
2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 
 

Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og 
samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en af de vigtigste opgaver 
de næste mange år frem. Ansvaret for borgerens sundhed begynder imidlertid hos den enkelte, 
men som kommune kræver det, at der tænkes i nye og bedre løsninger samt investeres i at for-
bedre borgernes sundhed – vi har simpelthen hverken menneskeligt eller økonomisk råd til at lade 
være.   

Tårnby Kommune vil med 2020-sundhedsplanen: 
• Medvirke til, at borgerne får et langt og sundt liv 
• Forebygge livsstilssygdomme  
• Bekæmpe uligheden indenfor sundhedsområdet   
• Prioritere det, der virker 

 

Middellevetid og Tabte gode Leveår 

Middellevetiden i Tårnby Kommune var i 
2007 77,2 år, hvilket placerer kommunen på 
en national 68. plads blandt landets 98 kom-
muner. Middellevetiden for mænd og kvinder 
var i 2007 henholdsvis 74,9 og 79,3 år. 

Middellevetiden er et ofte anvendt mål for 
befolkningens helbredstilstand. Selvom dan-
skernes gennemsnitlige levealder er steget 
de senere år, er vi blevet overhalet af de fle-
ste vestlige lande. Hvor danskerne i gennem-
snit har vundet 6 ekstra leveår siden 1960, 
har svenskerne og nordmændene vundet 7 
år, og tyskerne hele 11 år. Fra at have ver-
dens femte højeste levealder er Danmark nu 
rykket ned på en 23. plads. Svenskere og 
nordmænd, som vi ellers ofte sammenligner 
os med, lever i dag i gennemsnit henholdsvis 
2½ og 2¼ år længere end en dansker.  

Omkring 80 pct. af forskellen i middelleveti-
den i forhold til Sverige kan henføres til flere 
dødsfald som følge af rygning og alkohol. 
Blandt de to faktorer er tobak den væsentlig-
ste, idet tobaksrelaterede dødsfald er bereg-
net til at stå for omkring ¾ af bidraget, sva-
rende til knap 1,9 år. 

Den store betydning af rygning og alkohol 
bekræftes af en WHO undersøgelse af tabte 
leveår, der finder, at omkring to tredjedele af 
forskellen mellem Danmark og Sverige kan 
relateres til en større byrde af alkohol- og 
tobaksforbrug i Danmark. I en artikel i Uge-
skrift for Læger konkluderes desuden at ”det 
forekommer ikke realistisk at reducere denne 
forskel i middellevetid mellem Danmark og 
Sverige væsentligt uden en reduktion i to-
baks- og alkoholforbruget”.  

Risikofaktorer som rygning, alkohol, inaktivi-
tet, overvægt, psykisk arbejdsbelastning og 
social isolation kan reducere levetiden både 
med og uden sygdom. Et andet ofte anvendt 
mål for befolkningens helbredstilstand er Tab-
te gode Leveår, hvorved forstås tab af forven-
tet levetid uden langvarig belastende syg-
dom, altså tab af raske leveår. Rygning, fy-
sisk inaktivitet og overvægt er de risikofakto-
rer, der giver anledning til det største tab af 
gode leveår uden langvarig belastende syg-
dom hos danskerne. Kort uddannelse samt 
svage sociale relationer er begge væsentlige 
bagvedliggende forhold i denne sammen-
hæng.  

 

2020-mål:  

 - Middellevetiden blandt borgere i Tårnby Kommune er mindst 80 år. Og mindst 78 og 82 
år for henholdsvis mænd og kvinder 

 - Der arbejdes målrettet på at minimere antallet a f Tabte gode Leveår ved at minimere 
risikofaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og o vervægt og ved at yde en særlig ind-
sats over for sårbare grupper 
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Risikofaktorer: 

Der eksisterer et meget stort antal risikofaktorer, som i varierende omfang kan bidrage til at forkla-
re udviklingen af langvarige og kroniske sygdomme, i dødsårsager og følgelig i udviklingen i dan-
skernes middellevetid. Det er samtidig risikofaktorer, som kan påvirkes. Vel at mærke inden egent-
lig langvarig og kronisk sygdom eller indikationer herpå opstår, og det dermed er for sent i en fore-
byggende proces. 

Tårnby Kommune sætter derfor fokus på forslag til styrkede indsatser overfor de risikofaktorer og 
den risikoadfærd, som har størst betydning for udvikling af langvarig og kronisk sygdom og for 
middellevetiden. De centrale risikofaktorer udgør i den forbindelse rygning, alkohol, fysisk inaktivi-
tet og usund kost (KRAM-faktorerne). Tårnby Kommune fokuserer på indsatser som målrettes så-
vel børn, voksne og ældre og såvel raske som borgere med diagnoser (fx kronikere). 

Tårnby Kommune adresserer udfordringen omkring det stigende antal langvarigt og kronisk syge 
borgere ved at sætte fokus på tiltag til fremme af sundere livsstil og dermed til reduktion i den risi-
koadfærd, som kan føre til udvikling af langvarig og kronisk sygdom. Sådanne tiltag kan i nogle 
tilfælde også have klare forebyggelsespotentialer i forhold til forværring af sygdom og dermed tidli-
gere død blandt borgere, som allerede har fået en langvarig kronisk lidelse. 

 

Rygning 

Andelen af dagligrygere er faldet markant de 
seneste årtier, men 22 % af Tårnby kommu-
nes voksne ryger stadig dagligt. Andelen af 
ikke rygende borgere, der udsættes for ryg-
ning er på 16 %, hvilket er den absolut høje-
ste andel blandt kommunerne i Region Ho-
vedstaden, hvor gennemsnittet er 10 %. Li-
geså forekommer rygning i 17 % af hjem med 
børn i Tårnby Kommune, hvilket også er væ-
sentligt højere end gennemsnittet i Region 
Hovedstaden, som er 12 %. 

I dag kan næsten 25 % af alle årlige dødsfald 
i Danmark (ca. 14.000) henføres til rygning, 
og danskernes gennemsnitlige levetid ville 
have været godt 3 år længere, end den er i 
dag, hvis der ikke var dødsfald relateret til 
rygning overhovedet. Andelen af dagligrygere 
er faldet markant de seneste årtier, men 22 % 
af Tårnby kommunes voksne ryger stadig 
dagligt, og andelen er betydelig større blandt 
de ressourcesvage grupper. Ca. 25 % af 
danske rygere har haft deres rygedebut som 
13-årig.  

 

2020-mål:  

 - Andelen af dagligrygere mindre end 15 %  

 - Andelen af ikke rygende borgere udsat for passiv  rygning mindre end 5 %  

 - Rygning forekommer i mindre end 5 % af hjem med børn  

 - Der arbejdes målrettet på at undgå at børn begyn der at ryge og at der i forbindelse 
med rygestopkurser lægges ekstra vægt på rekrutteri ng af ressourcesvage og unge, 
ligesom der udvikles effektive rygestopkurser, der kan mindske barrierer for at rekrut-
tere disse grupper  



#2555152 v2 - Sundhedsplan 2020 
- 3 - 

Alkohol 

I Tårnby Kommune er alkoholforbruget lidt 
lavere end gennemsnittet blandt kommuner i 
Region Hovedstaden. På trods heraf har 16 
% af borgerne tegn på alkoholafhængighed, 
13 % er rusdrikkere, 11 % har et storforbrug 
og 19 % har risikabel alkoholadfærd og sam-
tidig hjemmeboende børn.  

Ca. 3.000 dødsfald i Danmark kan hvert år 
henføres til indtagelse af alkohol. Herudover 
sker der årligt alkoholrelaterede dødsfald i 
trafikken og på arbejdspladsen. Et stort alko-
holindtag har endvidere en række afledte 
negative konsekvenser som fx øget kriminali-
tet og vold, arbejdsskader og anbringelse af 
børn fra misbrugsramte familier udenfor 
hjemmet. 

I 2004 var det årlige alkoholforbrug i Danmark 
mere end 11 liter ren alkohol pr. person, hvil-
ket kun overgås af forbruget i fem andre 
OECD-lande, Storbritannien, Irland, Frankrig, 

Tjekkiet og Ungarn. Ca. 19 % af danske 
mænd og 11 % af danske kvinder overskrider 
de anbefalede genstandsgrænser. Herudover 
er et episodisk højt forbrug udbredt blandt 
unge, og ca. dobbelt så mange danske 15-
årige drikker minimum én gang om ugen 
sammenlignet med unge i Sverige og Norge, 
mens forskellen i forhold til de øvrige euro-
pæiske lande er betydeligt mindre. 

På trods af omfanget af forbruget af alkohol 
og de store negative sundhedsmæssige kon-
sekvenser heraf, anses alkohol af mange 
som noget, der hører privatlivet til. Fx indike-
rer undersøgelser, at alkohol ikke opfattes 
som en risikofaktor på samme måde som fx 
rygning og overvægt.  

Endvidere ses det, at praktiserende læger 
ikke rådgiver så hyppigt om alkoholmisbrug 
som om tobak, stress og overvægt.  

 

2020-mål: 

 - Andelen af borgere med tegn på alkoholafhængighe d er mindre end 12 % 

 - Andelen af rusdrikkere er mindre end 10 %  

 - Færre end 8 % har et storforbrug af alkohol  

 - Færre end 10 % har en risikabel alkoholadfærd og  samtidig hjemmeboende børn  

 - Der arbejdes målrettet på at skabe sunde rammer,  der mindsker tilgængeligheden af 
alkohol og forebygger alkoholproblemer for såvel bø rn, voksne og ældre.  

 - Der arbejdes målrettet på at skabe opmærksomhed om de sundhedsmæssige og soci-
ale problemer, der er ved et højt alkoholindtag og på at opkvalificere frontmedarbejde-
re til at kunne opspore, tale med og vejlede borger e med alkoholproblemer samt hen-
vise dem til eventuelt rette behandlingstilbud  
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Fysisk aktivitet 

I Tårnby Kommune levede 68 % af borgere 
over 16 år i 2010 op til Sundhedsstyrelsens 
anbefaling om at dyrke moderat til hård fysisk 
aktivitet mindst 30 minutter om dagen i friti-
den, hvilket svarer gennemsnittet blandt 
kommuner i Region Hovedstaden. Tårnby 
Kommune har et rigt forenings- og idrætsliv 
og et bredt udbud af idrætsaktiviteter for 
mange forskellige målgrupper; såvel i forhold 
til køn, alder og interesse. 31 % af borgerne 
har mere end fire timers stillesiddende aktivi-
teter i fritiden om dagen, hvilket er væsentligt 
over regionsgennemsnittet, som er 27 %. Til 
gengæld har kun 38 % af borgerne mindst 
seks timers stillesiddende arbejde om dagen, 
hvilket er væsentligt under regionsgennem-
snittet på 44 %. 

Ca. 4.500 dødsfald i Danmark kan hvert år 
henføres direkte til fysisk inaktivitet. Det 

fremgår af en WHO undersøgelse af skole-
børn fra 2005/2006, at frem mod 10-11 års 
alderen er størstedelen af de danske børn 
aktive, mens ca. 30 % af de 11-årige og hen-
holdsvis ca. 20 % og 18 % af de 13- og 15-
årige lever op til Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger. Der ses således et faldende aktivitets-
niveau i takt med stigende alder.  

Danskerne er blevet mindre fysisk aktive i 
deres arbejdsliv inden for de sidste 20 år. I 
samme periode er andelen af voksne danske-
re, der er fysisk aktive i fritiden, imidlertid ste-
get, og andelen, der har stillesiddende fritids-
aktiviteter, er faldet med knap 9 %. Det er på 
den baggrund vanskeligt at sige, hvorvidt 
danskerne er blevet mere eller mindre fysisk 
aktive siden midten af 1980erne. Der er dog 
stadig grupper af danskere, der er fysisk inak-
tive på arbejde og/eller i fritiden.  

 

2020-mål:  

 - Mere end 75 % af borgerne er fysisk aktive ved m oderat til hård intensitet mindst 30 
minutter om dagen 

 - Der arbejdes målrettet på at skabe rammer for bo rgerne, der giver såvel børn, voksne 
og ældre yderligere mulighed for at fremme bevægels e og aktivitet 

 - Der arbejdes målrettet på at fremme deltagelsen i foreningslivets idræts- og motions-
tilbud i særlige målgrupper som fx overvægtige, mot ionsuvante familier, fysisk handi-
cappede, psykisk handicappede og fysisk inaktive ge nerelt 
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Kost

I Tårnby Kommune er der i forhold til regi-
onsgennemsnittet et væsentligt forøget antal 
borgere med overvægt. 35 % er overvægtige 
og 14 % svært overvægtige i forhold til gen-
nemsnittet på henholdsvis 30 og 11 %.  

I Tårnby Kommune har 13 % af borgerne 
meget usunde madvaner, hvilket er væsent-
ligt højere end gennemsnittet blandt kommu-
ner i Region Hovedstaden, som er 10 %.     
14 % af borgerne drikker sodavand mindst 
fem gange om ugen, hvilket også er væsent-
ligt højere end regionsgennemsnittet på 10 % 
og endelig lever 87 % af borgerne ikke op til 
anbefalingen om at spise seks stykker frugt 
og grønt om dagen, hvilket ligeledes er høje-
re end regionsgennemsnittet, som er 84 %.  

I alt ca. 4.400 årlige dødsfald i Danmark kan 
henføres direkte til indtaget af for meget mæt-
tet fedt og for lidt frugt og grønt..  

Danskerne har længe haft et relativt lavt for-
brug af frugt og grønt i forhold til de øvrige 
OECD-lande. Forbruget og det faktiske indtag 
er steget mærkbart inden for de seneste 10-
15 år, men tal fra den sidste kostundersøgel-
se viser imidlertid, at det stadig kun er godt 
30 % af børnene og 15 % voksne, der indta-
ger frugt og grønt i overensstemmelse med 
de officielle anbefalinger om 400 og 600 gram 
frugt og grønt dagligt for henholdsvis børn og 
voksne.  

Det gennemsnitlige indtag er på ca. 400 gram 
om dagen. Knap 80 % af både børn og voks-
ne indtager mere fedt end de officielle anbe-
falinger om, at kosten maksimalt bør indehol-
de fedt svarende til en energiprocent på 30 
%.  

Indtaget af sukker er faldet markant de sidste 
5 år, men ca. 60 % af danske børn og ca. 35 
% af de voksne indtager stadig mere sukker 
end de officielle anbefalinger om, at kosten 
maksimalt bør indeholde sukker svarende til 
en energiprocent på 10 %. 

10 % af de danske børn var i 2005 overvæg-
tige eller svært overvægtige, imens andelene 
for henholdsvis unge, voksne og ældre var 
ca. 20 %, 40-50 % og 50 %. Overvægtspro-
blematikken er imidlertid ikke så udpræget i 
Danmark som i en del andre europæiske lan-
de. 

I Teknologirådets handlingsoplæg: Målrettet 
forebyggelse af fedme påpeger arbejdsgrup-
pen at der er fem højrisikogrupper, hvor der 
bør iværksættes målrettet forebyggelse.  

De fem højrisikogrupper er ufødte børn af 
overvægtige kvinder, småbørn med overvæg-
tige forældre eller søskende, børn med over-
vægt eller fedme, unge med kort uddannelse 
samt voksne i brancher med høj forekomst af 
fedme.  

 

2020-mål: 

 - Andelen af borgere med usunde madvaner er mindre  end 10 % 

 - Andelen af borgere, der drikker sodavand mindst fem gange om ugen er mindre end 10 
%  

 - Mere end 25 % af borgerne lever op til anbefalin gen om at spise seks stykker frugt og 
grønt om dagen 

 - Mindre end 25 % af borgerne er overvægtige og mi ndre end 10 % svært overvægtige  

 - Der arbejdes målrettet på at skabe rammer for bo rgerne, så såvel børn, voksne og æl-
dre er velinformerede om og har mulighed for at spi se sund mad og der er etableret 
individuelle tilbud til borgere i særlig risiko for  sygdomme relateret til spisevanerne 
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Børn og unge 

Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning 
indtil barnet er fire til seks måneder gammelt. 
Forekomsten af fuld amning af børn på fire 
måneder i Tårnby Kommune er 57,8 %  

Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn og unge 
er fysisk aktive mindst en time om dagen i 
fritiden. Kun de færreste danske børn lever 
op til anbefalingen. For pigernes vedkom-
mende 27 % 11-årige, 33 % 13-årige og 30 % 
15-årige. For drengenes vedkommende 41 % 
11-årige, 44 % 13-årige og 46 % 15-årige. 

I Tårnby Kommune var 17,6 % af de 0-årige 
børn født i 2008 og 2009 udsat for passiv 
rygning. En undersøgelse blandt kommuner-
ne primært i Region Hovedstaden viser at 
stort set ingen elever i 5. klasse ryger. I 7. 
klasse ryger 8 % dagligt, ugentligt eller 
sjældnere. I 9. klasse er dette tal steget til 25 
% 

Samme undersøgelse viser at de unges al-
koholforbrug og deres erfaringer med fuld-
skab stiger markant fra 11- til 15-års alderen, 
især er stigningen stor fra syvende til niende 
klasse. I alle aldersgrupper gælder, at lidt 
flere drenge end piger drikker alkohol mindst 
hver uge, hvorimod stort set lige mange 
drenge og piger har været fulde mindst to 
gange. 

Gode og fornuftige sundhedsvaner tillægges 
tidligt i livet og tages ofte med ind i voksenli-
vet. Tilsvarende grundlægges en uhensigts-
mæssig livsstil i voksenlivet ligeledes ofte i 
barndommen. Forældres holdninger præger 
barnets værdier og vaner, og familiens rutiner 
har direkte indflydelse på barnets sundhed. 
Det betyder, at forældre har et særligt ansvar 
for at give deres børn gode sundhedsvaner, 
ligesom familien er et helt centralt omdrej-
ningspunkt for indsatser målrettet børn og 
unge. Ligeledes spiller de arenaer, hvor børn 
og unge færdes en stor rolle ift. bekæmpelse 
af den sociale ulighed. Det gælder om på 
daginstitutioner, skoler, foreninger o.lign. at få 
kontakt til de udsatte børn og unge, så der 
kan sættes ind overfor den sociale ulighed på 
sundhedsområdet for denne gruppe. 

Ernæring har stor betydning for barnets 
vækst og trivsel. En lang ammeperiode har 
positiv indflydelse på en lang række helbreds-

forhold hos barnet både under og efter am-
meperioden, heriblandt ernæringsmæssige, 
udviklingsmæssige, psykologiske og immuno-
logiske fordele. Ligeledes virker amning be-
skyttende på udvikling af fedme i barndom-
men. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld am-
ning indtil barnet er fire til seks måneder, af-
hængigt af, hvornår det viser parathed til 
overgangskost.    

At udvikle sunde kostvaner allerede i barn-
dommen er afgørende for at forebygge hel-
bredsproblemer og alvorlig sygdom både 
tidligt og senere i livet. Dette skyldes for det 
første, at kostens sammensætning har afgø-
rende betydning for udvikling af sygdom. 
Langsigtede kostrelaterede sygdomme er fx 
flere former for kræft, hjerte-kar-sygdomme 
og sukkersyge, mens caries, fedme og man-
gel på mikronæringsstoffer er nogle af de 
mere kortsigtede konsekvenser af en forkert 
sammensat kost. For det andet ved man, at 
der er stor sandsynlighed for, at kostvaner 
fastlagt i barndommen videreføres ind i vok-
senlivet.  

Overvægt og fedme har en lang række alvor-
lige helbredsmæssige og psykosociale kon-
sekvenser. Den markante stigning i forekomst 
af overvægt og fedme, som mange lande har 
oplevet gennem de seneste årtier, har store 
konsekvenser for det enkelte individ og for 
folkesundheden. Fysisk aktivitet er gavnlig for 
kredsløb, stofskifte, vægtkontrol, kondition, 
muskelstyrke, balance, trivsel og læring. Fy-
sisk aktivitet er bevægelse som giver øget 
puls og iltoptagelse i blodet. Sundhedsstyrel-
sen anbefaler, at børn og unge bør have 
mindst en times fysisk aktivitet om dagen. 

Passiv rygning og rygning er skadelig for så-
vel børn som voksne. Børn er imidlertid sær-
ligt sårbare over for passiv rygning, fordi de-
res krop ikke er færdigudviklet, og fordi de 
tilbringer mange timer indendørs, leger på 
gulvet og undersøger ting ved at putte dem i 
munden. Derfor kommer børn i meget nær 
kontakt med de partikler, som sidder i støv, 
på overflader og legetøj. Børn udsat for pas-
siv rygning har en øget risiko for: mellemøre-
betændelse, astma, luftvejsinfektioner, ned-
sat lungefunktion og vuggedød. Jo tidligere et 
ungt menneske begynder at ryge, jo større er 
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sandsynligheden for, at han/hun ender som 
storryger. I løbet at ganske kort tid bliver den 
unge afhængig af nikotinen i tobakken, hvilket 
gør det vanskeligt at stoppe. Endvidere viser 
forskning, at de, der begynder at ryge tidligt, 
har vanskeligere ved at holde op som voks-
ne.  

Forekomsten af astma og allergi er stærkt 
stigende i Danmark og allergi er blevet en 
folkesygdom i såvel Danmark som i de øvrige 
industrialiserede lande. Allergi er arveligt, 
men ikke medfødt. Man arver ikke en bestemt 
allergi, men tilbøjeligheden til at udvikle aller-
gi. Fødevareallergi ses således oftere hos 
børn, hvis forældre eller søskende har eller 
har haft en behandlingskrævende allergi. 
Man taler om, at disse børn har særlig risiko 
for at udvikle allergi. Risikoen er størst, når 
begge forældrene har allergi. 

Alkoholforbruget blandt danske unge er alar-
merende højt. I internationale sammenlignin-
ger har flest danske 15-årige været fulde to 
eller flere gange. En rekord de danske unge 
har haft gennem flere år. Unges alkoholfor-
brug har konsekvenser både på kort og på 
lang sigt. Unge, der drikker meget, er i øget 
risiko for at blive involveret i trafikulykker, i 
slagsmål, have ubeskyttet samleje og blive 
forgiftet. Unge, der tidligt har et stort alkohol-
forbrug, er i øget risiko for også senere at 

være blandt dem med det største alkoholfor-
brug og dermed i øget risiko for alkoholisme 
og de dertil relaterede sygdomme. Forebyg-
gelse af alkoholforbrug blandt unge er vigtigt 
for folkesundheden.  

Teenageårene er en periode med stor per-
sonlig udvikling, herunder også seksuel ud-
vikling. Det er i denne periode helt naturligt, 
at tanker og følelser omkring seksualitet op-
står, og den første seksuelle aktivitet sker. 
Ligesom inden for andre områder af sund-
hedsadfærd, er det relevant at være op-
mærksom på de unges håndtering af deres 
seksualadfærd, herunder hvornår de har sek-
suel debut, og hvorvidt de anvender egnet 
prævention. Meget tidlig seksuel debut kan 
have konsekvenser for unges helbred og vel-
befindende, især hvis det sker, inden de er 
fysisk og mentalt parate. Man ved også, at 
der findes en sammenhæng mellem tidlig 
seksuel debut og anden risikoadfærd, såle-
des at unge, der er tidligt seksuelt aktive, har 
større tendens til også at udføre andre former 
for risikoadfærd, eksempelvis drikke alkohol 
og ryge. Ligeledes er tidlig seksuel debut 
forbundet med en tendens til ubeskyttet eller 
dårligt beskyttet sex, som medfører risiko for 
uønsket graviditet og kønssygdomme. 

 

2020-mål: 

 - Forekomsten af fuld amning ved fire måneder er m indst 70 % 

 - Mere end 75 % af børn og unge er fysisk aktive v ed moderat til hård intensitet mindst 
60 minutter om dagen 

 - Forekomsten af 0-årige børn, der er udsat for pa ssiv rygning er mindre end 5 %  

 - Der arbejdes målrettet på at undgå at børn og un ge begynder at ryge 

 - Der arbejdes målrettet på at forekomsten af regi streret lægediagnosticeret allergi i fa-
milien er mindre end 25 % 

 - Der arbejdes målrettet på at minimere risikofakt orer (KRAM) ved at sikre et højt be-
vidsthedsniveau om sund levevis så tidligt som muli gt. På den måde ønsker vi at på-
virke og ændre adfærden før problemerne opstår 

 - Der arbejdes målrettet på at indtænke sundhed, d er hvor kommunen møder de udsatte 
børn og unge således, at uligheden i sundhed bekæmp es  
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Voksne 

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 
viser den sociale slagsides betydning for 
kommunerne i Region Hovedstaden. De so-
ciale faktorer, der betyder noget for sundhe-
den, er udannelsesniveau, erhvervstilknytning 
samt gennemsnitlig bruttoindkomst. Jo korte-
re uddannelse – des mere usunde levevaner 
og højere forekomst af sygdom. Tårnby 
Kommune er placeret i socialgruppe 3 ud af 
4, hvor 1 er de kommuner med højeste ud-
dannelsesniveau, bruttoindkomst og er-
hvervstilknytning. Det er især uddannelsesni-
veauet som er lavt blandt borgerne i Tårnby, 
hvor borgere tilhører gruppe 4, svarende til 
gruppen af kortest uddannede.  

De fleste af de store folkesygdomme fore-
kommer oftere hos personer med kortere 
uddannelser, og som regel er konsekvenser-
ne i form af dødelighed, nedsat funktion og 
arbejdsevne, desuden alvorligere hos denne 
gruppe af disse sygdomme. Den sociale ulig-
hed tegner sig for en stor del af forskellen i 
tabte leveår og langvarig sygdom mellem 
befolkningsgrupper. Ligeledes er uligheden i 
forekomst af sygdomskonsekvenser, målt 
som varig nedsat funktionsevne og aktivitets-
begrænsning, socialt skævt fordelt. Det kan 
skyldes, at flere af de faktorer i fx arbejdsmil-
jø, som påvirker risikoen for at blive syg, også 
påvirker sygdomsforløb og mulighederne for 
at vende tilbage til arbejdet.  

Der er fx flere rygere blandt de kortest ud-
dannede. Det kan forklare årsagen til at de 

kortest uddannede dør af nogle af ovenfor 
nævnte sygdomme. Endvidere er andelen af 
dagligrygere langt højere blandt enlige end 
blandt samboende. Og andelen af rygere er 
højere blandt borgere uden for arbejdsmar-
kedet end blandt borgere i arbejde eller under 
uddannelse.  

Arbejdspladsen er en naturlig og vigtig arena 
i en samlet forebyggende og sundhedsfrem-
mende indsats, og en stor del af de danske 
virksomheder har allerede i dag i vid ud-
strækning forebyggelsespolitikker, som bl.a. 
er målrettet KRAM-faktorerne. På arbejds-
pladsen eksisterer ofte effektive kommunika-
tionskanaler til at støtte den enkeltes delta-
gelse i forebyggelsesprogrammer, og kan nå 
ud til målgrupper, som kan være vanskelige 
at få i tale gennem kampagner. Hertil kom-
mer, at medarbejderne på arbejdspladsen 
kan blive udsat for risici i det fysiske og psy-
kiske arbejdsmiljø, som kan føre til smerter, 
sygefravær og øget risiko for førtidig tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet.  

Imidlertid står en stor gruppe voksne udenfor 
arbejdsmarkedet og er sundhedsmæssigt 
væsentlig dårligere stillet end de øvrige. At 
forbedre sundhedstilstanden for denne grup-
pe er et vigtigt element ift. bekæmpelse af 
den sociale ulighed i sundhed og kræver ind-
sats, der hvor man møder borgeren, hvad 
enten det er på jobcentret eller indenfor social 
psykiatrien. Særligt fokus bør rettes mod 
gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere.  

 

2020-mål: 

 - 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannel se, 60 % af alle unge gennemfører 
en videregående uddannelse og 25 % en lang videregå ende uddannelse 

 - Tårnby Kommune er som minimum rykket fra gruppe 4 til gruppe 3 målt på andelen af 
lavt uddannede borgere i kommunen  

 - Der arbejdes målrettet på at støtte virksomheder , der ønsker at prioritere forebyggelse 
på arbejdspladsen, med viden og praktisk know how  

 - Det skal forebygges, at mennesker bliver syge af  at gå på arbejdet, og når skaden er 
sket, skal der arbejdes på, at sygeperioden bliver så kort som mulig 

 - Der arbejdes målrettet på, at indtænke sundhed, der hvor kommunen møder borgeren 
fx på jobcentret eller indenfor social psykiatrien så uligheden i sundhed bekæmpes 
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Ældre, handicappede samt kronikere 

I 2010 havde Tårnby Kommune i alt 8.568 
indlæggelser på hospitaler i Region Hoved-
staden. Heraf var de 929 forebyggelige, sva-
rende til10,8 %.  

For borgere over 65 år havde Tårnby Kom-
mune i alt 3.454 indlæggelser. Heraf var de 
465 forebyggelige, svarende til 13,5 %. Af de 
465 forebyggelige indlæggelser skyldes tre 
diagnoser: Nedre luftvejssygdom (184), knog-
lebrud (116) og væskemangel (72) i alt 372 
eller 80 %. 

Ved en tidlig intervention over for risikofakto-
rer for sygdom, henholdsvis deres tidlige sta-
dier, kan sygdomsforløb ofte lettes og tab af 
leveår og livskvalitet reduceres. Tidlig inter-
vention forudsætter, at man har identificeret 
risikofaktorer, prækliniske tilstande eller tidli-
ge sygdomsstadier ved tidlig opsporing. Det 
gælder i forhold til såvel risikoadfærd gene-
relt, tidlig opsporing af konkrete livsstilssyg-
domme som fx KOL, diabetes type 2 og hjer-
te-kar-sygdom samt faldforebyggelse blandt 
ældre. 

Den nuværende regelmæssige kontakt mel-
lem frontpersonale og den ældre eller handi-
cappede, visitationsbesøg samt forebyggen-

de hjemmebesøg kan benyttes til målrettet 
tidlig opsporing og indsats i forhold til de-
mens, fysisk inaktivitet, utilstrækkelig ernæ-
ring, faldforebyggelse blandt ældre mv..  

Kompetenceudvikling hos fx plejepersonalet 
om både de fysiske rammer for faldforebyg-
gelse og de personlige risikofaktorer kan give 
øget opmærksomhed på faldforebyggelse. En 
effektiv forebyggelse af faldulykker blandt 
ældre forudsætter imidlertid en tæt koordine-
ring internt i kommunen (fx mellem det socia-
le område og sundhedsområdet) samt i for-
hold til andre aktører på sundhedsområdet, 
herunder særligt de praktiserende læger.  

Som værktøj med det formål at kommunerne 
kan påvirke medfinansieringsudgifterne ved-
rørende hospitalsindlæggelser, laves der fra 
Region Hovedstadens side en halvårlig opgø-
relse over såkaldte forebyggelige indlæggel-
ser. Diagnoserne er: Nedre luftvejssygdom, 
væskemangel, blærebetændelse, forstoppel-
se, ernæringsbetinget blodmangel, knogle-
brud, tarminfektion, tryksår samt sociale og 
plejemæssige forhold. 

 

2020-mål: 

 - Andelen af forebyggelige indlæggelser på Region Hovedstadens hospitaler er højst 8,5 
% af samtlige indlæggelser 

 - Andelen af forebyggelige indlæggelser blandt bor gere over 65 år er højst 11,0 % af 
samtlige indlæggelser blandt borgere over 65 år 

 - Der arbejdes målrettet på at opkvalificere relev ant frontpersonale til at udføre en højt 
kvalificeret tidlig opsporing og indsats 

 

 

 

 


