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FORORD
Hermed foreligger Region Midtjyllands fjerde sundhedsprofil. De tre tidligere sundhedsprofiler blev lavet
i 2006, 2010 og 2013. Sundhedsprofilerne bygger på
borgernes egne oplysninger og giver en enestående
mulighed for at få indblik i sundhedstilstanden i regionen, sådan som den opleves og beskrives af borgerne
selv. Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af
Hvordan har du det? 2017, en spørgeskemaundersøgelse blandt 32.000 borgere. Desuden beskrives
udviklingen i sundhedstilstanden ud fra Hvordan har
du det? 2010 og 2013.
Oplysningerne fra sundhedsprofilerne har siden 2006
været anvendt i den kommunale og regionale planlægning af sundhedsindsatsen. Sundhedsvæsenet
må løbende tilpasse sine ydelser til de ændringer, der
sker i befolkningens behov. Forskergruppen bag Hvordan har du det? bestræber sig derfor på at inddrage
nye emner i undersøgelsen, der kan understøtte denne proces med relevante tal og opgørelser. Samtidig
er det vigtigt at følge udviklingen på de områder, der
fortsat har en central betydningen for folkesundheden
som f.eks. rygning og andre sundhedsvaner.
Da sundhedsprofilen spænder over mange emner,
kan det være på sin plads at fremhæve nogle af dens
anvendelsesmuligheder. I det følgende nævnes fire
eksempler på områder, hvor sundhedsprofilen kan
bidrage med nyttig viden:
• Det kommunale og regionale forebyggelsesarbejde
• Bedre mental sundhed og mentalt helbred
• Bedre livskvalitet og behandlingsforløb for borgere
med kronisk sygdom
• Social og geografisk lighed i sundhed

Det kommunale og regionale forebyggelsesarbejde
Kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) og overvægt er stadig de forebyggelige risikofaktorer, der
forårsager flest kroniske sygdomme og tabte leveår i
befolkningen, samtidig med at de bidrager væsentligt
til den sociale ulighed i sundhed (1).
Sundhedsprofilen indeholder oplysninger om befolkningens sundhedsvaner med hensyn til KRAM og overvægt samt motivationen for at ændre sundhedsvaner.
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Disse oplysninger kan bruges af kommunerne ved
udformning af lokale sundhedspolitikker og ved
tilrettelæggelse af forebyggelsesarbejdet. Desuden
kan sundhedsprofilens oplysninger om sundhedsvaner hos mennesker med kroniske sygdomme bruges i
den regionale forebyggelsesindsats i samarbejde med
kommunerne og praksissektoren.

Bedre mental sundhed og mentalt helbred
God mental sundhed indebærer ifølge WHO’s definition, at man kan udfolde sine evner, kan håndtere
dagligdagens udfordringer og stress, samt at man kan
indgå i fællesskaber med andre mennesker (2).
Fremme af den mentale sundhed har høj prioritet både
globalt og i en dansk sammenhæng (3, 4). Samtidig er
det en vanskelig målsætning at arbejde med. Det skyldes både, at vi lever i et dynamisk samfund med hastige sociale og teknologiske forandringer, der påvirker
vores dagligdag og hele tiden byder på nye muligheder
og udfordringer. Men også, at området spænder vidt
fra almen trivsel over tegn på dårlig mental sundhed til
egentlige mentale helbredsproblemer.
Vi har i den aktuelle sundhedsprofil udbygget beskrivelsen af befolkningens mentale sundhed i forhold
til tidligere. Samtidig har vi skærpet det analytiske
fokus, idet der nu skelnes mellem befolkningens mentale sundhed og mentale helbredsproblemer. Mental
sundhed refererer til graden af psykisk trivsel, mens
mentalt helbred vedrører psykisk sygdom.
Denne skelnen har betydning, når man tilrettelægger forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
på det mentale område. Indsatser til fremme af den
mentale sundhed sigter generelt mod en bredere
målgruppe end indsatser til fremme af det mentale
helbred, og arbejdsmetoderne må nødvendigvis indrettes derefter.
Der præsenteres følgende vinkler på mental sundhed
og mentalt helbred: trivsel og livskvalitet, stress,
angst, ensomhed, depression og psykiske lidelser.
Oplysninger om depression er med for første gang i
Hvordan har du det? 2017. Det samme gælder oplysninger om selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse
blandt unge.

3

SUNDHEDSPROF IL FOR R EGION OG KOMMUNER | BIND 1

Vi håber, at den grundige og nuancerede fremstilling
vil finde anvendelse ved tilrettelæggelse af indsatser
for bedre mental sundhed og mentalt helbred.

Bedre livskvalitet og behandlingsforløb for
borgere med kronisk sygdom
De oplysninger, der findes i Hvordan har du det?, kan
bruges til at beskrive, hvordan personer med forskellige kroniske sygdomme har det sammenholdt med
befolkningen generelt. Det giver mulighed for at få
et populationsoverblik over borgere med specifikke
sygdomme eller multisygdom.
Tidligere beskrev man fortrinsvis sundhedstilstanden
ud fra registrerede diagnoser og dødelighed. Samfundsudviklingen har imidlertid medført et voksende
behov for oplysninger om livskvalitet, funktionsevne
og symptombyrde hos borgere med kronisk sygdom,
og ikke blot oplysninger om, hvad de fejler, og hvad
de dør af.
Det skyldes ikke mindst, at levealderen er steget, og
at mange mennesker lever en betydelig del af deres
liv med kroniske sygdomme, der kan behandles, men
ofte ikke kan kureres. At borgere kan leve et aktivt
og meningsfuldt liv på trods af sygdom er en vigtig
målsætning for det samlede sundhedsvæsen.
Derfor er det relevant at indhente borgernes egne
vurderinger af, hvordan de har det. Disse oplysninger
går under betegnelsen patientrapporterede oplysninger (PRO) og er et vigtigt supplement til kliniske data
(5). PRO omfatter også oplysninger fra patienter om
deres erfaring med brug af sundhedsvæsnet. PRO-data indsamles i stigende grad som led i behandlingsforløbene, hvor de bruges til at tilrettelægge behandlingen ud fra den enkelte patients behov samt til at
monitorere kvaliteten og effekten af behandlingen for
en hel patientpopulation.
Hvordan har du det? indeholder en lang række
spørgsmål, der kan bruges som referencedata for
PRO-data, der indsamles i det regionale sundhedsvæsen, i praksissektoren eller i kommunalt regi. Her kan
især fremhæves spørgsmål om:
• Helbredsrelateret livskvalitet
• Begrænsninger i udførelsen af dagligdagens
gøremål
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• Stress, ensomhed, depression
• Sundhedskompetence
• Behandlingsbyrde
For eksempel bruges Hvordan har du det?-data allerede som reference i MoEva (6). MoEva er et værktøj,
der er udviklet i Region Midtjylland til monitorering og
evaluering af patientuddannelser og sundhedstilbud i
kommuner og på hospitaler.

Social og geografisk lighed i sundhed
I enhver befolkning er der individuelle forskelle i
sundhed på grund af forskelle i alder, gener, livshistorie m.m. Social ulighed i sundhed er derimod systematiske forskelle i sundhed mellem grupper i samfundet som følge af forskelle i social position (7).
Større social lighed i sundhed er en vigtig målsætning i både region og kommuner. Sundhedsprofilen
indeholder en række oplysninger, der kan understøtte
denne indsats.
På tværs af de forskellige kapitler finder man oplysninger om befolkningens sundhed opdelt på uddannelsesniveau og i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. En række af disse oplysninger er desuden
sammenfattet i et særskilt kapitel.
Uddannelse er en af de vigtigste markører for social
ulighed i sundhed og har også været benyttet i analyserne i de tidligere sundhedsprofiler.
Som noget nyt har vi desuden undersøgt sundhedstilstanden blandt førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og arbejdsløse.
Disse grupper har det til fælles, at de står uden for
arbejdsmarkedet, samt at de på langt de fleste områder er dårligere stillet end befolkningen som helhed
(8). Det har derfor interesse at beskrive sundheden
i disse grupper og sammenligne dem med personer
i beskæftigelse. Dels som led i beskrivelsen af den
sociale ulighed i sundhed generelt, dels for at belyse,
hvilke helbredsmæssige barrierer der er for at varetage et arbejde. Det sidste skal ikke mindst ses i lyset
af det øgede fokus på aktiv arbejdsmarkedspolitik,
der har været i de senere år. Vi håber derfor, at man
bl.a. vil finde tallene informative i de kommunale beskæftigelsesforvaltninger.
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Social ulighed i sundhed har også en geografisk dimension, der både skyldes, at der sker en geografisk
sortering af befolkningen via boligmarkedet, og at de
fysiske og sociale omgivelser i områder med mange
socialt udsatte ofte er mere belastende for sundheden
sammenlignet med mere velstående områder (9).
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