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Hvorfor se på effekten af 

idrætsskolerne? 
• Der er en øget hyppighed af 

livsstilsygdomme 

– Fedme, type 2 diabetes og hjerte-kar sygdomme 

• Vi ved 

– 300.000 danskere har type 2 diabetes  

– 100.000 har sygdommen uden at vide det 

– 750.000 er prædiabetikere 

 



Hvorfor se på effekten af 

idrætsskolerne? 
• Prognose:  

– I 2025 er der 600.000 med type 2 diabetes I 

DK 

– Type 2 diabetes koster i dag mere 30 milliarder 

om året, i 2025 koster det mere end 60 

milliarder 

– Sundhedsvæsenet i dag: 103 milliader om året 

 

 



Hvorfor se på effekten af 

idrætsskolerne? 
• Risikofaktorer for livsstilssygdomme følger 

med fra barndommen ind i voksenalderen 

– fedme 

– Inaktivitet 

– Dårlig fysisk form 

– For meget fedt og sukker I blodet 

 



How did it start? 

• Team Danmark Elitekommune i 2007 

– 4 optageområder, med 6 idrætsskoler 

– 0te til 4 klasse 

• Kontrolskoler 

– Matchede optageområder med 4 skoler 



Sport schools 

Control schools 

Municipality of Svendborg 



Idrætsskoler i Svendborg 

• Ikke “bare” skoler med flere idrætstimer 

• Men skoler hvor 

– Idrætslærerne har udviklet curriculum ved hjælp af 

”best evidence” for ”aldersrelateret træning” 

 



Behov ved forskning på skoler 



Hovedformål 

At undersøge de nuværende og fremtidige 

sundhedsmæssige effekter af 

idrætsskolekonceptet i Svendborg.  



Fokusområder 
• Fysisk aktivitet 

– I skolen og i fritiden 

• Risikofaktorer for livsstilssygdomme 
– Fedme, fedt og sukker i blodet, dårlig fysik form 

• Motorik  

• Bivirkningerne ved mere idræt og fysisk 
aktivitet 
– SKADER 

– Rygproblemer 



Fysisk aktivitet i skole og fritid 



Fysisk aktivitet 

• Idrætsskoleeleverne er mere aktive i 
skoletiden  

• Kontrolskoleeleverne er mere aktive i fritiden 

– De første år 

• Kontrolskoleeleverne dyrker mere idræt i 
fritiden 

– De første år 

• Hvad så nu??? 

 





Motorik og fysisk aktivitet 

• God motorik medfører øget fysisk aktivitet 

• Idrætsskoleeleverne udvikler bedre motorik 

• Får idrætsskoleeleverne på lang sigt højere 

aktivitetsniveau? Højst sandsynligt. 

 



Overvægt og fedme 



Effekten af ‘Stenalder’ gener i dag 

Noget er gået galt… 



Overvægt og fedme per 2013 I USA 



Hvad med børn og unge i Danmark? 

• Vi er nok desværre ved at være der! 

– 16% er overvægtige eller fede i henhold til BMI 

– Men 28% har for meget fedt på 

kontrolskolerne! 

– Hvis ikke vi gør noget har vi amerikanske 

forhold om 10 år! 



Idrætsskoler og risikoen for fedme 

• Idrætsskoler:    

– Har 85% nedsat risiko for fedme 

• Fritidsidræt:    

– 80% nedsat risiko for fedme 

• Idrætsskole og ingen fritidsidræt 

– Kontra Idrætsskole og idræt – ingen forskel 

– Kontra kontrolskole og idræt – ingen forskel 

– Kontra kontrolskole og ingen idræt – kraftigt 
nedsat risiko  

 

 

 





De letteste De tungeste 



”Take home message” om idrætsskoler -  

overvægt, fedme og livsstilssygdomme  

• Det er muligt at  

– Reducere antallet af overvægtige og fede børn 

– Idrætsskolerne ikke bare forebygger, de ”behandler” 

problemet 

– Reducerer risikoen for livsstilssygdomme, specielt for 

de som har brug for det. Igen idrætsskolerne forebygger 

ikke ”kun”, de behandler de børn som allerede har en 

forøget risiko!! 

 



Økonomi 
• Pris 

– Ekstra idrætstime omkostninger;   

– Svendborg med fuld implementering (5000 børn) Kr 15 million per 
år 

– For Danmark Kr 1,5 milliard per år 

• Besparelser  

– NNT 24 => 2100 tilfælde forebygges per fødselsårgang 

– 33% af fede får type 2 diabetes 

– Type II diabetes i Danmark i dag; ca. Kr 25 milliarder per år 

– Potentielle langtidsbesparelser? Højst sandsynligt mere end Kr 7-8 
milliarder per år 

 



Bivirkninger ved sport og fysisk 

aktivitet 

 

 
 

    
    
       



SMS Track - Dataindsamling 
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SMS-track  
Telefon 

konsultation 
Klinisk 

undersøgelse 
Diagnostiserede 

skader 

Skadesregistreringssystemet 

Børn diagnostiserede andre steder 
(skadestue, egen læge etc.) 

Andre undersøgelser (røntgen  
ultralyd, MR-skanning) 

speciallæge 

Methods 

3898 1227 (31%) 



Data 

• Svar fra SMS track systemet 

 

• Totalt mere end 3000 svar per uge vedr. smerter 

og idrætsdeltagelse 

 

• Svarprocent på intet tidspunkt under 90% !!!!! 
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Traumatiske 
skader 

Antal 
deltagelser 

Antal skader 

Skader per 1000 
gange 60 min 

fysisk aktivitet 
(95% CI) 

Organiseret 
fritidssport 

99685 157 1.8 (1.3-1.8)  

Fysisk aktivitet i 
fritiden uden for 

sport 
425998 243 

0.57 (0.5-0.6) 

  

Idrætstimerne 248679 35 
0.14 (0.1-0.2) 

  

Total 774362 435 0.56 (0.5-0.6) 

Results 



30 

Traumatiske 
skader ved sport 

Antal timer til 
sport 

Antal skader Skader  
 per 1000 timer 

Fodbold 25982 60 2.3 (1.7-2.9)  

Håndbold 16822 49 2.9 (2.1-3.7)  

Basketball 1301 6 4.6 (0.9-8.3)  

Volleyball 2014 5 2.5 (0.3-4.7)  

Rytmisk gymnastik 5190 4 0.8 (0.0-1.5)  

Tumbling 8345 20 2.4 (1.4-3.5)  

Svømning 13925 1 0.1 (0.0-0.2)  

Ridning 7208 4 0.6 (0.0-1.1)  

Dans 3550 0 0 

Idræt i skolen 248679 35 0.14 (0.1-0.2)  

Results 
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* 

Results 

N=516 

N=6 

N=59 

N=51 

Risiko for overbelastningsskade I 

forhold overvægt og fedme 



Balance OG skader: 
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0: Balance bedre end gennemsnit 

1: Balancegruppe lidt dårligere end grp. 0 

2: Balancegruppe noget dårligere end grp. 0 

3: Balancegruppe meget dårligere end grp. 0 



Rygskader 

• Rygskader/rygproblemer 

– Problemet er mindre end forventet! 

– 1/3 er traumer 

– 2/3 overbelastningsskader 

– De fleste problemer er kortvarige 

– De som er langvarige kan være alvorlige! 



“Take home messages” 
• Idrætsskoler øger sundheden hos børn! 

– De forebygger overvægt, fedme og livsstilssygdomme 

– De ”behandler” også børn som er blevet overvægtige eller 
fede, og som har fået øget antal risikofaktorer for 
livsstilssygdomme  

– Næsten samme effekt kan fås ved fritidsidræt! 

• Bivirkninger: 
– Nærmeste ingen af skolerne sammenlignet med fritidsidræt, 

– DE mest populære idrætsgrene (fodbold, håndbold, 
tumbling) øger risikoen med 15-20 gange i forhold til i 
idrætstimerne!!!! 



Tak for samarbejdet 

Børn forældre og lærere 

Svendborg Kommune 

Gitte, Mette og Jannie 
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Tak for opmærksomheden 


