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Vi møder Marianne på 42 gennem kommunens sundhedskonsulent. Vi er nysgerrige på, 
hvorfor det er svært at tiltrække borgere til kommunens sundhedstilbud for overvægtige børn 
og deres familier.  

Marianne er 42 år og fortæller i et åbenhjertigt interview om sit liv. Om at hun er skilt fra Jan, 
som hun har to drenge på 15 og 12 med. At de blev skilt, da den ældste var fire år – en 
voldsom skilsmisse, der stadig trækker spor. At hun også har en datter først i tyverne fra et 
tidligere forhold, som gik i stykker da datteren var helt lille. Om hvordan den ældste søn er 
stærkt overvægtig og hvordan kommunens sundhedskonsulent uden held har forsøgt at få 
hende og børnene med i det kommunale sundhedstilbud til familier med overvægtige børn. 
Marianne har både ADHD og OCD, og tilsammen gør diagnoserne det rigtig svært for hende, at 
deltage i kommunes gruppetilbud sammen med andre familier. Et tilbud de ellers er lige i 
målgruppen for. 

Sammen med Marianne får vi kortlagt, hvordan overvægten har været fast følgesvend for 
Marianne og hendes familie. Marianne har haft en hård opvækst. Voksede op hos mor, der var 
alkoholiker og aldrig tilstede. Marianne fik penge til mad og levede af spaghetti med ketchup, 
miniflutes med plantemargarine og cola. Marianne fik først kontakt med sin far som voksen – 
tre år før han døde i starten af 40’erne. Faren var stærkt overvægtig, vejede 240 kg. ved sin 
død. Mariannes mor lever endnu – hun har også altid haft vægtproblemer og er altid på kur, 
fortæller Marianne. Da Marianne var 17, kunne hun ikke koge et æg. Til gengæld var hun 
allerede godt i gang med stoffer. Marianne har gennem det meste af sit liv haft et massivt 
stofmisbrug. Ifølge hende selv en slags selvmedicinering for de psykiske lidelser.  Marianne har 
for nylig kæmpet sig ud af stofmisbruget. Det vanskeligste ved at være stoffri er savnet af den 
vennekreds, der findes i miljøet, og når de vil have hende med ’på tur’, trækker det voldsomt. 
Men hun er standhaftig, selvom smerten helt uden det filter, stofferne gav hende, er en daglig 
kamp. 

Portrættet af Marianne præsenteres for alliancegruppen sammen med flere andre portrætter af 
børn og familier, som lever med overvægt. Nogen portrætter formidles i små historier på 
skrift, andre med film og billeder. Det er med til at formidle en fyldig og kompleks virkelighed 
på en simpel og let forståelig måde. Det giver medlemmerne af alliancegruppen et førstehånds 
indblik i de enkelte individers liv og giver en forståelse for dybden og variationen i målgruppen. 
Det giver en fælles referenceramme, og det personlige skaber ofte indignation, som bliver 
løftestang for engagement. Det er en god ’reminder’ om, at opgaven er at udvikle systemet til 
gavn for mennesker, som har individuelle behov, og at løsningerne derfor skal kunne tilpasses 
mange forskellige kontekster.  

 


