det kommende modul til diætisten senest to dage før 
modulet afholdes.  
Diætisten noterer fremmødet og udarbejder en kort general orientering om afviklingen af 
modulet, som sendes til sundhedskonsulenten via sikkermail.   
 
Dokumentation og journalisering 
Tilmelding, fremmøde og afbud dokumenteres løbende i KMD-sag. Forældre og den unge 
udfylder efter 4. familiesamtale et tilfredshedsspørgeskema, hvor der bl.a. stille spørgsmål til 
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tilfredshed omkring kostaktiverne. For de familier, hvor den unge eller forældrene ikke har 
deltaget i disse aktiviteter, spørges der ind til årsagen.   
 
Økonomi 
Det er gratis at deltage. Der er afsat 40 kr. pr. deltager pr. gang, som en gennemsnitspris pr. 
deltager for en cyklus med fire madværksteder i alt (ung og forældre).   
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Bilag 4: Bevægelsesaktiviteter – beskrivelse af gruppeforløb   
 
Formål 
Unge med overvægt eller svær overvægt, der er henvist fra Fit&najs UNG, tilbydes deltagelse i 
bevægelsesaktiviteter. Formålet med aktiviteterne er, at give unge med overvægt lyst til at 
bevæge sig samt at motivere til fremadrettet bevægelsesglæde. Det er endvidere formålet at 
øge den unges fysiske aktivitetsniveau i dagligdagen – også gerne i foreningslivet. Desuden er 
der fokus på at aktiviteterne kan skabe rum for netværksdannelse for de unge, med mulighed 
for at udveksle erfaringer, opleve sammenhold og støtte fra gruppen.  
 
Bevægelsesaktiviteterne er et supplerende tilbud som understøtter forløbets øvrige aktiviteter.  
 
Målgruppe og visitationskriterier 
Tilbuddet henvender sig til unge tilmeldt Fit&najs UNG. Det tilstræbes at der minimum er 5 
deltagere og maksimum er 20 unge på holdet ad gangen. Der vil være løbende optag på 
holdene, i takt med at de unge henvises til Fit&najs UNG og opstartssamtalen er gennemført. 
Bevægelsesaktiviteterne starter op i januar/februar 2018, også hvis minimum af deltagere ikke 
er opnået.  
 
Henvisning til indsatsen 
I opstartssamtalen tilbydes den unge at deltage i bevægelsesaktiviteterne alt efter behov. Det er 
dog også muligt at starte op på et senere tidspunkt i den unges forløb. Deltagelse aftales 
individuelt med hver familie. 
  
Fagperson(er) 
To sundhedskonsulenter fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen er ansvarlige for planlægningen 
og gennemførsel af bevægelsesaktiviteterne for Fit&najs og Fit&najs UNG. Derudover kan der 
evt. tilknyttes en frivillig, som har kompetencer og interesse for undervisningen af målgruppen, 
fx en idræts-, pædagog- eller fysioterapeutstuderende, gymnasieelev eller lign. Der indhentes i 
så fald børneattest.  
 
Det ønskes at bevægelsesaktiviteterne i Fit&najs og Fit&najs UNG ligger i samme tidsrum, da 
der herved kan opnås samarbejde, sparring og supervision samt praktisk hjælp i tilfælde af 
uheld med deltagerne i aktiviteterne mellem underviserne.    
 
Beskrivelse af forløb 
 
Metode 
Bevægelsestilbuddet er en ugentlig aktivitet, som foregår efter skoletid/uddannelsestilbud. Som 
en del af punktplanen, opfordres den unge til at være fysisk aktiv i foreningsregi i 1 time 
yderligere 1 gang om ugen.  
 
Hver ung har mulighed for at deltage 12 gange og det tilstræbes at forgå i et 
sammenhængende forløb. De 12 gange er valgt for at de unge kan nå at få effekt af træningen 
og opnå et vist niveau/mål og så de også hurtigt hjælpes videre i et eksisterende idræts- og 
motionstilbud.  
 
Indhold  
Hver træningssession varer 1,5 time. Dette er fastsat ud fra at de unge pga. forskellige skole og 
uddannelsesskemaer skal skulle kunne nå at frem og at træningen kan indeholde flere 
aktiviteter med høj intensitet. Samtidig skal der også være tid til at finde redskaber frem, 
vandpauser, starte op og afslutte træningen.  
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Træningssessionen er sammensat med udgangspunkt i at skabe gode oplevelser med 
bevægelse for deltagerne. Alle aktiviteter er derfor tilpasset unge med overvægt og tager 
hensyn til de unges individuelle kunnen på det motoriske, konditionsmæssige, og sociale plan, 
så der er mulighed for at alle deltagere kan være med og få udbytte af træningen. Hver 
træningssession tilnærmer sig en struktur som er genkendelig for foreningslivet.  
 
De unge møder omklædt, har vand med osv. Hver træningssession begynder med den samme 
aktivitet, så der er genkendelighed i forløbet. Dette giver medvidere mulighed for at de unge 
som kommer tidligt/sent pga. forskellige skoleskemaer nemmere kan indgå.   
 
Forløbet vil indeholde forskellige aktiviteter med elementer som leg, samarbejde, kondition, 
balance og styrke med tilhørende musik, der understøtter den pågældende aktivitet. Der er 
desuden fokus på at præsentere de unge for forskellige sports- og idrætsgrene i de enkelte 
træningssessioner samt i samarbejde med de lokale idræts- og motionstilbud.  
 
I starten af forløbet indføres der et regelsæt, som de unge er med til at definere gennem en 
snak omkring ’hvordan bliver det rart at gå til bevægelsesaktiviteter Fit&najs UNG’. Der er nul 
mobbe-tolerance, øgenavne mm.  
 
Tid og sted 
I anden halvdel af skoleåret 2017/2018 forgår aktiviteterne mandage kl. 15.30-17.00 i 
Skovparkhallen, Skaboeshusevej 98, 5800 Nyborg.  
Der også være aktiviteter som kan forgå udendørs, når vejret tillader det.  
Der afholdes ikke træning i skolernes ferier samt på helligdage og lukkedage.  
 
Materialer 

• Et fortrykt ark med tid og sted for de 12 gange udleveres til familierne ved 
opstartssamtalen. På dette ark er det også noteret til hvem og hvornår der senest skal 
melde afbud.  

• Bolde og legeredskaber benyttes fra træningshallen/skolens eksisterende redskaber, 
Sundhedsplejens redskaber eller Sundheds- og Omsorgsafdelingens redskabskasser. 

Forældreinddragelse   
Fit&najs UNG har fokus på at få forældrene til at tage ansvar, støtte deres barns vægttabsplan 
og give familien konkrete værktøjer til at få og vedligeholde en sund livsstil.  
 
Forældrene deltager ikke i træningssessionerne, men opfordres til at støtte op om deres børns 
deltage i gruppeaktiviteterne for unge.  
 
Forpligtigelser  
Et skema udarbejdes hvor de unge bliver krydset af for hver gang, så der er styr på antal gange 
de har deltaget. Hvis der bliver meldt afbud, indgår dagens træning ikke i de 12 gange. Hvis den 
unge udebliver tæller det som 1 gang ud af de 12 gange. Hvis den unge udebliver 3 gange i 
træk afsluttes tilbuddet. Forældre/den unge skal rette henvendelse til sundhedskonsulenten ved 
afbud. 
 
 
Mål (kvantitative og kvalitative) 
I bevægelsestilbuddet vil der være fokus på at:  

• give den unge gode oplevelser og succesoplevelser forbundet med fysisk aktivitet  
• udvikle den unges idrætsfærdigheder  
• fremme den unges forståelse og kendskab til rammer for at dyrke idræt i fællesskab og 

på egen hånd  
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• øge den unges selvværd og selvtillid  
• give den unge mulighed for at skabe sociale relationer  

Derudover det et mål at de unge med behov for et bevægelsestilbud tilmelder sig, møder op og 
oplever stor tilfredshed med at deltage i bevægelsesaktiviteterne. 
 
Praktiske forhold 
Transport  
Forældrene er selv ansvarlige for at den unge bliver transporteret til træningen. 
 
Booking af lokale 
Lokalebookning foretages af sundhedskonsulenten og der bookes for et gerne for et skoleår af 
gangen.  
 
Dokumentation og journalisering 
Tilmelding, fremmøde og afbud dokumenteres løbende i KMD-sag. Forældre og den unge 
udfylder efter 4. familiesamtale et tilfredshedsspørgeskema, hvor der bl.a. stilles spørgsmål til 
tilfredshed omkring bevægelsesaktiverne. For de familier, hvor den unge ikke har deltaget i 
disse aktiviteter, spørges der ind til årsagen.  
 
Omkring hvert halve år noteres endvidere den unges selvrapporterede fysiske aktivitetsniveau i 
fritiden og fritidsaktiviteter, angivet i timer, som en del af det individuelle familiesamtaleforløb.  
 
Økonomi  
Det er gratis at deltage. 
  



 

45 
 

Bilag 5: Spørgeskema vedr. evalueringsundersøgelse af Projekt 

Fit&najs UNG  

Velkommen 
Kære deltager(e) Som en del af dit/jeres forløb i projekt Fit&najs UNG, vil vi bede dig/jer om at besvare 
nogle få spørgsmål vedr. tilbuddet. Vi vil rigtig gerne have dit/jeres perspektiv på hvad vi gør godt, og 
hvad der kan gøres endnu bedre, for at kunne tilbyde det bedst mulige tilbud af høj kvalitet. Din/jeres 
besvarelser er værdifuld viden om forløbet og vil indgå i en samlet evaluering tilbuddet. Oplysningerne vil 
blive behandlet fortroligt, og dine/jeres svar vil blive anonymiseret. Det tager ca. 5 min. at besvare 
spørgeskemaet. Har du/I spørgsmål til spørgeskemaet kontakt venligst sundhedskonsulent Michelle R. 
Christiansen, på tlf.: 6333 8112. På forhånd tak for jeres hjælp. Sundhed og Forebyggelse i Nyborg 
Kommune Nyborg Kommune behandler de personoplysninger, som du indskriver i spørgeskemaet. Vi 
behandler oplysningerne med det formål, at du/dit barn har deltaget/deltager i projektet Fit&najs UNG. 
Oplysningerne bliver slettet, når kommunen ikke længere har brug for dem, jf. arkivloven. Nyborg 
Kommune, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, er dataansvarlig for behandlingen af de 
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan kontaktes på tlf. 
nr. 6333 7000, og mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk. Husk at henvendelser indeholdende 
personoplysninger skal sendes på sikker mail gennem E-Boks eller borger.dk Hvis du har spørgsmål til 
vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: - På mail: 
dir@nyborg.dk – til generelle henvendelser – husk at henvendelser indeholdende personoplysninger skal 
sendes på sikker mail gennem E-Boks eller borger.dk - Ved brev: Nyborg Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 
5800 Nyborg. ”Att.: Databeskyttelsesrådgiver”. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række 
rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder 
skal du kontakte os. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har i særlige tilfælde 
ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse 
tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan 
læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 
på www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den 
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk For at gå videre til tilmeldingen, klik da på ‘Næste’. 
 
Baggrundsinformation 
 
Er du/I ? 
Kun ét svar 
☐ Ung 
☐ Forælder/Forældre 
  

Familiesamtaler 
 
 
Hvor tilfredse er/var du/I med familiesamtalerne? 
Kun ét svar 
☐ Meget tilfreds 
☐ Tilfreds 
☐ Hverken eller 
☐ Utilfreds 
☐ Meget utilfreds 
☐ Ved ikke 
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Uddyb gerne dit/jeres svar: 
Gerne flere linjer 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Hvad har du/I overordnet fået ud af familiesamtalerne? Angiv hvor enig du/I 
er i følgende udsagn: 
Kun ét svar i hver linje 

 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet ikke Ved ikke 
 

Vi har fået meget ud af familiesamtalerne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi har fået brugbar sparring, vejledning og/eller råd i 
forhold til det, som har været udfordrende  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi er blevet en gladere familie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
Andet 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Uddyb gerne dit/jeres svar: 
Gerne flere linjer 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Hvad har du/I fået ud af familiesamtalerne i forhold til kostområdet? Angiv 
hvor enig du/I er i følgende udsagn: 
Kun ét svar i hver linje 

 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet ikke Ved ikke 
 

Vi har fået viden om sunde kostvaner  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi har fået inspiration til sunde/sundere 
madvarer/retter/alternativer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi har fået en sundere kost ind i familiens hverdag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
Andet 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Hvad har du/I fået ud af familiesamtalerne i forhold til måltidsområdet? 
Angiv hvor enig du/I er i følgende udsagn: 
Kun ét svar i hver linje 

 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet ikke Ved ikke 
 

Vi har fået viden om gode rammer for måltider  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi har fået inspiration til gode rammer for måltider ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
Vi har fået bedre måltidsvaner ind i familiens hverdag  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
Andet 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Hvad har du/I fået ud af familiesamtalerne i forhold til bevægelseområdet 
(fysisk aktivitet)? Angiv hvor enig du/I er i følgende udsagn: 
Kun ét svar i hver linje 

 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

Hverken 
eller 

I mindre 
grad 

slet ikke Ved ikke 
 

Vi har fået viden om sunde bevægelsesvaner   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi har fået inspiration til bevægelsesaktiviteter og/eller 
fritidstilbud 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Vi har fået mere bevægelse ind i familiens hverdag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
Andet 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Andre kommentarer 
 
Har du/I kommentarer eller forslag til, hvordan vi kan forbedre Nyborg 
Kommunes tilbud til børn og unge med overvægt, venligst beskriv dette 
herunder: 
Gerne flere linjer 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tryk på ‘Afslut’ for at færdiggøre spørgeskemaet. Mange tak for din/jeres 
bevarelse. 
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