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SPD22 tema: Gruppedannelse og identitet

• Hvordan præger vores stereotype forestillinger om gruppeidentitet 
vores møde med patienten og deres behandling? 

• Hvordan påvirker patientens egen-forståelse 
deres syn på os som behandlere?

• Hvordan påvirker vores egen selvforståelse mødet med patienten?













Fem fakta om vægt og sundhed

1. Kropsvægten bliver i høj grad bestemt tidligt i livet

2. Livsstilsbaserede vægttabsprogrammer medfører kun sjældent varigt 
vægttab. I gennemsnit 1,5-3,5 kilo i langvarige intensive indsatser

3. Deltagelse i vægttabsprogrammer mindsker ikke forekomsten af 
hjertekarsygdomme

4. Vægtfokus kan påvirke kropsbilledet negativt med en række 
sundhedsrisici til følge

5. Vægtstigmatisering er ødelæggende for det fysiske, psykiske og sociale 
helbred

Referencer: positionspapir #1 www.ligevaegt.org















Weight Bias Internalization Scale

• Uanset hvad min vægt er føler jeg mig lige så kompetent som alle andre

• Jeg er mindre attraktiv end de fleste andre på grund af min vægt

• Min vægt gør mig ængstelig på grund af hvad andre måske vil tænke om mig

• Jeg ville ønske, jeg kunne ændre min vægt markant

• Jeg bliver deprimeret når jeg tænker meget på min vægt.

• Jeg hader mig selv på grund af min vægt

• Min vægt har stor betydning for hvordan jeg vurderer min egen værdi som menneske

• På grund af min vægt, føler jeg ikke, at jeg fortjener et virkeligt tilfredsstillende socialt liv

• Jeg har det okay med at have den vægt, jeg har

• På grund af min vægt føler jeg ikke, at jeg er mit ’sande’ jeg

• På grund af min vægt kan jeg ikke forstå hvorfor en der er attraktiv ville have lyst til at date mig





Stigmatisering er en social process

• Kategorisering/Labeling De fleste diagnoser er uproblematiske

• Stereotypisering og implicit bias Type snarere end en unik person

• Udskillelse Klokker til de spedalske. Alle kan se at en tyk person er tyk.

• Diskrimination F.eks. dårligere vilkår pa arbejdsmarkedet, sværere ved at 
opnå ansættelse samt dårligere adgang til sundhedstilbud

• Udøvelse af magt Sundhedspersonale, politikere, administrative ledelser 
udøver magt. F.eks. i form af 
– Opfordring til tiltag som opsporing

– Sprogbrug

– F.eks. kan man ikke henvise patienter med BMI≥25 til plastikkir på RH
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Vægtneutral konsultation 

• Påtal ikke patienters vægt eller kropsfacon med mindre 
samtalen naturligt kommer til at handle om det

• Udstrål at patientens krop er god som den er

• Rådgiv om KRAM-faktorer som til alle andre patienter

• Hvis vægttab er på dagsordenen, så informer om fakta



Vægtneutral Sundhed 
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