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Evaluering af Rundt om Sundt 

 

Projektets navn  

Rundt om Sundt – livsstilskurser til overvægtige 

Formål  

Evalueringen har til formål at belyse væsentlige aspekter af kursusforløbenes organisering 
og deltagerne udbytte i form af viden og handlekompetence. Evalueringen har desuden til 
formål at undersøge om deltagerne på baggrund af deres deltagelse i projektet har opnået 
et vægttab eller en vægtstabilisering. Endelig skal evalueringen undersøge projektets effekt 
på deltagernes trivsel herunder deres fysiske og psykiske velvære samt sociale 
velbefindende. 

Målgruppe  

- Familier med et eller flere overvægtige børn  
- Svært overvægtige voksne 
- Overvægtige voksne 
- Unge med overvægt og / eller usund livsstil 

Beskrivelse af projektet  

Haderslev Kommune har i perioden 2010-2011 gennemført en række livsstilskurser for 
overvægtige voksne, svært overvægtige voksne samt familier med overvægtige børn. Der 
var oprindelig også planlagt kursusforløb for overvægtige unge og/eller unge med usund 
livsstil relateret til kost og fysisk aktivitet, men på grund af få tilmeldte blev kun et forløb 
gennemført dog uden dataindsamling.  

Det primære fokus for alle livsstilskurserne har været tilegnelse af handlekompetence og 
motivation for adfærdsændring. Livsstilskurserne har alle bestået af forskellige aktiviteter 
inden for mad og bevægelse samt for nogle af kurserne coaching. 

Videncenter for sundhedsfremme har stået for slutevalueringen af projektet. 

Metode/ fremgangsmåde  

Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering med fokus på at undersøge, 
hvordan en given indsats, bygget på en række hypotetiske årsags-virkningssammenhænge, 
virker i praksis. 

Evalueringen bygger på en række data indsamlet af Haderslev Kommune i projektperioden 
herunder en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne samt en række fysiologiske 
målinger foretaget ved kursets start og ved kursets afslutning. Projektkoordinatorerne er 
endvidere blevet interviewet ud fra en semistruktureret interviewguide. 
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Resultater  

Der var blandt deltagerne generelt stor tilfredshed med kursernes indhold. 

Størstedelen af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået ny viden omkring 
mad og bevægelse, ligesom mange deltagere har formået at omsætte ny eller eksisterende 
viden til praksis.  

Da der er tale om et projekt, hvor kun relativt få borgere har deltaget, og deltagerne 
desuden ikke har været gennem identiske forløb, kan der ikke siges noget entydigt om 
effekten af livsstilskurserne. De overvægtige, de svært overvægtige og de forældre, der har 
deltaget i projektet, har dog i gennemsnit formået at stabilisere deres vægt eller tabe sig få 
kilo, ligesom de deltagende børn i gennemsnit har sænket deres z-score. Disse gennemsnit 
dækker dog over store individuelle forskelle. Størstedelen af deltagerne har endvidere 
opnået bedre trivsel både psykisk og fysisk.  
 
Projektansvarlig  

Projektet er gennemført af Anne Larsen og Louise Schütze Peper, Haderslev Kommune. 
Mette Munk, Videncenter for sundhedsfremme, har været ansvarlige for slutevalueringen af 
projektet. Kontakt Mette på mmje@ucsyd.dk.  

Start- og sluttidspunkt  

Slutevalueringen er afsluttet maj 2012. 
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