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Af Katrine Birkedal Christensen

Italienske, unge maznd bliver ved mamas pasta-
gryder, indtil de skal giftes, mens danske unge
darligt nar at skifte teenagearene ud med 20'erne,
for de er flojet fra reden. Det billede er velkendt,
og nye tal fra EU's statistiske kontor, Eurostat, giver
da ogsa Danmark en forsteplads blandt EU's med-
lemslande som det land, hvor flest unge har forladt
mor og fars trygge favn.

Hver tredje af de danske unge i alderen 18-24 ̀dr er
hjemmeboende, mens det samme gx1der 9 ud af
10 italienske unge i aldersgruppen

Men den danske europarekord i hurtig fraflytning
fra barndomshjemmet er ikke noclvendigvis en
succeshistorie. Ny forskning fra Det Nationale
Forskningscenter for Velfxrd — SFI viser nemlig,
at de unge, der flytter hjemmefra, inden de er fyldt
19 ar, er mere udsatte for problemer. Generelt lever
de mere usundt, og sa er de i storre risiko for ikke
at fa taget sig en uddannelse end de 19-arige, der
bliver boende hos mor og far.

En undersogelse fra SFI viser nemlig, at de ude-
boende 19-arige er hyppigere pa arbejdsmarkedet
end i uddannelse. Og selv om de udeboende altsa
tjener deres egne penge, tjener de ikke smrlig man-
ge af dem, sa deres materielle velstand er darligere
end de hjemmeboendes.

"De lever i darligere boliger med darligere standard,
og velstanden blandt de unge udeboende er generelt

ikke swrlig hoj. „ I  forhold til sundhedsadarden
kan vi se, at de spiser darligere. Maske fordi de ikke
har rad til at spise ordentligt, maske fordi de har
brug for at leve et mere uregelmwssigt liv, hvor der
er fokus pa fester, og hvor de unge i det hele taget
lever et mere vildt liv," forklarer Mai Heide Ottosen
fra SFI.

Hun suppleres af Jens Christian Nielsen, forsk-
ningsleder ved Center for Ungdomsforskning
(CEFU) pa Aarhus Universitet, der har studeret
dansk ungdomsliv indgaende.

"De udeboende gor sig tidligere erfaringer med
at blive voksne, det kan give fordele i livet. Men
fordelen ved at lire at tage ansvar for eget liv kan
ogsa vxre forbundet med risici. Hvis der ikke er
forxIdre, der har uformel social kontrol med den
unge, sa kan fristelserne i ungdomslivet med druk
i weekenden og fester tage overhand , "  siger Jens
Christian Nielsen.

Mai Heide Ottosen fra SFI understreger, at det liv,
der kendetegner de 19-arige udeboende, maske
skal ses som en midlertidig periode af deres liv. De
er ikke forpligtet af noget eller andre end sig selv,
og derfor v2elger de at leve livet mere vildt.

De trygge teenagere trives
Mens de unge med egen postadresse lever et mere
uregelmazssigt liv med storre risiko for en usund
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livsstil og mindre chance for at gennemfore en
uddannelse, sa stortrives de 19-arige, der endnu
ikke bar forladt teenagevxrelset hos mor og far.
De spiser aftensmad hjemme hver aften eller flere
gange om ugen, de har generelt sundere livsstil,
og sa er en meget storre andel end de udeboende
af samme argang i gang med en uddannelse. Som
19-arig star man et sted i livet, hvor man ofte er
i en overgangsfase. Enten er man pa vej ind pa
en uddannelse, eller man er ved at etablere sig pa
arbejdsmarkedet. Hvis man ogsa vxlger at flytte
hjemmefra, Myer man maske mere udsat, fordi
der sker sa meget nyt pa en gang, forldarer ung-
domsforsker Jens Christian Nielsen.

"Nar man skifter fra noget velkendt til noget nyt
i livet, sa kan man komme i fare for at foie sig
ensom. Det gar som regel over igen, men det er
rart med tryghed i sadan en periode for de unge.
Hvis man bliver hjemme, hvor man kan spise mars
mad og snakke dagligt med sine forxldre, sa giver
det mere trygge rammer. Det er en fordel. Og sa
er det en fordel, at de kan spare lidt penge op til
etablering severe i livet," forklarer han.

En af de unge, der studerer og har valgt at bo
hjemme, er Liva Linnet pa 22 ar. Hun studerer
geografi pa Kobenhavns Universitet pa forste ar og
bor med begge sine forxldre

"Jeg bor relativt privilegeret, hvor jeg bor. Vi har
have, og vi bor centralt pa Frederiksberg. Jeg har
kx1derafdelingen, hvor det er ret privat. Og sa har
jeg ingen (forxldre-issues'1," begrunder Liva Linnet
beslutningen om at bo hjemme den forste tid af sit
liv som studerende.

Forholdet til foreeldrene er sa godt, at hun slet
ikke foler, at hun er et hjemmeboende barn.
"Jeg er blevet voksen, mens vi har boet sammen.
Jeg tror, det betyder, at man udvikler et andet for-
hold .  Jeg foler, at vi er meget ligeveerdige der-
hjemme, det er nxrmest som at bo i et bofaelles-
skab med mine forldre," fortwIler Liva Linnet

Liva Linnet er et eksempel pa de unge, som, under-
sogelsen wiser, stortrives med at bo hjemme. Mens
de udeboende altsa er i risiko for at blive udsatte
unge, sa klarer de hjemmeboende sig signifikant
bedre. Som Mai Heide Ottosen siger:
"Det ser ud til, at det forbedrer chancerne for at fa
et sundt liv og komme i gang med en uddannelse,
hvis de unge bor hjemme," siger hun og under-
streger:
"Men maske er det andre ressourcer, der far ind-
flydelse, fordi der er en social selektion. Gruppen
af de unge udeboende har ofte haft en opvxkst,
hvor ressourcerne ikke er de samme som i de
okonomisk mere velstillede kernefamilier, hvor de
unge typisk bliver boende lxngere hjemme."

De, der flytter tidligt hjemmefra, kommer typisk
fra familier, hvor forwldrene ikke er i beskwftigelse,
og hvor forxldrene er skilt. Blandt 19-arige med
forxldre uden arbejde er 33 procent herre i eget
hus, mens det gwlder 14 procent af de 19-arige
med forxldre med lang videregaende uddannelse.

For seniorforsker Mai Heide Ottosen er det en
central pointe, at der for gruppen af udeboende
19-arige kan vxre rigtig gode grunde til, at de har
taget en tidlig exit fra barndomshjemmet, som sa
til gengxld giver dem lidt svxrere betingelser, nar
de starter et liv pa egne ben.

"Der tegner sig et monster af, at der er sammen-
heeng mellem sociale ressourcer og familiebag-
grund. Det er de socialt svageste grupper, der hyp-
pigst er udsat for familiebrud, og derfor har den
unge ikke lige chancer i forhold til valget mellem
at bo hjemme eller flytte hurtigt hjemmefra."

Selv om forskerne konlduderer, at det giver de
unge et sundere liv og bedre chancer for at komme
i gang med en uddannelse, hvis de bor hjemme, sa
mener ingen af dem, at myndighederne skal til at
blande sig i, om de unge bliver hjemme eller flytter.



vidtgaende at anbefale, at unge skal
nnie. Men jeg har teenkt over, om vi mon

slipper tojlerne- lidt for hurtigt, nar de bliver 18 air.
Sets, one. de unge godt nok er meget selystxndige
og selvkorende, skal vi nok huske pa, at de trods alt
iltke er sa voksne endnu og bakke dem op," siger
Mai Heide Ottosen.

Jens Christian Nielsen fra CEFU mener ogsa, at
sarafundet skal have Net opmeerksomhed pa
gruppen of unge, der flytter tidligt hjemmefra, og
det er smrligt gennem uddannelsessystemet, man
bar mulighed for at statte de unge, mener han:

"Det er utrolig vigtigt at have et godt socialt liv,
og der bar vi nok vxre mere opmxrksomme pa
bele situationen hos de unge med tegn pa pro-
blerner i stedet for snxvert at fokusere pa, om de
opnar gode faglige resultater. Det er vigtigt at vxre
opmxrksom pa, hvorvidt den unge har et trygt
sted at bo, om hun har venner, og om hun er med-
lem of foreninger eller deltager i fritidsaktiviteter.
Man er nadt til at se pa det hele, for det betyder
pokkers meget i lxngden."

Ugebrevet A4, nr. 38, november 2010.

orReldre-issues: probleiner med foreeldrerie
t slippe tojlerne: at holde op med, at
onctrollere



D&pr ye 213 Overvaegtige born fAr Styr pa kiloene

BorneVrEgtsCentret i Kobenhavn udvider sin behandlingskapacitet efter (0),., en reekke nye
tilbud, der liar ftiet stabiliseret og reduceret swell overwegtige burns BMI.

Af Flemming Steen Pedersen

Over halvdelen af de born, som har mattet kxmpe
med alt for mange kilo pa kroppen, har fact et
lavere BMI3 o g  har dermed reduceret (1) ... risi-
ko for at udvikle sukkersyge, forhojet blodtryk
eller andre folgesygdomme i en meget tidlig alder.

Det er de forelobige, gode (2) ... indsatsen pa Borne-
VzegtsCentret pa Vesterbro, som er Kobenhavn
Kommunes forste behandlingstilbud til den hastigt
voksende gruppe af svxrt overvwgtige born ,
og som nu udvider sin kapacitet, sa flere born kan
fa hjx1p.

"Vi er meget tilfredse med resultaterne. De viser,
at det rent faktisk er muligt at gore noget mod
overvaegten. Men (3) e r  ogsa, at det kan were
meget svmrt, og at der ofte ligger meget komplekse
problemstillinger bag. Det er ikke nok blot at tale
om motion og kost. Det kan ogsa vwre (4) ... at
sxtte fokus pa psykiske barrierer og samspillet i
familien, hvor forzeldre f.eks. kan have svaert ved
at sige fra over for barnet," siger Lene Michaelsen,
lederen af centret.

Her kommer bornene sammen med deres forxIdre
og er gennem et lwngerevarende forlob med bl.a.
motionsaktiviteter og deltagelse i madhold, lige-
som de far rad, state og vejledning am, hvordan
de i hverdagen kan opbygge sundere vaner.

(5) h a r  det kun vxret et tilbud til born i ud-
valgte kobenhavnske bydele Norrebro, Nord-
vest, Amager og Vesterbro/Kgs. Enghave hvor
problemet med overvxgtige born vurderes at vme
storst. Men fremover udvides optageomradet til
(6) ... at omfatte born i Vanlose/Husum, Osterbro
og Indre By.

Desuden (7) kravet til BMI, sa ogsa knap sa
overvxgtige born kan fa tilbuddet, som de typisk
henvises til fra sundhedsplejersken eller deres
praktiserende lxge. Hvor f.eks. en 11-arig tidligere
skulle have et BMI pa 27, vil det fremover skulle
vaere pa 24.

Ud over centret pa Vesterbro har Region Hoved-
staden et ambulatorium for svmrt overvwgtige
born pa Hillerod Hospital, som ogsa udvider sin
kapacitet. (8) e r  der nu kommet gang i en gene-
rel oprustning i indsatsen mod overvaegt blandt
born

Berlingske, den 12. december 2011.

BMI: Body Mass index. Et mal, der viser, omen
person er overvmgtig.
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