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Den brændende platform



“Physical inactivity is identified as pandemic 
and urgent public health priority” (Lancet)

“Physical inactivity is the biggest public 
health problem of the 21st century” (Blair)

Hvad er vi oppe imod? 



Hvad er vi oppe imod? 



Hvorfor mere bevægelse?

•Hjerte-karsygdomme
•Diabetes
•Muskel-skeletære 
sygdomme

•Visse kræftformer

Fysisk 
sundhed:

•Stress
•Depression

Mental 
sundhed

• Socialt netværk
• Medborgerskab

Social 
trivsel 

•Kropbeherskelse
•KropsbevidsthedMotorik

•Indlæringsevne
•Læringsparathed
•Demens

Kognitive 
processer

Og så 
behøver det 
ikke engang 

at være 
hårdt!



Procent, som er fysisk aktive 
mindst 7 timer om ugen i fritiden 

Procent, som er fysisk aktive 
mindst 4 timer om ugen i fritiden 

Kilde: Rasmussen M, Due P, red. Skolebørnsundersøgelsen 2010. 
Skolebørnsundersøgelsen 2010 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og finansieret af Nordea-
fonden. Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende klassetrin (11-, 13- og 15-årige) på et 
tilfældigt udsnit af landets skoler. 

Hvorfor mere bevægelse?



Procent, som er fysisk inaktive

Fysisk inaktivitet er defineret 
som at man aldrig i sin fritid 
- nul timer om ugen –
udfører fysisk aktivitet, som 
gør én svedig eller forpustet. 

Kilde: Rasmussen M, Due P, red. Skolebørnsundersøgelsen 2010. 
Skolebørnsundersøgelsen 2010 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og finansieret af Nordea-
fonden. Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende klassetrin (11-, 13- og 15-årige) på et 
tilfældigt udsnit af landets skoler. 

Hvorfor mere bevægelse?



Hvad er vi oppe imod? 



Hvad er vi oppe imod? 



Hvad kan vi gøre ved det? 



Overset potentiale
- fysisk strukturel forebyggelse 



Overset potentiale
- fysisk strukturel forebyggelse 



Byplanlægningens betydning for 
bevægelse og sundhed



Byplanlægningens betydning for 
bevægelse og sundhed



Byplanlægningens betydning for 
bevægelse og sundhed





Hvorfor

 En langsigtet, bredt appellerende intervention

 Udligne ulighed i sundhed

 Det nemme, frie valg kan gøres til det rigtige valg



 Kortlægning af potentialer og barrierer for bevægelse

 Igangsætning af interventioner 

 Evaluering af hvad der virker for hvem, hvor, hvornår og hvordan

Hvordan



 Fysisk strukturel forebyggelse kan udligne ulighed i sundhed og 

gøre de sunde valg til de nemme, frie valg 

 Fysisk strukturel forebyggelse skal opfattes som en 

bevægelses- og sundhedspolitik, der vedrører alle 

befolkningsgrupper

Konklusion



SDU Active Living Research Team



Bevæggrunde for bevægelse i byen -
hvorfor og hvordan?

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK 

21

Temadag

30. august 2017

Jens Troelsen
Professor, forsknings- og centerleder

Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet


	Bevæggrunde for bevægelse i byen - hvorfor og hvordan?
	Den brændende platform
	Dias nummer 3
	Hvad er vi oppe imod? 
	Hvorfor mere bevægelse?
	Hvorfor mere bevægelse?
	Hvorfor mere bevægelse?
	Hvad er vi oppe imod? 
	Hvad er vi oppe imod? 
	Hvad kan vi gøre ved det? 
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Hvorfor
	Hvordan
	Konklusion
	SDU Active Living Research Team
	Bevæggrunde for bevægelse i byen - hvorfor og hvordan?

