
 

 

	  
	  
Fedme	  -‐	  tilstand	  eller	  sygdom?	  	  
For	  nylig	  anerkendte	  ”American	  Medical	  Association”	  (AMA)	  fedme,	  som	  værende	  en	  sygdom	  
og	  ikke	  længere	  en	  tilstand	  (BMI	  over	  30	  kg/m2).	  AMA	  har	  ingen	  lovmæssig	  autoritet,	  men	  er	  
en	  stor	  og	  anerkendt	  organisation	  i	  USA.	  	  
	  
I	  mange	  år	  har	  fedme	  været	  anskuet	  som	  en	  tilstand	  forårsaget	  af	  mindre	  hensigtsmæssige	  
valg,	  såsom	  for	  meget	  dårlig	  mad	  og	  for	  lidt	  fysisk	  aktivitet.	  En	  tilstand	  som,	  efter	  en	  længere	  
årrække,	  ofte	  resulterer	  i	  en	  livsstilssygdom	  eksempelvis	  type	  2	  diabetes	  eller	  
hjertekarsygdom.	  Med	  andre	  ord	  har	  fedme	  været	  anset	  som	  en	  risikofaktor	  for	  udviklingen	  af	  
diverse	  livsstilssygdomme	  og	  ikke	  en	  sygdom	  i	  sig	  selv.	  I	  mit	  hjemland	  har	  den	  ændrede	  
holdning	  skabt	  stor	  debat,	  hvor	  både	  kritikere	  og	  tilhængere	  kan	  se	  fordele	  og	  ulemper.	  	  
	  
For	  ændringen:	  Hvis	  fedme	  ikke	  anerkendes	  som	  en	  sygdom,	  vil	  det	  svare	  til	  ikke	  at	  anerkende	  
lungekræft	  som	  en	  sygdom,	  som	  også	  er	  forårsaget	  af	  et	  uhensigtsmæssigt	  livsstilsrelateret	  
valg	  i	  form	  af	  rygning.	  Ydermere	  mener	  tilhængere,	  at	  det	  vil	  reducere	  stigmatiseringen	  af	  
fedme,	  samt	  øge	  seriøsiteten	  i	  relation	  til	  behandling	  af	  fedme	  og	  fremme	  udviklingen	  af	  nye	  
behandlingsformer.	  
	  
Imod	  ændringen:	  Der	  er	  mange	  usikkerheder	  forbundet	  med	  at	  definere	  fedme	  ud	  fra	  BMI,	  så	  
risikoen	  for	  fejldiagnosticering	  er	  stor.	  Derudover	  kan	  sygdomskategoriseringen	  medvirke	  til,	  
at	  patienten	  tænker,	  at	  ”problemet”	  kun	  kan	  løses	  medicinsk	  eller	  ved	  operativt	  indgreb.	  
Modstanderne	  mener	  også,	  at	  sygdomsdiagnosen	  potentielt	  kan	  forstærke	  stigmatiseringen.	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  fjerner	  man	  en	  stor	  del	  af	  det	  personlige	  ansvar	  ved	  at	  ændre	  fedme	  fra	  
en	  tilstand	  til	  at	  være	  en	  sygdom.	  	  
	  
Ekstra	  viden	  

-‐ På	  verdensplan	  er	  fedme	  næsten	  fordoblet	  siden	  1980.	  
-‐ 65	  procent	  af	  verdens	  befolkning	  lever	  i	  lande,	  hvor	  overvægt	  og	  fedme	  slår	  flere	  

mennesker	  ihjel	  end	  undervægt.	  
-‐ Mere	  end	  40	  millioner	  børn	  under	  alderen	  5	  år	  var	  overvægtige	  i	  2011.	  
-‐ Fedme	  kan	  forebygges.	  
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Det	  mener	  jeg…	  
Fedme	  skal	  tages	  alvorligt	  –	  af	  den	  enkelte	  og	  af	  samfundet	  -‐	  for	  det	  er	  en	  epidemi.	  Men	  vi	  skal	  
aldrig	  løfte	  pegefingre	  og	  det	  handler	  heller	  ikke	  om	  gode	  mennesker	  versus	  mindre	  gode	  
mennesker!	  	  
	  
Jeg	  er	  langt	  fra	  overbevist	  om,	  at	  ændringen	  af	  fedme	  fra	  tilstand	  til	  sygdom,	  vil	  løse	  den	  store	  
udfordring,	  vi	  står	  overfor	  på	  verdensplan.	  Det	  minder	  mig	  lidt	  om	  den	  erfaring,	  jeg	  fik	  under	  
U-‐TURN,	  for	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  fat	  på	  de	  ting,	  som	  forårsager	  i	  dette	  tilfælde	  fedme,	  så	  skraber	  
vi	  kun	  lidt	  i	  overfladen.	  	  
	  
I	  min	  optik	  ligger	  ”faren”	  primært	  i	  BMI	  kategoriseringen,	  for	  man	  er	  ikke	  nødvendigvis	  syg,	  
selvom	  ens	  BMI	  ligger	  over	  30.	  Mikkel	  Wrang	  fra	  U-‐TURN	  projektet	  er	  et	  eksempel	  på	  dette.	  
Da	  vi	  startede	  havde	  Mikkel	  et	  BMI	  på	  39,1	  kg/m2	  og	  på	  daværende	  tidspunkt	  var	  Mikkel	  
(endnu)	  ikke	  syg,	  men	  han	  havde	  en	  lang	  række	  risikofaktorer,	  som	  skulle	  tages	  alvorligt.	  Lad	  	  
os	  forestille	  os,	  at	  Mikkel	  havde	  fået	  en	  sygdomsdiagnose	  på	  grund	  af	  sit	  BMI,	  så	  havde	  han	  
måske	  fået	  stukket	  en	  pille	  i	  hånden	  eller	  tilbudt	  en	  operation.	  Det	  ville	  naturligvis	  have	  været	  
en	  ok	  løsning,	  men	  på	  den	  lange	  bane	  både	  for	  Mikkel	  og	  den	  danske	  sundhedsøkonomi	  er	  en	  
ændret	  livsstil	  i	  højere	  grad	  værd	  at	  satse	  på	  og	  under	  alle	  omstændigheder	  burde	  man	  i	  
fremtiden	  give	  den	  enkelte	  muligheden	  for	  at	  vælge	  –	  medicin/operation	  eller	  hjælp	  til	  at	  
ændre	  livsstil.	  
	  
Vi	  skal	  ikke	  søge	  det	  ”slanke”	  ideal	  eller	  den	  ”perfekte”	  krop,	  for	  den	  findes	  ikke.	  Kroppe	  er	  og	  
bør	  være	  forskellige.	  Vi	  skal	  søge	  det	  gode	  liv	  –	  individuelt	  og	  i	  fællesskab	  med	  det	  formål	  at	  
øge	  livskvaliteten	  for	  den	  enkelte.	  Og	  jeg	  tror	  ikke,	  at	  løsningen	  ligger	  ikke	  i	  at	  gøre	  fedme	  til	  
en	  sygdom.	  
	  
	  



 

 

	  
5	  gode	  råd	  

-‐ Det	  ultimative	  råd:	  Bliv	  aldrig	  overvægtig.	  Forebyggelse	  er	  alfa	  omega	  og	  der	  bør	  satses	  
mere	  på	  forebyggelse	  både	  politisk	  og	  økonomisk.	  

-‐ Der	  findes	  ikke	  ”one	  magic	  way”	  til	  vægttab.	  Der	  er	  mange	  forskellige	  veje	  at	  gå,	  når	  
man	  gerne	  vil	  tabe	  sig,	  men	  forskningen	  viser,	  at	  én	  faktor	  er	  mere	  afgørende	  end	  
andre	  i	  relation	  til	  fastholdelse	  af	  vægttab,	  og	  det	  er	  fysisk	  aktivitet.	  Get	  active	  and	  stay	  
active.	  

-‐ Det	  tager	  lang	  tid	  at	  ændre	  vaner.	  Se	  det	  som	  en	  ændring	  for	  livet,	  og	  ikke	  kun	  i	  en	  
afgrænset	  periode.	  	  

-‐ Tab	  dig,	  hvis	  det	  har	  værdi	  for	  dig.	  Hvis	  du	  ikke	  kan	  svare	  på,	  hvorfor	  du	  gør	  det,	  så	  er	  
der	  lange	  udsigter	  til	  succes.	  	  

-‐ Fokuser	  ikke	  på	  ALT	  det,	  du	  skal	  undvære,	  men	  i	  stedet	  på	  ALT	  det,	  du	  vælger	  til	  i	  dit	  
liv.	  	  
	  

Stay	  strong,	  stay	  graceful!	  
	  

	  
	  
	  



 

 

	  


