
Overvægt og overbelastningsskader 



Forskellige mål for overvægt 

Hvornår er man overvægtig? 
•  Højt BMI? 
•  Stor livvidde? 
•  Høj fedtprocent? 

Forskellige målemetoder og 
kriterier giver forskellige svar … 
 
Svendborgprojektet: 
•  BMI:11% overvægtige børn 
•  Livvidde: 18% overvægtige børn 
•  Fedtprocent: 19% overvægtige børn 



Måling af fedtprocent 



Overvægt og overbelastningsskader 

Overvægtige børn – 
defineret med fedtprocent - 
har 26% større risiko for 
overbelastningsskade. 
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Formål:  
 
Ekstra idrætstimer 
– ’risky business’ 
eller beskyttende?  
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Skades incidens = antal skader i forhold til det antal gange børnene har 
deltaget i idræt i skolen og i organiseret sport 
 
Akutte skader 
Idrætsskoler: 0,96 akutte skader per 1000 ekspositioner 
Kontrolskoler: 1,36 akutte skader per 1000 ekspositioner 
 
Overbelastningsskader 
Idrætsskoler: 2,27 overbelastningsskader per 1000 ekspositioner 
Kontrolskoler: 2,83 overbelastningsskader per 1000 ekspositioner 
 
 

     
 

Foreløbige resultater  
Første to år - oktober 2008 til november 2010 

    



Centre of Research in Childhood Health 
 

Foreløbige resultater  
Første to år - oktober 2008 til november 2010 

Totalt 1004 idræts- og 
fritidsskader:  
 
• 696 overbelastningsskader 

• 308 akutte skader  
 

Traume,	  30%	  

Overbelastning
,	  70%	  



“Take home messages” 
•  Den typiske skade i denne aldersgruppe er en kombination af vækst og 

overbelastning – ”Vækstzone irritation” 
 
•  Børn med hypermobile led har generelt set ikke større risiko for skader 

end børn med normal ledbevægelighed 
 
•  Børn med overvægt, defineret ud fra fedtprocent, er i øget risiko for 

overbelastningsskader 
 
•  Børn på idrætsskoler er ikke i øget risiko for idræts- og 

fritidsskader på trods af ekstra idrætstimer 
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Børn, forældre og Svendborg Kommune! 
 
•  Vejledere: Niels Wedderkopp, Charlotte Leboeuf-Yde, Karsten Froberg, 
Hans Lund. ’Teamet’: Niels Christian Møller, Christina Christiansen, 
Malene Heidemann, Heidi Klakk og Tina Junge. Institutioner: Centre of 
Research in Childhood Health - RICH, Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet, Sports Study Svendborg, University College 
Lillebælt, Rygforskningscenteret Middelfart, Pædiatrisk forskningsenhed, 
OUH og Team DK. Fonde: Nordea Fonden, IMK Almene Fond,  TRYG 
Fonden, Østifterne, Brd. Hartmann, Region Syddanmarks Forskningsråd,  
Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, 
Forskningsfonden - Danske Fysioterapeuter.  
 
 
 
 

 

Tak til: 


