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Forskningsprojekt undersøger fore-
komsten af type 2-diabetes og over-
vægt blandt ældre på plejecentre 
samt belyser, hvilken betydning disse 
tilstande har for arbejdet med de æl-
dre samt for de ældres hverdagsliv. 

Forekomsten af overvægt (BMI ≥ 25 kg/
m²), svær overvægt (BMI ≥ 30 kg/m²) og 
type 2-diabetes (T2D) er steget markant i 
den danske befolkning gennem de seneste 
år. Dette gælder i befolkningen generelt, 
men også blandt ældre (1). Tal fra Sund-
hedsstyrelsen viser, at blandt de hjemmebo-
ende mænd og kvinder (over 65 år) er 65% 
og 49% overvægtige, mens der er henholds-
vis 19% og 16% svært overvægtige (1). 
Udviklingen i forekomst af T2D er desuden 
tredoblet siden 1996 med en estimeret 
forekomst på 252.000; heraf er omkring 
140.000 ældre end 65 år (2). 
Ligesom undervægt og underernæring 
blandt ældre kan have alvorlige konse-
kvenser, antyder flere studier, at også svær 
overvægt særligt med samtidig forekomst 
af nedsat muskelmasse og/eller styrke kan 
føre til skrøbelighed og nedsat funktions-

evne (3-5). Tilsammen vil kombinationen 
af overvægt, T2D og tab af muskelmasse 
kunne medføre reduceret livskvalitet som 
følge af reduceret fysisk kapacitet, øget 
plejebehov og øget faldrisiko (6). 

Dataindsamling i Region Sjælland
Der findes ikke data på antallet af over-
vægtige og svært overvægtige ældre på de 
danske plejecentre, ligesom forekomsten af 
T2D og andre overvægtsrelaterede følge-
sygdomme og tilstande ikke er velbeskrevet 
i denne målgruppe. En af projektets hypo-
teser er, at udviklingen blandt befolkningen 
generelt også afspejles på plejecentre, 
således at gruppen af ældre på plejecentre 
med overvægt, svær overvægt og T2D er 
betydelig og større end tidligere.   
Projektet indsamler derfor data på højde 
og vægt på ældre bosat på plejecentre i tre 
kommuner (Sorø, Roskilde og Vordingborg) 
i Region Sjælland for at undersøge, hvordan 
de ældre fordeler sig inden for kategorier 
af BMI. Dertil kommer et registerstudie ba-
seret på information fra nationale registre 
via Danmarks Statistik, der skal kortlægge 
forekomsten af T2D hos ældre på Region 
Sjællands plejecentre. 

De ældres og personalets perspektiv 
På grund af det manglende kendskab til 
målgruppen på danske plejecentre mangler 
der også viden om, hvad det betyder for 
den ældres livskvalitet og hverdagsliv at 

være overvægtig og/eller have T2D. Det 
er også uvist, hvordan personalet oplever 
arbejdet med målgruppen. 
I projektet gennemføres således interviews 
med ældre, som er overvægtige og/eller 
har T2D for at undersøge, om det at være 
overvægtig har betydning for deres selv-
vurderede livskvalitet, og om det påvirker 
deres hverdag. Derudover vil der blive lavet 
fokusgruppeinterviews med plejepersonale 
på seks kommunale plejecentre i Region 
Sjælland for at få viden om, hvilke mulighe-
der og barrierer plejepersonalet oplever i 
arbejdet med målgruppen. 

Screening, anbefalinger og måltider mål-
rettet ældre med overvægt og T2D
Gennem en årrække har underernæring 
blandt ældre været på dagsordenen og 
ført til retningslinjer og fremskridt inden for 
både tidlig opsporing, ernæringsindsatser 
og udvikling af målrettede måltidstilbud 
med formålet at forebygge og behandle 
utilsigtede vægttab og underernæring. 
Nærværende projekt vil bidrage med viden 
om ældre med overvægt og T2D. Dette 
kan danne grundlag for på samme måde at 
udvikle screeningsværktøjer og målrettede 
interventioner, herunder måltidstilbud, til 
denne gruppe af ældre. Målet er overord-
net at bidrage til udviklingen af plejetilbud, 
der kan øge livskvaliteten og give de ældre 
en bedre hverdag. 

Projektet er opdelt i fire delstudier, der 
gennemføres parallelt:
Delstudie 1) Kortlægning af forekomst af 
overvægt blandt ældre på plejecentre i 
Region Sjælland.
Delstudie 2) Kortlægning af forekomst af 
T2D blandt ældre på plejecentre i Region 
Sjælland. 
Delstudie 3) Undersøgelse af plejeperso-
nales strategier for og erfaringer med at 
arbejde med ældre med overvægt, T2D 
eller kombinationen af disse med fokus på 
mad og måltider. 
Delstudie 4) Undersøgelse af ældre pleje-
hjemsbeboeres egen vurderede livskvalitet 
og oplevelse af hverdagsliv med fokus mad- 
og måltidstilbud som ældre med overvægt, 
T2D eller kombinationen af disse. 
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Projektet inkluderer tæt på 1.000 ældre 
beboere på plejecentre i tre sjællandske 
kommuner. Dataindsamlingen vedrøren-
de forekomst af overvægt, registerstu-
die vedrørende forekomst af T2D samt 
gennemførelsen af interviews med ældre 
og plejepersonale forventes afsluttet 
inden sommerferien 2021, mens projektets 
resultater vil blive præsenteret i løbet af 
efteråret 2021. 

Projektet er finansieret af Steno Diabetes 
Center Sjælland.
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