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Ingen er på nyvalg. 

Udvalget har holdt møder 7. oktober, 24. november, 9. januar og 9. marts samt mail-
korrespondance. 

Klaringsrapport om overvægtigt hos børn og unge 

Udvalgets anbefalinger er beskrevet i en klaringsrapport om overvægtige børn og unge, der netop 
er udkommet i Danish Medical Journal 
http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/PAST_ISSUE/2015/DMJ_2015_
05/C5024. Klaringsrapporten er accepteret af Gastro-enterologi udvalget, Endokrinologi udvalget, 
Kardiologi udvalget, Neonatologi udvalget, Nefro-urologi udvalget, Dansk Pædiatrisk Selskab, 
Danske Børnelægers Organisation, Dansk Studiegruppe for Diabetes i Barnealderen og Dansk 
Selskab for Adipositasforskning. Desuden støtter Dansk Selskab for Almen Medicin kriterierne for 
henvisning til pædiatrisk regi. 

Vi håber rapporten kan danne grundlag for kliniske retningslinjer og sætte fokus på overvægt hos 
børn og unge i Danmark. Rapporten bliver præsenteret af Jens-Christian Holm til Børnedage, 
Rebild bakker 1. juni 2015. 

Kortlægning af eksisterende tilbud til overvægtige børn og unge på børneafdelinger i Danmark 

Udvalget har september 2014 indledt et samarbejde med ph.d.-studerende sygeplejeske Marianne 
Eg, som sommeren 2014 interviewede landets børneafdelinger om hvilke tilbud der var for 
overvægtige børn og unge. Der arbejdes på en artikel om hvordan disse tilbud harmonerer med de 
tiltag som udvalget anbefaler i klaringsrapporten om overvægtige børn og unge, der netop er 
udkommet i Danish Medical Journal. De foreløbige resultater bliver præsenteret af Marianne Eg til 
Børnedage, Rebild bakker 1. juni 2015.  

Marianne Eg er fra Center for Sygeplejeforskning/Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg samt 
Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet.  

Marianne Egs vejledere er Forskningslektor, ph.d. Vibeke Lorentzen, Center for Sygepleje-
forskning, Regionshospitalet Viborg og Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje, Aarhus 
Universitet samt Lektor, studieleder, ph.d. Kirsten Frederiksen og Lektor ph.d. Marianne Vámosi, 
begge fra Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet. 

 

U-kurser for kommende speciallæger i pædiatri 

Det blev på arbejdsdag om U kurser afholdt af DPS 9/4-15 diskuteret om undervisning i overvægt 
skal flyttes fra kursus i gastro-enterologi til et nyt tværgående kursus. Det er udvalgets ønske, at 
der derved fremover i højere grad kan sættes fokus på overvægts betydning for det store antal 
børn og unge med svær overvægt. 

  
På Adipositas-udvalgets vegne 
 
 
Dina Cortes, 1. maj 2015 
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