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Forord

Befolkningens sundhedstilstand påvirkes af mange faktorer uden for sundhedssektoren. 
Aktiviteter i social-, bolig-, miljø- eller trafiksektoren spiller en rolle som sundheds-
fremmende faktorer eller som risikofaktorer for sundheden. En sundhedskonsekvens-
vurdering er et redskab som kan anvendes til at vurdere de fremtidige, forventede virk-
ninger på folkesundheden af strategier, politik, programmer og projekter. Sundhedskon-
sekvensvurderinger finder stigende anvendelse internationalt. På denne baggrund har 
Statens Institut for Folkesundhed iværksat en udredning af sundhedskonsekvensvurde-
ringer: Koncept. Perspektiver. Anvendelse i stat, amter og kommuner.

Der er ikke i lovgivningen stillet krav om, eller i vejledninger givet tilskyndelse til, 
kommuner, amter eller centrale myndigheder om at udarbejde sundhedskonsekvensvur-
deringer. Alligevel har begrebet vakt interesse og det har vist sig, at der er udarbejdet en 
række sundhedskonsekvensvurderinger, som har haft betydning for politiske og admini-
strative beslutninger om aktiviteter, der påvirker folkesundheden. Så godt som alle de 
eksempler, der er identificeret igennem denne udredning, vedrører sektorer uden for 
sundhedsvæsenet og bekræfter vor generelle viden om, at mange af samfundets sektorer 
spiller en rolle for sundhedstilstanden. 

Udredningen er udarbejdet som baggrund for at overveje en mere udbredt anvendelse af 
sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark. En beslutning herom er et politisk anlig-
gende.

Udredningen er gennemført af Marie Louise Bistrup, cand.arch., MPH, i samspil med 
direktør Finn Kamper-Jørgensen. Anders Borglykke, forskningsmedarbejder, har udar-
bejdet eksempelsamlingen, Bilag 3. Peter Furu, seniorrådgiver, cand.scient., MPH, DBL 
- Institute for Health Research and Development, har beskrevet erfaringer med træning i 
anvendelse af Health Impact Assessment i udviklingslande. Gregor Gurevitsch, sund-
hedschef, Nordborg Kommune, har bidraget med et eksempel på en sundhedskonse-
kvensvurdering i Nordborg Kommune og har kommenteret det færdige manuskript. 
Stein Nygaard, forebyggelsesleder, Frederiksborg Amt, har beskrevet en teoretisk sund-
hedskonsekvensvurdering om naturens virkning på folkesundheden. Overassistent Lili-
an Pedrero har stået for layout af publikationen. Vi takker for deres bidrag til rapporten. 

Udredningen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

København, april 2005 

Finn Kamper-Jørgensen    
direktør
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Abstract

Health Impact Assessment 
Concepts. Perspectives. Approaches and applications at central, regional and municipal 
levels.

By Marie Louise Bistrup and Finn Kamper-Jørgensen 
National Institute of Public Health, Denmark 

This report describes from international literature the concept of Health Impact Assessment, 
the procedures and methods used. Based on a survey, an overview and a description of ap-
proaches and examples carried out in Denmark is presented. 

Public health is impacted by many factors outside the health care sector. Activities in the 
social-, housing-, agricultural-, environmental- and traffical-sectors play the roles as either 
health promoting factors or as risk factors. A Health Impact Assessment (HIA) is a tool that 
can be used to assess the likely future effects on public health of strategies, policy propos-
als, programmes and projects. The assessment is based on a number of different methods 
and on available and new data and stakeholder information. 

Health Impact Assessment is increasingly applied internationally. Based on impressions 
from abroad the National Institute of Public Health carried out a survey of concepts, per-
spectives, approaches and applications of HIA in Denmark. The HIA survey carried out in 
Denmark involved the 14 counties and 271 municipalities that constituted the administrative 
division at the time, and consultations with administrative staff in agencies and institutes of 
11 Danish ministries.

The survey concludes that there are good examples of HIA carried out at central, regional 
and municipal levels. The examples illustrate the potential health and life quality benefits of 
certain interventions in a range of sectors outside the health care sector.  

There are no legislative requirements for, guidance on, or encouragement to carry out HIA 
and although examples exist, HIA is not frequently used in Denmark in political or adminis-
trative decision-making. 

A universal understanding of the concepts and implications of HIA is far from prevailing in 
Denmark. The cases collected from central, regional and municipal levels represent at mix-
ture of genuine implemented assessments, prospective and retrospective assessments, 
evaluations and of medical technology assessments etc. 

A good number of cases demonstrate a tangible impact on political decision-making. Be-
cause the use of HIA in Denmark is limited, only speculative accounts about the quantita-
tive effect of HIA on decision-making can be made.  

International organisations, as the World Health Organisation and the European Commis-
sion, recommend a more systematic use of HIA in relation to assessments of probable ef-
fects of sector based policy decisions. 

It should be considered whether the time is right, in relation to a reinforcement of public 
health measures in Denmark, to advocate for a more systematic application of HIA as an 
element in assessing the impact on public health of sector based policy.  
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Resumé

Dette resume beskriver hovedtræk i rapporten: Sundhedskonsekvensvurderinger.
Koncept. Perspektiver. Anvendelse i stat, amter og kommuner. 

I rapporten beskrives konceptet sundhedskonsekvensvurderinger, der er en gennemgang 
af erfaringer fra Danmark, herunder anvendelsesområder for, og metoder til, sundheds-
konsekvensvurderinger. Rapporten opridser perspektiver for anvendelse af sundheds-
konsekvensvurderinger i fremtidens regioner og storkommuner, og på centralt niveau. 
Rapporten kan downloades fra http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser.aspx

Rapporten er udarbejdet som baggrund for at overveje en mere systematisk anvendelse 
af sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark.  

Der er i Danmark en spirende interesse for at anvende sundhedskonsekvensvurderinger 
som redskab til at sætte folkesundheden ind i en bred sammenhæng. Nordborg Kommu-
ne har i en forsøgsperiode anvendt sundhedskonsekvensvurderinger og har siden 2003 
gjort det til en fast procedure i byrådets sagsgang. Gennemgang af international littera-
tur viser at sundhedskonsekvensvurderinger er et kendt og anvendt begreb i mange lan-
de og i forskellige sektorer. I bl.a. Storbritannien, Tyskland, Holland og Sverige er der 
arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger på forskellige niveauer. Verdenssund-
hedsorganisation WHO, opfordrer til anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger og 
støtter udviklingen ved at give adgang via Internettet til metoder, erfaringer og eksem-
pler på Health Impact Assessment (HIA).

Hvad er en sundhedskonsekvensvurdering? 

I dagligdagens sprog anvender man diffust udtrykket: at vurdere de sundhedsmæssige 
konsekvenser af en given politik eller intervention. I den faglige litteratur anvendes 
imidlertid mere specifikke begreber. En sundhedskonsekvensvurdering er i faglitteratu-
ren beskrevet som en vurdering af de fremtidige direkte eller indirekte sundhedsmæssi-
ge effekter på befolkningen af en strategi, et politikforslag, et program eller et projekt.  

Formålet med at gennemføre sundhedskonsekvensvurderinger er at: 
• Fremme størst mulig sundhed i befolkningen, 
• Sikre at strategier, politik, programmer og projekter, ikke har uønskede virknin-

ger på folkesundheden,
• Opnå den største sundhedsmæssige værdi for de investerede midler, og 
• Skabe et godt grundlag for politiske beslutninger. 

Begrebet sundhedskonsekvensvurdering anvendes især for at vurdere de sundhedsmæs-
sige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren, så som i social-, bolig-, mil-
jø- eller trafiksektoren. 

Sundhedskonsekvensvurderinger skal afgrænses fra andre begreber som medicinsk tek-
nologivurdering, risikovurdering, sundhedsøkonomiske analyser, og fra evalueringsbe-
grebet. Tabel 1 giver en oversigt over de forskellige faglige begreber. 



T
ab

el
 1

. F
ag

li
ge

 b
eg

re
b

er
, d

er
 r

el
at

er
er

 s
ig

 t
il

 v
u

rd
er

in
g 

af
 s

u
n

d
h

ed
sm

æ
ss

ig
e 

k
on

se
k

ve
n

se
r

 

B
eg

re
b

/E
m

n
e 

S
u

n
d

h
ed

sk
on

se
k

ve
n

s-
vu

rd
er

in
g 

(S
K

V
) 

M
ed

ic
in

sk
 t

ek
n

ol
og

i-
vu

rd
er

in
g 

(M
T

V
) 

R
is

ik
ov

u
rd

er
in

g
S

u
n

d
h

ed
sø

k
on

om
is

k
 

an
al

ys
e 

E
va

lu
er

in
g 

K
or

t 
d

ef
in

it
io

n
 

E
n 

sa
m

le
t 

vu
rd

er
in

g 
af

 
su

nd
he

ds
ko

ns
ek

ve
ns

er
ne

 a
f 

en
 p

la
nl

ag
t b

es
lu

tn
in

g 
– 

so
m

 g
ru

nd
la

g 
fo

r 
be

sl
ut

-
ni

ng
st

ag
er

es
 s

ti
ll

in
gt

ag
en

 
om

 f
re

m
ti

de
n 

E
n 

al
si

di
g 

, s
ys

te
m

at
is

k 
vu

rd
er

in
g 

af
 f

or
ud

sæ
tn

in
-

ge
rn

e 
fo

r 
og

 k
on

se
kv

en
-

se
rn

e 
af

 a
t 

an
ve

nd
e 

m
ed

i-
ci

ns
k 

te
kn

ol
og

i 

V
ur

de
ri

ng
 a

f 
en

 m
il

jø
fa

k-
to

rs
 s

pe
ci

fi
kk

e 
be

ty
dn

in
g 

fo
r 

fy
si

sk
 m

il
jø

, (
og

 e
vt

. 
fo

r 
su

nd
he

d 
og

 h
el

br
ed

) 

A
na

ly
se

, h
vo

r 
sa

m
fu

nd
s-

m
æ

ss
ig

e 
om

ko
st

ni
ng

er
 r

e-
la

te
re

s 
ti

l 
he

lb
re

ds
re

la
te

-
re

de
 e

ff
ek

te
r 

S
ys

te
m

at
is

k 
vu

rd
er

in
g 

af
 

re
su

lt
at

er
 a

f 
en

 t
id

li
ge

re
 

in
ds

at
s 

(o
pr

in
de

li
gt

 f
ra

g
l.

 f
ra

n
sk

, 
ev

al
u
er

: 
væ

rd
is

æ
tt

e)
 

T
yp

is
k

 a
n

ve
n

d
el

se
s-

om
rå

d
e 

A
nv

en
de

s 
ve

d 
pl

an
la

gt
e 

be
-

sl
ut

ni
ng

er
 u

de
nf

or
 s

un
d-

he
ds

se
kt

or
en

 t
il

 a
t 

ko
ns

e-
kv

en
sv

ur
de

re
 e

n 
po

li
ti

ks
 e

l-
le

r 
et

 p
ro

gr
am

s 
br

ed
e,

 
su

nd
he

ds
m

æ
ss

ig
e 

ko
ns

e-
kv

en
se

r 

A
nv

en
de

s 
ve

d 
vu

rd
er

in
g 

af
  s

pe
ci

fi
kk

e 
m

ed
ic

in
sk

e 
el

le
r 

fo
re

by
gg

el
se

sm
æ

s-
si

ge
 i

nt
er

ve
nt

io
ne

r 

A
nv

en
de

s 
ve

d 
vu

rd
er

in
g 

af
 

sp
ec

if
ik

ke
 m

il
jø

fa
kt

or
er

s 
sa

nd
sy

nl
ig

he
d 

fo
r 

at
 s

ka
be

 
be

st
em

te
 e

ff
ek

te
r 

i 
m

il
jø

et
 

og
 e

vt
. h

os
 m

en
ne

sk
er

 

A
nv

en
de

s 
ve

d 
sa

m
fu

nd
s-

øk
on

om
is

ke
 v

ur
de

ri
ng

er
 

af
 i

nd
sa

ts

A
nv

en
de

s 
m

er
e 

br
ed

t 
ti

l 
at

 v
ur

de
re

  i
ga

ng
væ

re
nd

e 
el

le
r 

af
sl

ut
te

de
 i

nt
er

ve
nt

i-
on

er
s 

be
ty

dn
in

g 
fo

r 
pr

o-
ce

ss
er

, r
es

ul
ta

te
r 

m
v.

 

E
k

se
m

p
le

r
B

re
d 

su
nd

he
ds

m
æ

ss
ig

 k
on

-
se

kv
en

sv
ur

de
ri

ng
 a

f:
 

• 
E

n 
fæ

rd
se

ls
si

kk
er

he
ds

-
po

li
ti

k 
• 

In
dg

re
b 

i 
ar

be
jd

sm
il

jø
 

• 
C

yk
el

st
ie

r 
ti

l 
sk

ol
er

ne
 

• 
In

dg
re

b 
m

od
 u

ng
do

m
s-

ar
be

jd
sl

øs
he

d 
• 

N
y 

E
U

-l
an

db
ru

gs
-

po
li

ti
k 

M
T

V
 a

f 
 

• 
F

or
sk

el
li

g 
kr

æ
ft

m
e-

di
ci

ns
k 

be
ha

nd
li

ng
s,

 
be

ty
dn

in
g 

fo
r 

ov
er

-
le

ve
ls

e 
og

  e
ft

er
fø

l-
ge

nd
e 

li
vs

kv
al

it
et

 
• 

T
ob

ak
-s

to
p 

pr
o-

gr
am

m
er

 
• 

H
je

rt
ea

m
bu

la
nc

e 
i 

 
x-

am
t 

• 
A

sb
es

ts
 b

et
yd

ni
ng

 f
or

 
m

il
jø

 o
g 

fo
r 

m
en

ne
-

sk
er

s 
su

nd
he

d 
og

 s
yg

-
do

m
 

• 
S

to
re

bæ
lt

br
oe

ns
 b

e-
ty

dn
in

g 
fo

r 
va

nd
m

il
jø

-
et

• 
M

eg
et

 s
m

å 
lu

ft
fo

ru
re

-
ni

ng
sp

ar
ti

kl
er

s 
be

ty
d-

ni
ng

 f
or

 l
uf

tv
ej

sl
id

el
se

r

• 
C

os
t-

ef
fe

ct
iv

en
es

s 
an

al
ys

e 
af

 a
lt

er
na

ti
ve

 
sc

re
en

in
gs

st
ra

te
gi

er
 

fo
r 

kr
æ

ft
 

• 
C

os
t-

be
ne

fi
t 

an
al

ys
e 

af
 b

ør
ne

va
cc

in
a-

ti
on

er
 

• 
W

il
li

ng
ne

ss
 to

 p
ay

 
an

al
ys

e 
af

 lo
ka

ls
am

-
fu

nd
si

nd
sa

ts
 m

od
 

hj
er

te
sy

gd
om

 

E
va

lu
er

in
g 

af
  

• 
D

e 
da

ns
ke

 b
ør

ne
-

su
nd

he
ds

or
dn

in
ge

r 
• 

L
iv

m
od

er
ha

ls
kr

æ
ft

-
sc

re
en

in
g 

• 
A

lk
oh

ol
fo

rb
ru

ge
t 

i 
fo

lk
es

ko
le

n 
• 

H
je

m
m

es
yg

ep
le

je
ns

 
fu

nk
ti

on
 i

 x
-

ko
m

m
un

e 

E
le

m
en

te
r,

 d
er

 s
k

al
 

in
k

lu
d

er
es

• 
E

t 
po

li
ti

kf
or

sl
ag

 o
g 

de
ts

 f
or

m
ål

 
• 

D
e 

su
nd

he
ds

de
te

rm
i-

na
nt

er
, d

er
 p

åv
ir

ke
s 

af
 

po
li

ti
kf

or
sl

ag
et

 
• 

V
ur

de
ri

ng
 a

f 
de

te
rm

i-
na

nt
er

ne
s 

ef
fe

kt
er

 p
å 

et
 

br
ed

t 
fe

lt
 a

f 
su

nd
he

ds
-

re
la

te
re

de
 i

nd
ik

at
or

er
 

• 
T

ek
no

lo
gi

en
 

• 
P

at
ie

nt
en

 
• 

O
rg

an
is

at
io

ne
n 

• 
Ø

ko
no

m
ie

n 

• 
R

is
ik

oi
de

nt
if

ik
at

io
n 

• 
E

ks
po

ne
ri

ng
sv

ur
de

ri
ng

• 
D

os
is

ef
fe

kt
vu

rd
er

in
g 

 
• 

R
is

ik
oa

na
ly

se
, d

vs
. 

sa
nd

sy
nl

ig
he

de
n 

fo
r 

ev
t.

 h
el

br
ed

sm
æ

ss
ig

e 
ko

ns
ek

ve
ns

er
 

• 
D

ir
ek

te
 o

g 
in

di
re

kt
e 

om
ko

st
ni

ng
er

 
• 

H
el

br
ed

sr
el

at
er

ed
e 

ef
fe

kt
er

, e
vt

. v
æ

rd
is

at
 

• 
B

et
al

in
gs

vi
ll

ig
he

d 

K
an

 o
m

fa
tt

e 
m

an
ge

 f
or

-
sk

el
li

ge
 f

ok
us

er
in

ge
r 

fx
 

• 
S

tr
uk

tu
re

va
lu

er
in

g 
• 

P
ro

ce
se

va
lu

er
in

g 
• 

R
es

ul
ta

te
va

lu
er

in
g 

• 
F

or
m

at
iv

 e
va

lu
er

in
g 



11

En medicinsk teknologivurdering (MTV) er en bred og systematisk, flerfaglig analyse 
af forudsætningerne for, og konsekvenserne af, anvendelse af medicinsk teknologi. 
MTV er aktuelt godt indarbejdet i den danske sundhedssektor. 

En risikovurdering er typisk en vurdering af en bestemt påvirkning og den forventede 
effekt, for eksempel et kemisk stofs virkning på menneskets sundhed. Der findes en 
længere tradition internationalt, såvel som i Danmark, for at arbejde med risikovurde-
ringer.

En sundhedsøkonomisk analyse relaterer samfundsmæssige omkostninger til 
helbredsrelaterede effekter. De helbredsrelaterede effekter kan udtrykkes på forskellige 
måder, eksempelvis som undgået smerte, undgåede dødsfald, som kvalitetsjusterede 
leveår eller som nytte. Gevinsterne kan også udtrykkes økonomisk, som ved 
betalingsvillighed eller accept af at betale en given skat til samfundet. Afhængig af et 
sådant valg benævnes analyserne forskelligt: 

• Cost-benefit-analyser (cost-benefit analysis, CBA)
• Omkostnings-effekt analyser (cost-effectiveness analysis, CEA)
• Omkostnings-nytte-analyser (cost-utility analysis, CUA)
• Betalingsvillighed (willingness to pay analysis/willingness to accept analysis).

Evalueringsbegrebet anvendes især, når en intervention eller aktivitet skal konsekvens- 
eller effektvurderes i et forløbsperspektiv. Til brug for evalueringen vil man ofte på for-
hånd opstille de indikatorer, der skal anvendes til at måle en tilstand, før den påtænkte 
intervention eller aktivitet gennemføres og de samme indikatorer anvendes igen, efter 
gennemførelse af interventionen. Herved måles effekten eller konsekvenserne som æn-
dring i de valgte indikatorer. 

En sundhedskonsekvensvurdering indeholder vurdering af faktorer uden for sundheds-
væsenet, men der kan også være tale om, at elementer af MTV og risikovurdering ind-
går i en sundhedskonsekvensvurdering. Der kan i sundhedskonsekvensvurderinger in-
kluderes sundhedsøkonomiske overvejelser og resultater, men selve sundhedskonse-
kvensvurderingen vil have et bredere sigte. 

Sektorpolitik, folkesundhed og sundhedskonsekvensvurderinger 

Befolkningens sundhedstilstand og velbefindende påvirkes af mange faktorer såvel i 
som uden for sundhedssektoren. Sundhedskonsekvensvurderinger kan gennemføres på 
mange forskellige niveauer. Dette er illustreret i Figur 1, der viser de forhold der kan 
påvirke sundhed, sundhedens determinanter, og et bredt sundhedsbegreb, der opererer 
med såvel sygdomsindikatorer som livskvalitetsindikatorer. 

Befinder man sig højt oppe i figuren taler man om sundhedskonsekvenser af politikker. 
Der ses en glidende overgang til specifikke medicinske interventioner mod biomedicin-
ske risikofaktorer – hvor der snarere er tale om MTV end om sundhedskonsekvensvur-
deringer.
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Figur 1. Hierarkiet for sundhedens determinanter og det brede sundhedsbegreb. 
Sundhedskonsekvensvurderingen kan tage udgangspunkt i forskellige niveauer i 
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Politikker for arbejds-, bolig-, miljø-, social- eller trafiksektoren spiller en rolle som de-
terminanter, enten som sundhedsfremmende faktorer, eller som risikofaktorer for folke-
sundheden. Følgende kortfattede beskrivelser giver indtryk af bredden af sundhedskon-
sekvensvurderinger af sektorpolitikker. 

Arbejdsmiljø
Indenfor arbejdsmiljøsektoren har Arbejdsmiljøinstituttet i 2002 gennemført en sund-
hedskonsekvensvurdering, hvori gevinsten ved at forebygge sygefravær og førtidigt ar-
bejdsophør er beregnet på nationalt niveau. Rapporten indeholder eksempler på hvordan 
oplysninger om sygefravær kan inddrages i cost-benefit beregninger af værdien af en 
eventuel intervention. Lokal arbejdsmiljøindsats kan forebygge negative virkninger på 
sundheden af faktorer i arbejdsmiljøet, hvad enten det er fysiske eller kemiske påvirk-
ninger, stress eller organisatoriske tiltag. Rapporten er tænkt som et prioriteringsred-
skab, der skal medføre at ressourcer bliver anvendt så effektivt som muligt. Eksempel-
vis antages det, at man ved førtidigt arbejdsophør mister ca. 159.000 produktionsår pr. 
år. Der er et stort forebyggelsespotentiale og sundhedsgevinster i et godt arbejdsmiljø.  

Landbrug
Aktiviteter i landbrugssektoren har stor betydning for folkesundheden såvel som for 
miljøet. Nationale og internationale direktiver og aftaler, herunder EU's støtteordninger, 
regulerer til dels produktionen i landbruget i EU’s medlemslande. Statens Folkhäl-
soinstitut, Sverige, udarbejdede i 2003 en sundhedskonsekvensvurdering af EU's land-
brugspolitik med det formål at belyse, om EU's landbrugspolitik stemmer overens med 
de svenske mål for folkesundheden. Formålet var endvidere at foreslå ændringer således 
at målet, fastsat i Amsterdam-Traktaten om at fremme sundhed i alle EU’s politikområ-
der, kan opnås. I rapporten gives en række anbefalinger til hvorledes sundheden kan 
sættes højest på dagsordenen, når beslutninger om EU's virke- og støttemidler tages.  

Trafik
Trafiksikkerhedsforanstaltninger har som mål at skabe øget sikkerhed og reducere antal-
let af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Færdselssikkerhedskommissionen 
har med sin Handlingsplan for 2001-2012 udviklet en national strategi for trafiksikker-
hedsarbejdet bl.a. med det formål at danne ramme om, og inspiration til, lokal opfølg-
ning. Den nationale handleplan indeholder beregninger af sundhedsmæssige gevinster 
ved forskellige trafiksikkerhedsinterventioner og disse forslag og beregninger kan an-
vendes på kommune- og amtsniveau. Trafiksikkerhedsplaner i Viborg amt og i Sønder-
jyllands amt er i denne udredning medtaget som eksempler på, hvordan en national stra-
tegi følges op med sundhedskonsekvensvurderinger på regionalt niveau.

Miljø
Aktiviteter i miljøsektoren kan spille en væsentlig rolle for folkesundheden. I en sund-
hedskonsekvensvurdering fra Sverige var formålet at kvantificere ozons sundhedskon-
sekvenser i Sverige og samtidig komme med forslag til en metode til national beregning 
af  sundhedskonsekvenser af luftforurening. På baggrund af sundhedskonsekvensvurde-
ringerne foreslås nye grænseværdier og der fremsættes anbefalinger om nedsættelse af 
ozonudslippet med henblik på ændring af grænseværdier, såvel i Sverige som i EU-regi. 

I Danmark har Miljøministeriets og Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for udendørs 
luftforurening belyst de sundhedsmæssige virkninger af montering af partikelfiltre. Ar-
bejdsgruppen konkluderer, at en reduktion af befolkningens udsættelse for dieselpartik-
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ler vurderes at ville medføre betydelige sundhedsmæssige gevinster. Montering af parti-
kelfiltre på dieselkøretøjer kan således anbefales ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel.

Temaer på lokalt niveau 
Nordborg Kommune har gennemført en lang række sundhedskonsekvensvurderinger, 
der omfatter sektorer uden for sundhedsvæsenet, så som  

• Lokaliseringsgodkendelser
• Biogasanlæg 
• Biologisk slamrensningsanlæg 
• Vintervedligehold
• Sikker cykel- og gangsti til Nordborg Skole 
• Sikre adgangsforhold til friskolen Østerlund 
• Anlæg af cykelsti i Guderup 
• Budgetforslag 2004. 

I Nordborg Kommune har Byrådet indført en proces, hvorefter sagsbehandlere skal 
foretage en sundhedskonsekvensvurdering af forslag til beslutning, der forelægges 
byrådet eller de faste udvalg. Resultatet af sundhedskonsekvensvurderingen skal fremgå 
af sagsfremstillingen til byrådet eller udvalget. I enkelte tilfælde har man, i forbindelse 
med sundhedskonsekvensvurdering, foreslået ændringer i den påtænkte aktivitet.

Hvilke metoder anvendes i sundhedskonsekvensvurderinger? 
Der er ikke en fastlagt metode som i alle tilfælde skal anvendes i en sundhedskonse-
kvensvurdering.

Metoderne i sundhedskonsekvensvurderinger afhænger af formålet med den enkelte 
vurdering, af eksisterende viden og tilgængelighed til data. Der er tale om et spektrum, 
som beskrevet i Figur 2, fra opstilling af en række enkle spørgsmål, der kan besvares 
umiddelbart baseret på skøn, som i Nordborg Kommune; i den anden ende af spektret 
vises eksempler på en række sammensatte problemstillinger, som kræver særlig viden-
skabelige metoder, såsom epidemiologi, prognoseberegninger, simulationsmodeller el-
ler sundhedsøkonomiske opgørelser, der kræver særlige ekspertise at anvende. Et ek-
sempel herpå er Public Health Models, i hvilke kvantitative, matematiske modeller er 
udviklet til vurdering af alternative interventionsforslags virkning på sygelighed og dø-
delighed.

Figur 2 illustrerer spektret af sundhedskonsekvensvurderinger – fra den politisk-
pædagogiske sundhedskonsekvensvurdering, som kan håndteres i dagligdagen i en 
kommune, til udvikling af de mere komplekse og højvidenskabelige matematiske mo-
deller. 

I Nordborg Kommune anvendes en enkel procedure. Sagsbehandleren skal besvare tre 
spørgsmål: 

• Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte grupper/befolkningen i for-
hold til det sociale miljø (f.eks. mulighed for at øve indflydelse, arbejde i fælles-
skab og gensidig støtte)? 

• Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte grupper/befolkningen med 
hensyn til visse risikofaktorer (f.eks. i det fysiske miljø eller livsstilen)? 

• Er forslaget i overensstemmelse med de overordnede kommunale politiske 
målsætninger og servicemål? 
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Figur 2. Spektret af sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) 

Det er ikke givet at den sundhedsmæssige vurdering vil medføre, at det sundhedsmæs-
sige aspekt vil overtrumfe alle andre hensyn, men sundhedskonsekvensvurderingen gi-
ver et grundlag for at vurdere, hvilke konsekvenser for folkesundheden byrådet vil ac-
ceptere.

I eksemplet fra Sverige med at kvantificere ozons sundhedskonsekvenser ses, at sund-
hedskonsekvensvurderingens metoder er videnskabelige, og samtidig er resultaterne op-
gjort i enheder som er meget håndgribelige og kan anvendes til politisk og administrativ 
regulering.

I sundhedskonsekvensvurdering af forebyggelsesstrategier anvendes komplekse model-
ler, de såkaldte Public Health Models, som er kvantitative, matematiske modeller. Pre-

vent-modellen har i Danmark været anvendt til simulering af sundhedskonsekvenserne 
af alternative politikker på bl.a. tobaksområdet. Pålidelig vurdering af effekten af fore-
byggelse på folkesundheden kræver modeller, hvor man samtidig tager højde for en 
række faktorer som alder, sammenhængen mellem risikofaktor og sygdom, herunder 
den kumulative effekt af eksponering og effekt af ændret eksponering, den demografi-
ske udvikling, sygdomsforløb, effekt af behandling m.v. 

Elementer i sundhedskonsekvensvurderinger 
En sundhedskonsekvensvurdering skal baseres på et sundhedsbegreb. I almindelighed 
vil det være underforstået, at det er WHO's definition af sundhed man anvender, eller 
har i tankerne. WHO definerer sundhed således: en tilstand af fuldstændig fysisk, psy-
kisk og socialt velbefindende, og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse. I denne 
definition findes en fraværsdimension, nemlig fravær af sygdom, død og svækkelse. 
Desuden findes en tilstedeværelsesdimension: tilstedeværelsen af god trivsel og god 
funktionsevne. En ideel sundhedskonsekvensvurdering kan inkludere definitionen af det 
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sundhedsbegreb man anvender lokalt. Opfattelsen af sundhed er et værdispørgsmål og 
ofte udvides sundhedsbegrebet til at inkludere velvære, velbefindende, det gode liv, 
livskvalitet m.v. 

I den internationale litteratur omtales forundersøgelse - eller screening - som det første 
skridt til at afgøre, om der faktisk bør gennemføres en sundhedskonsekvensvurdering 
eller ej. Screeninger gennemføres hyppigt på baggrund af checklister, der indeholder en 
række spørgsmål, og svarene på disse spørgsmål angiver, om gennemførelse af en 
sundhedskonsekvensvurdering er ønskelig eller ej.

Hvis det skønnes, at der skal udarbejdes sundhedskonsekvensvurdering, er næste skridt 
at fastlægge omfang og indhold af vurderingen, herunder at identificere den omfattede 
befolkningsgruppe. Herefter indhentes de kvalitative og kvantitative data, der skal an-
vendes i selve analysen af de mulige sundhedskonsekvenser. Vurderingen skal fastlæg-
ge de vigtigste sundhedskonsekvenser, såvel negative som neutrale og positive, af den 
pågældende aktivitet og skal på baggrund heraf udarbejde anbefalinger.

Vurderingen kan inddrage udtalelser fra berørte sektorer og interessenter, og det er væ-
sentligt, at de berørte befolkningsgrupper får lejlighed til at forholde sig til og udtale sig 
om sagen. Anbefalingerne kan bestå i at acceptere aktiviteten som den er foreslået, eller 
i at foreslå justeringer, således at uønskede virkninger på folkesundheden undgås, eller 
positive virkninger styrkes. Endelig kan anbefalingerne bestå i, at der skal udarbejdes 
alternativer eller et helt nyt forslag til aktivitet. 

Sundhedskonsekvensvurdering er af natur fremadrettet (prospektiv) dvs. rettet mod at 
vurdere de forventede virkninger af fremtidige aktiviteter. I den internationale litteratur 
nævnes, at der kan gennemføres samtidige eller bagudrettede (retrospektive) vurderin-
ger. Eksemplerne på bagudrettede vurderinger, som er indrapporteret fra det lokale ni-
veau, har typisk ikke i forvejen opstillet indikatorer for, hvilke effekter der skal måles. 
Valget af indikatorer blev afgjort efter aktivitetens gennemførelse, og adskiller sig der-
ved fra en typisk evaluering af en intervention, der på forhånd har opstillet de indikato-
rer, som skal måles før og efter interventionen.  

Påvirkes politiske og administrative beslutninger af 
sundhedskonsekvensvurderinger?
Danske og internationale erfaringer viser at sundhedskonsekvensvurderinger kan påvir-
ke beslutningsgrundlaget ved at bekræfte, at den undersøgte aktivitet positivt vil påvirke 
folkesundheden, eller ved at foreslå justeringer, pege på alternativer eller ændre priorite-
ringer.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan ”Hver ulykke er én for meget”  er 
blevet fulgt op lokalt, baseret på forventede effekter af specifikke aktiviteter og på en-
hedspriser, som fremgår af handlingsplanen. I Sønderjyllands Amts og Viborg Amts 
sundhedskonsekvensvurderinger blev effekten af planlagte indsatser for trafiksikkerhed 
beregnet som reduceret antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, og med dis-
se forventede resultater blev trafiksikkerhedsplanerne politisk vedtaget.

Et eksempel fra Vejle Kommune viser, at en foreløbig Vurdering af Virkning på Miljø-
et, en såkaldt VVM-screening, indirekte belyste sundhedsmæssige konsekvenser af for-
slag til trafikomlægning i Vejle Midtby. Da Vejle Amt havde modtaget resultatet af 
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VVM-screeningen, blev det afgjort, at det ikke var nødvendigt at gennemføre en egent-
lig Vurdering af Virkning på Miljøet. I Vejle Kommune blev screeningen anset som en 
god proces, vigtig for såvel for den administrative sagsbehandling, den politiske debat 
og Byrådets beslutning.

Et eksempel fra Nakskov Kommune illustrerer at kommunen iværksatte en sundheds-
konsekvensvurdering i form af en risikostyringsstrategi for

• At reducere en høj frekvens af arbejdsskader. Kommunen kortlagde, på bag-
grund af lokale skadesanmeldelser og nær-skadeanmeldelser, en lang række 
sygdomsfremkaldende faktorer. Beregninger, på baggrund af de indhentede data 
og udsagn om sygefravær og om udgifter til sygedagpenge og til sygeforsikring, 
blev anvendt i en fremadrettet sundhedskonsekvensvurdering. Vurderingen be-
stod af et overslag over hvor meget sygefraværet kunne reduceres og hvor meget 
man kunne spare på udgifter til sygedagpenge og sygeforsikring. Resultat af ri-
sikostyringsstrategien var: 

• Penge, sparede udgifter til forsikringspræmie 
• Reduktion i antal sygedage 
• Øget livskvalitet 
• Sundere og mere tilfredse medarbejdere 
• Medarbejdernes forslag tages seriøst. 

Et pilotprojekt i Ribe Amt, Sundhed på Recept, blev sat i gang på baggrund af forvent-
ning om en række sundhedsmæssige gevinster, altså en sundhedskonsekvensvurdering, 
ved indførelse af motion i en risikogruppe. Sundhedskonsekvensvurderingen var udar-
bejdet på baggrund af generelt tilgængelige data om motions gavnlige virkning. Pilot-
projektet motiverede politikere til sætte flere sundhedsfremmeprojekter i gang, og man 
har flyttet midler fra sygehus til forebyggelse.

Status for anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark 

Et af formålene i udredningsprojektet var at kortlægge og beskrive den hidtidige danske 
praksis med brug af sundhedskonsekvensvurderinger i kommuner, amter og i staten. 
Amter og kommuner blev bedt om at besvare en checkliste, hvorpå det kunne anføres 
hvor mange, og hvilke typer, sundhedskonsekvensvurderinger der var gennemført i pe-
rioden 2000-2003. Samme type checkliste er anvendt til at spørge relevante ministerier 
og styrelser om deres anvendelse af, og erfaring med, sundhedskonsekvensvurderinger. 

På baggrund af besvarelser af checklisterne er der gennemført uddybende interviews af 
de aktører, som angav at have erfaring med brug af sundhedskonsekvensvurderinger. 
Hertil kommer søgning på Internettet efter rapporter som indeholder, eller er udarbejdet 
som sundhedskonsekvensvurderinger. 

10 amter ud af 14 besvarede checklisten. Fire amter angav, at der var udarbejdet sund-
hedskonsekvensvurderinger og 5 amter angav, at man ikke havde udarbejdet sundheds-
konsekvensvurderinger.

141 kommuner ud af 271 besvarede checklisten. I alt 21 kommuner angav, at der var 
udarbejdet sundhedskonsekvensvurderinger, mens 111 kommuner angav, at man ikke 
havde udarbejdet sundhedskonsekvensvurderinger.
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For størsteparten af de sager, som af et amt eller en kommune er angivet som en sund-
hedskonsekvensvurdering, er gennemført et uddybende interview med den person, som 
blev angivet som kontaktperson. Resultatet af disse interviews er beskrevet systematisk 
med hensyn til vurderingens formål og baggrund, den aktuelle befolkningsgruppe, de 
anvendte metoder og data, sundhedskonsekvensvurderingernes resultat og anbefalinger. 
Eksemplerne på amtskommunale sundhedskonsekvensvurderinger findes i rapportens 
Bilag 1 og eksemplerne på kommunale sundhedskonsekvensvurderingens findes i rap-
portens Bilag 2. 

På centralt niveau blev checkliste sendt til følgende ministerier, styrelser og institutio-
ner: Arbejdstilsynet (via Beskæftigelsesministeriet), Fødevareministeriet, Socialministe-
riet, Integrationsministeriet, Trafikministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen (via Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet), Miljøstyrelsen, Institut for Miljøvurdering, Justitsmini-
steriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Lægemid-
delstyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Tre uddybende interviews er gennemført med em-
bedsmænd i centraladministrationen. Hertil kommer separat fremsendte oplysninger, 
herunder om rapporter m.v., af relevans på centralt niveau. 

En umiddelbar konklusion af analysen af anvendelse af sundhedskonsekvensvurderin-
ger i dagens Danmark er, at der kan påvises gode, enkeltstående eksempler på anvendel-
se af sundhedskonsekvensvurderinger. Sundhedskonsekvensvurderinger er ikke indar-
bejdet i den danske politiske, administrative eller faglige dagligdag, men der er udvist 
bred interesse for begrebet.

Eksempelsamlingen 
På baggrund af eksempler fra den nationale og internationale litteratur er i udredningen 
beskrevet 10 eksempler på gode, gennemførte sundhedskonsekvensvurderinger. I hvert 
eksempel uddybes det nærmere indhold i de gennemførte sundhedskonsekvensvurde-
ringer. Desuden er medtaget ét eksempel på træning i brug af sundhedskonsekvensvur-
dering og ét teoretisk eksempel på en sundhedskonsekvensvurdering. Eksemplerne 
fremgår af rapportens Bilag 3. 

Perspektivering
Sundhedskonsekvensvurderinger vil fremover kunne spille en vigtig rolle for beslutnin-
ger på såvel statsligt, regionalt som kommunalt niveau, ved på forhånd at anskueliggøre 
hvordan forslagene vil påvirke folkesundheden, og om de anvendte ressourcer står mål 
med forventningerne. Sundhedskonsekvensvurderinger kunne integreres i de samar-
bejdsaftaler, der skal udarbejdes mellem regioner og kommuner ifølge den sundhedslov, 
som forventes at træde i kraft ved implementeringen af den nye kommunalreform i ja-
nuar 2007. 

På miljø- og planområdet forventes staten fremover at få en mere aktiv rolle i at sikre 
overordnede planhensyn i en decentraliseret planproces. Det kunne overvejes, om ud-
meldinger på planlægnings- og miljøområdet skal beskrive de sundhedsmæssige konse-
kvenser af aktiviteter i medfør af den statslige planlægningskompetence. 

Det er grundlæggende en politisk beslutning om sundhedskonsekvensvurderinger frem-
over skal spille en rolle i Danmark. Foregangskommuner og forsøg, etablering af ret-
ningslinier og kompetencecentre, kan spille en positiv rolle for implementering af en 
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eventuel beslutning om en mere systematisk anvendelse af sundhedskonsekvensvurde-
ringer. Sundhedskonsekvensvurderinger kan blive et værdifuldt redskab til samlet at 
vurdere de mange faktorer der påvirker folkesundheden, og dermed bidrage til velbely-
ste og velbegrundede politiske og administrative beslutninger. 

Konklusion 

1. Der er gode eksempler på anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger på stats-
ligt, amtsligt og kommunalt niveau i Danmark. Eksemplerne illustrer bl.a. de sund-
heds- og livskvalitetsmæssige gevinster, der kan opnås ved bestemte interventioner. 

2. Der findes ingen offentlige, generelle anbefalinger om at anvende sundhedskonse-
kvensvurderinger. Sundhedskonsekvensvurderinger udarbejdes kun sjældent som 
beslutningsgrundlag for politisk administrative og faglige beslutninger. 

3. Der findes i dag i Danmark langtfra en fælles forståelse af hvad begrebet sundheds-
konsekvensvurdering omfatter. Eksempler fra staten, amter og kommuner er en 
blanding af egentlige sundhedskonsekvensvurderinger, af afsluttede evaluerede pro-
jekter, planlagte projekter og medicinsk teknologivurdering m.v. 

4. Der er flere danske eksempler på, at sundhedskonsekvensvurderinger direkte har 
påvirket den politiske beslutning. Med den ringe udbredelse af sundhedskonse-
kvensvurderinger i Danmark kan man kun gisne om den kvantitative betydning af 
sundhedskonsekvensvurdering for beslutningsprocessen. 

5. Internationale organer som WHO og EU anbefaler en mere systematisk anvendelse 
af sundhedskonsekvensvurderinger i forbindelse med vurdering af sektorpolitikkers 
sundhedskonsekvenser.

6. Det bør overvejes, om tiden i Danmark er moden til at anbefale en mere systematisk 
anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger, som et element i vurdering af sek-
torpolitikkers betydning for sundhedsudviklingen i Danmark, i tilslutning til overve-
jelser om at styrke folkesundhedsindsatsen. 
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1. Indledning 

Sundhedskonsekvensvurderinger har været kendt og anvendt uden for Danmark i nogle 
år, og siden midten af 1990'erne har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og Europa 
Kommissionen anbefalet en systematisk brug af sundhedskonsekvensvurderinger af en 
række planlagte aktiviteter i offentligt regi. Det har derfor været af interesse at udrede 
erfaringerne med brug af sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark. Udredningen 
blev iværksat i foråret 2003 og blev afsluttet i efteråret 2004. Udredningen er gennem-
ført med økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.   

1.1 Formålet med udredningen 

Formålet med udredningen om sundhedskonsekvensvurderinger var at: 
• Kortlægge og beskrive den hidtidige danske praksis på området og herunder få 

indtryk af betydningen for den politiske beslutningsproces, bl.a. vedr. folke-
sundhed

• Kortlægge den danske og internationale litteratur på området, herunder databaser 
• Sammenstille erfaringerne i en rapport og perspektivere den fremtidige danske 

udvikling, samt skrive en tidsskriftartikel om det 
• Afholde en konference for interesserede politikere, forskere og administratorer, 

hvor der gøres status over erfaringerne med sundhedskonsekvensvurderinger og 
præsenteres praktiske eksempler og metodiske overvejelser og diskuteres, om ti-
den i Danmark er kommet til at overveje mere systematisk anvendelse af sund-
hedskonsekvensvurderinger.

Udredningen er baseret dels på en forespørgsel til amter og kommuner og til en række 
udvalgte ministerier, styrelser og forskningsinstitutioner, og dels på interviews med en 
række nøglepersoner, identificeret hovedsageligt gennem besvarelserne på forespørgs-
lerne. Hertil kommer søgning på Internettet efter rapporter og andet materiale, der oply-
ser om institutters og styrelsers brug af sundhedskonsekvensvurderinger.

Der er ikke i Danmark nogen tradition for, eller lovmæssige krav om, at udarbejde 
sundhedskonsekvensvurderinger, men der har i forskellige sammenhænge været interes-
se for at anvende dem. I udredningen er der eksempler på analyser, vurderinger og skøn, 
der enten er iværksat som, eller har fællestræk med, en sundhedskonsekvensvurdering.  

Udredningen har fundet at der i store såvel som små kommuner, i amter og på det cen-
trale niveau, har været iværksat sundhedsmæssige vurderinger før eller efter gennemfø-
relse af en aktivitet. I nærværende rapport er disse beskrevet som eksempler på sund-
hedskonsekvensvurderinger. I eksemplerne beskrives den enkelte sundhedskonsekvens-
vurderings formål, data og metoder og resultater inklusive hvilke virkninger vurderin-
gerne har på politiske og administrative beslutninger. 
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1.2 Definition af begrebet sundhedskonsekvensvurdering 

En sundhedsmæssig konsekvensvurdering er en vurdering af et forslags virkning på 
sundhed i bred forstand, således som det er kommet til udtryk i WHO's definition af 
sundhed som »en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ik-
ke blot fravær af sygdom eller svækkelse«. Sundhed kan anvendes som en ressource, 
der giver mulighed for at modstå og mestre de daglige udfordringer og belastninger. 
Folkesundheden påvirkes af en lang række determinanter, som vist i Figur 1, som 
aktiviteter indenfor og uden for sundhedssektoren. 

En sundhedskonsekvensvurdering skal belyse de forventede sundhedsmæssige, direkte 
eller indirekte, virkninger af ændringer i determinanterne. På baggrund af opfattelser fra 
den internationale litteratur af Health Impact Assessment (HIA) er der i nærværende ud-
redning anvendt følgende definition på dansk (1;2): 

”En sundhedskonsekvensvurdering er en vurdering af de fremtidige, direkte eller indi-
rekte, sundhedsmæssige virkninger på befolkningen af : 

• Et politikforslag, herunder af lovforslag 
• En strategi 
• Et program  
• Et projekt. 

Sundhedskonsekvensvurderinger gennemføres for særligt at undersøge de sundheds-
mæssige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren og i arbejds-, bolig-, 
miljø-, social- eller trafiksektoren.” Baggrunden for valget af denne definition findes i 
afsnit 2.2. 

1.3 Metodegrundlaget for sundhedskonsekvensvurderinger

Der er ikke én metode som i alle tilfælde skal anvendes i en sundhedskonsekvensvurde-
ring.

Metoderne i sundhedskonsekvensvurderinger afhænger af formålet med vurderingen, af 
eksisterende viden og tilgængelighed til data. Der er tale om et spektrum, som beskrevet 
i Figur 2, fra opstilling af en række enkle spørgsmål, der kan besvares umiddelbart base-
ret på skøn, som i Nordborg Kommune; i den anden ende af spektret vises eksempel på 
en række sammensatte problemstillinger, som kræver videnskabelige metoder såsom 
epidemiologi, prognoseberegninger, simulationsmodeller eller sundhedsøkonomiske 
opgørelser, der kræver særlig ekspertise at anvende. Et eksempel herpå er Public Health 

Models, i hvilke kvantitative, matematiske modeller er udviklet til vurdering af alterna-
tive interventionsforslags virkning på sygelighed og dødelighed. 

Figur 2 illustrerer spektret af sundhedskonsekvensvurderinger – fra den politisk-
pædagogiske sundhedskonsekvensvurdering, som kan håndteres i dagligdagen i en 
kommune, til udvikling af de mere komplekse og højvidenskabelige matematiske mo-
deller. 
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I Nordborg Kommune anvendes en enkel procedure. Sagsbehandleren skal besvare tre 
spørgsmål: 
• Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte gruppe/befolkningen i forhold 

til det sociale miljø (f.eks. mulighed for at øve indflydelse, arbejde i fællesskab og 
gensidig støtte)? 

• Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte grupper/befolkningen med hen-
syn til visse risikofaktorer (f.eks. i det fysiske miljø eller livsstilen)? 

• Er forslaget i overensstemmelse med de overordnede kommunale politiske målsæt-
ninger og servicemål? 

Det er ikke givet at den sundhedsmæssige vurdering vil medføre, at det sundhedsmæs-
sige aspekt vil overtrumfe alle andre hensyn, men sundhedskonsekvensvurderingen gi-
ver et grundlag for at vurdere, hvilke konsekvenser for folkesundheden byrådet vil ac-
ceptere.

I sundhedskonsekvensvurdering af forebyggelsesstrategier anvendes komplekse model-
ler, såkaldte Public Health Models, som er kvantitative, matematiske modeller. Prevent-

modellen har i Danmark været anvendt til simulering af sundhedskonsekvenserne af al-
ternative politikker på bl.a. tobaksområdet (3;4). Pålidelig vurdering af effekten af fore-
byggelse på folkesundheden kræver modeller, hvor man samtidig tager højde for en 
række faktorer som alder, sammenhængen mellem risikofaktor og sygdom, herunder 
den kumulative effekt af eksponering og effekt af ændret eksponering, den demografi-
ske udvikling, sygdomsforløb, effekt af behandling m.v.

Hvilke data indgår i sundhedskonsekvensvurderinger?
Data kan være viden og information fra interessenter, eksisterende data eller data, der 
indhentes i forbindelse med vurderingen. Data kan være kvalitative eller kvantitative, 
komme fra egne kilder i kommuner eller amter så som befolkningsdata, og data om for-
brug af service, eller fra centrale kilder så som person- eller klientdata, fra sygesikring, 
ulykkes- og uheldsstatistik, fra læger eller lægemiddelstatistikdata om medicinforbrug, 
kemikaliedata m.v. I flere projekter anvendes interviews eller selvrapporteringer via 
spørgeskemaer med kategorier, der belyser selvvurderet helbred, tilfredshed med en be-
stemt serviceydelse eller livskvalitet.  

Centralt udførte surveys af befolkningens sygelighed og sundhed, og registerbaserede 
data, rummer baggrundsdata på befolkningsniveau med oplysninger om sygelighed og 
dødelighed, dødsårsager m.v., og kan anvendes som data til brug for sundhedsprofiler, 
regionale og nationale trends og prognoser. 

Følgende kilder er eksempler på tilgængelige kvantitative data: 
• Dødsårsagsregister
• Sygdomsregistre, herunder særlige registre f.eks. vedr. kræft, sclerose m.v. 
• Indlæggelsesstatistik fra Landspatientregistret 
• Uheldsstatistik så som færdselsuheldsstatistik 
• Demografiske data. 

Endvidere kan en række sammensatte problemstillinger kræve videnskabelige metoder 
så som: 

• Epidemiologi 
• Prognoseberegninger
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• Simulationsmodeller eller 
• Sundhedsøkonomiske beregninger 
• Særlige målinger, f.eks. af miljøfaktorer 
• Sekundær dataanalyse 
• Reviews af videnskabelig litteratur. 

Der er tale om metoder der kræver særlige ekspertise at anvende. 

En række andre metoder kan anvendes: 
• Skøn kan være baseret på den foreliggende viden hos forskellige interessenter, 

eller 
• Skøn baseret på tidligere erfaringer fra lignende situationer 
• Udsagn fra eksperter og ressourcepersoner 
• Spørgeskemabaserede eller semistrukturerede interviews 
• Selvadministrerede spørgeskemaer 
• Surveys baseret på kobling af eksisterende data og indhentede selvrapporterede 

oplysninger.

Hvilke elementer indgår i sundhedskonsekvensvurderinger?
En ideel sundhedskonsekvensvurdering kan inkludere definitionen af det sundhedsbe-
greb man anvender. Opfattelse af sundhed er et værdispørgsmål, og ofte vil sundhed og 
velvære, velbefindende, det gode liv, kommunale servicemål, livskvalitet m.v. være de 
sundhedsmæssige begreber man anvender lokalt. I almindelighed vil det være underfor-
stået, at det er WHO's definition af sundhed man anvender, eller har i tankerne.

I den internationale litteratur omtales forundersøgelse - eller screening - som det første 
skridt til at afgøre, om der faktisk bør gennemføres en sundhedskonsekvensvurdering 
eller ej (2;5;6). Screeninger gennemføres hyppigt på baggrund af checklister, der inde-
holder en række spørgsmål og svarene på disse spørgsmål angiver, om gennemførelse af 
en sundhedskonsekvensvurdering er ønskelig eller ej.

Hvis det skønnes, at der skal udarbejdes sundhedskonsekvensvurdering, er næste skridt 
at fastlægge omfang og indhold af vurderingen, herunder at identificere den omfattede 
befolkningsgruppe. Herefter indhentes de kvalitative og kvantitative data, der skal an-
vendes i selve analysen af de mulige sundhedskonsekvenser. Vurderingen skal fastlæg-
ge de vigtigste sundhedskonsekvenser, såvel negative, neutrale som positive, af den på-
gældende aktivitet og der skal på baggrund heraf udarbejdes anbefalinger. Vurderingen 
kan inddrage udtalelser fra berørte sektorer og interessenter, og det er væsentligt, at de 
berørte befolkningsgrupper får lejlighed til at forholde sig til og udtale sig om sagen.  

Sundhedskonsekvensvurderingen vil resultere i opgørelser baseret på foreliggende vi-
den, anvendte data og fremsatte synspunkter. Vurderingen kan bestå i at beskrive, om 
den pågældende aktivet vil have en sundhedsfremmende, neutral eller negativ virkning 
på folkesundheden og virkningens karakter. På baggrund heraf udformes anbefalinger, 
som kan bestå i at acceptere aktiviteten som den er foreslået, eller i at foreslå justerin-
ger, således at uønskede virkninger på folkesundheden undgås, eller positive virkninger 
styrkes. Endelig kan anbefalingerne bestå i at der skal udarbejdes alternativer eller, hvis 
virkningen vurderes til at blive negativ, bør der under alle omstændigheder fremstilles 
forslag til justeringer af, eller direkte udarbejdes alternativer til, den planlagte aktivitet. 
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Sundhedskonsekvensvurdering er af natur fremadrettet (prospektiv), dvs. rettet mod at 
vurdere de forventede virkninger af fremtidige aktiviteter. I den internationale litteratur 
nævnes, at der kan gennemføres samtidige eller bagudrettede (retrospektive) vurderin-
ger.

1.4 Påvirker sundhedskonsekvensvurderinger politiske og 
administrative beslutninger? 

Danske og internationale erfaringer viser, at sundhedskonsekvensvurderinger kan påvir-
ke beslutningsgrundlaget på mange niveauer ved at bekræfte, at den undersøgte aktivitet 
positivt vil påvirke folkesundheden, eller ved at foreslå justeringer, pege på alternativer 
eller ændre prioriteringer.

Sundhedskonsekvensvurderingers effekt på beslutninger afhænger af vurderingens for-
mål, modtagergrupper og naturligvis vurderingens lødighed og gennemslagskraft. I de 
følgende eksempler beskrives hvilke virkninger sundhedskonsekvensvurderinger har 
haft på politiske eller administrative beslutninger.

Sundhedskonsekvensvurderinger af trafiksikkerhedsplaner 
Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan ”Hver ulykke er én for meget”  er 
blevet fulgt op lokalt, baseret på forventede effekter af specifikke aktiviteter og på en-
hedspriser, som fremgår af handlingsplanen. I Sønderjyllands Amts og Viborg Amts 
sundhedskonsekvensvurderinger blev effekten af planlagte indsatser for trafiksikkerhed 
beregnet som reduceret antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, og med dis-
se forventede resultater blev trafiksikkerhedsplanerne politisk vedtaget. Eksemplerne er 
beskrevet i Bilag 1. 

Et eksempel fra Vejle Kommune viser, at en foreløbig Vurdering af Virkning på Miljø-
et, en såkaldt VVM-screening, indirekte belyste sundhedsmæssige konsekvenser af for-
slag til trafikomlægning i Vejle Midtby. Da Vejle Amt havde modtaget resultatet af 
VVM-screeningen blev det afgjort, at det ikke var nødvendigt at gennemføre en egentlig 
Vurdering af Virkning på Miljøet. I Vejle Kommune blev screeningen anset som en god 
proces, vigtig for såvel for den administrative sagsbehandling, som for den politiske de-
bat og for byrådets beslutning. Eksemplet er beskrevet i Bilag 2. 

Sundhedskonsekvenser af test af kognitive funktioner og kørefærdighed hos ældre 
bilister
Udredningen er baseret på forsøg i et amt med anvendelse af testen for kognitiv funkti-
on hos ældre bilister, der søgte om fornyelse af kørekort. Hverken sundhed eller inter-
ventionens effekt på befolkningens sundhed er direkte nævnt. Med indførelsen af testen 
for kognitiv funktion hos ældre bilister fandt man en tredobling i andelen af ældre, som 
ikke var tilstrækkeligt funktionsdygtige til at få fornyet kørekort (7). Artiklen fastslår, at 
mental svækkelse er relateret til øget risiko for trafikulykker, og man kan derfor kon-
kludere, at indførelsen af den foreslåede test vil medføre et fald i trafikulykker involve-
rende ældre bilister og derved være en gevinst i form af nedsat mortalitet og morbiditet. 
Der er tale om samtidig vurdering af indirekte virkninger af en ny aktivitet, den kogniti-
ve test. 
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Sundhedskonsekvensvurderingen har blandt andet medført, at Sundhedsstyrelsen har 
nedsat en arbejdsgruppe som i 2003 udgav en rapport, som støtter behovet for en de-
menstest af ældre bilister (8). Der viste sig bred politisk opbakning om indførelsen af en 
sådan test, og den blev planlagt til at blive gennemført i slutningen af 2004. Eksemplet 
er beskrevet i Bilag 3. 

Sundhedskonsekvensvurdering af ozon 
Resultatet af sundhedskonsekvensvurderingen er, at hvis man indførte en grænse for 
ozon på 60 µg/m3, som middelværdi for døgnets 8 timer med maksimum udskillelse, 
kan man ifølge beregningerne spare 1800 indlæggelser og 1160 for tidlige dødsfald pr. 
år. Fra januar 2004 er den gældende miljømålsætning for ozonudslip fastsat af EU på 
120 µg/m3, en værdi som først skal nås i år 2010. I rapporten anbefales det at Sverige 
skal anvende resultatet af sundhedskonsekvensvurderingen og både nationalt og inden-
for EU arbejde for, at udslip af ozon begrænses (9). 

Sundhedskonsekvensvurderingen har medført øget opmærksomhed i medierne, men og-
så politisk. Sveriges Riksdags trafikudvalg har kaldt til høring om en strategi for sænk-
ning af ozonudslip. Sundhedskonsekvensvurderingen har den effekt på strategien, at 
man fik fastslået effekten af en nedsættelse af ozonudslippet, og at dette formuleres som 
en klar anbefaling, herunder med henblik på ændring i EU. Eksemplet er beskrevet i Bi-
lag 3. 

Vurdering af partikelforureningens og dieselpartiklers sundhedsskadelige effekter 
Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen gennemførte en sundhedskonsekvensvurdering om 
partikelforureningens og dieselpartiklers sundhedsskadelige effekter. Rapporten var 
tænkt som et baggrundsdokument for regeringens partikelredegørelse. Rapporten er en 
opdatering og sammenstilling af tidligere vurderinger og rapporter på området, og kon-
kluderede, at reduktion af befolkningens udsættelse for dieselpartikler vurderes at ville 
medføre betydelige sundhedsmæssige gevinster (skønsmæssigt i størrelsesordenen 450 
sparede dødsfald pr. år ved montering af filtre på tunge dieselkøretøjer), og montering 
af partikelfiltre på dieselkøretøjer kan således anbefales ud fra en sundhedsfaglig syns-
vinkel (10). Eksemplet er beskrevet i Bilag 3. 

Sundhedskonsekvensvurdering af EU’s landbrugspolitik 
Statens Folkhälsoinstitut, Sverige, udarbejdede i 2003 en sundhedskonsekvensvurdering 
af EU's landbrugspolitik (11) med det formål at belyse, om EU's landbrugspolitik 
stemmer overens med de svenske mål for folkesundheden. Formålet var endvidere at 
foreslå ændringer således at målet, fastsat i Amsterdam-Traktaten om at fremme 
sundhed i alle EU’s politikområder, kan nås. I rapporten gives en række meget klare 
konklusioner og anbefalinger til, hvorledes sundheden kan sættes højest på 
dagsordenen, når beslutninger om EU's virke- og støttemidler tages.  

En sådan Sundhedskonsekvensvurdering må anses for et politisk redskab til, fra svensk 
side, at påvirke beslutninger i EU. Rapporten ledte til at diskussioner om EU’s Land-
brugsstøtteordninger og folkesundhed igen kom på den politiske dagsorden, herunder i 
visse medlemslande, i en række EU-netværk samt i WHO, og Europa-Kommissionen 
har lavet et forslag om at afvikle tobakssubsidierne og har meddelt, at man i forbindelse 
med en forestående reform af frugt og grønsagssektoren overvejer at ophøre med tilba-
getrækning og destruktion af frugt og grønt. Eksemplet er beskrevet i Bilag 3.
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Sundhedsmæssige effekter af et stop for brug af antibiotiske vækstfremmere 
Statens Serum Institut (SSI) har udarbejdet en sundhedskonsekvensvurdering af et stop 
for brug af antibiotiske vækstfremmere (12). På baggrund af danske erfaringer bad 
WHO’s hovedkvarter i Geneve SSI om at iværksætte sundhedskonsekvensvurderingen 
(13).

Formålet med sundhedskonsekvensvurderingen var at bidrage til afklaring af en tydelig 
konfliktsituation, idet der i dele af Europa er en stærk bevægelse for at få antibiotiske 
vækstfremmere forbudt, og at få udfaset brugen af dem, mens bl.a. store dele af fødeva-
reindustrien, og nationer som USA og Japan, fortsat ønsker at anvende antibiotiske 
vækstfremmere. EU har for nyligt forbudt brugen af antibiotiske vækstfremmere. I 
Danmark blev brugen af vækstfremmere afsluttet i 1999, og samme år besluttede EU et 
forbud mod 6 vækstfremmere. 

Sundhedskonsekvensvurderingens betydning for politiske beslutninger blev væsentlig, 
idet muligheden for at forbyde vækstfremmere er blevet styrket, fordi virkningerne er 
blevet beskrevet på systematisk vis. Sundhedskonsekvensvurderingen kan få stor betyd-
ning i USA, hvor 2 senatorer i juli 2003 fremsendte et lovforslag til USA's kongres om 
stop for brug af 8 antibiotiske vækstfremmere, og sundhedskonsekvensvurderingen blev 
anvendt som grundlag for lovforslaget. 

Sundhedskonsekvensvurdering af Hollands boligpolitik 
Den hollandske boligpolitiks betydning for befolkningens sundhed og mulighed for fy-
sisk aktivitet, som konsekvens af eksempelvis øget beboelsestæthed, øget eller nedsat 
trafikmængde, er gennemgået i en sundhedskonsekvensvurdering (14;15). Resultaterne 
blev forelagt ministerierne for sundhed og bolig. Boligministeriet har anvendt resulta-
terne til en rapport om bolig og sundhed. Sundhedsministeriet har, på opfordring fra bo-
ligministeriet, påbegyndt en strategi for at forbedre sundheden, herunder bl.a. om social 
sikkerhed samt fysisk aktivitet i 56 boligområder i Holland. 

Sundhedskonsekvensvurderingen har endvidere ført til en sundhedskonsekvensvurde-
ring af Hollands ”Major Cities Policy”, som igen har medført dokumentation for at ind-
arbejde sundhedsaspekter i boligpolitikken. Eksemplet er beskrevet i Bilag 3 

Kost og fysisk aktivitet - fælles aktører i sygdomsforebyggelsen 
Formålet med denne sundhedskonsekvensvurdering var at undersøge, om der er et vi-
denskabeligt grundlag for en sammenkobling af den sundhedsfremmende indsats på 
kost- og motionsområdet for derved at opnå øget sundhed (16). Rapporten kan, med sin 
gennemgang af den videnskabelige litteratur, antages at have bidraget til såvel politiske 
som administrative beslutninger, på centralt niveau, om øget information og kampagner 
om de sundhedsmæssige gevinster ved forbedrede kostvaner og øget motion i befolk-
ningen. Eksemplet er beskrevet i Bilag 3. 

Sundhedskonsekvensvurdering af motion på recept 
Et pilotprojekt i Ribe Amt, Sundhed på Recept, blev sat i gang på baggrund af forvent-
ning om sundhedsmæssig gevinst, altså en sundhedskonsekvensvurdering, ved indførel-
se af motion i en risikogruppe. Sundhedskonsekvensvurderingen var udarbejdet på bag-
grund af generelt tilgængelige data om motions gavnlige virkning. Pilotprojektet moti-
verede politikere til sætte flere sundhedsfremmeprojekter i gang, og man har flyttet mid-
ler fra sygehus til forebyggelse. Eksemplet er beskrevet i Bilag 1. 
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Den mulige gevinst af forebyggelse af sygefravær og udstødning fra 
arbejdsmarkedet
Sundhedskonsekvensvurderingens formål var at undersøge, om en indsats til forbedring 
af arbejdsmiljøet er økonomisk givtig for samfundet og for den enkelte virksomhed, ved 
at beregne gevinsten ved at forebygge sygefravær i hele Danmark (17). Sundhedskonse-
kvensvurderingen skal bruges i den voksende debat omkring prioriteringsredskaber, der 
skal medføre, at ressourcer bliver anvendt så effektivt som muligt, når arbejdsmiljø bli-
ver sat på dagsordenen. Eksemplet er beskrevet i Bilag 3.

Risikostyringsstrategi og sundhedsmæssig vurdering af lokal arbejdsmiljøindsats
Et eksempel fra Nakskov Kommune illustrerer, at kommunen iværksatte en sundheds-
konsekvensvurdering i form af en risikostyringsstrategi, for at reducere på en høj fre-
kvens af arbejdsskader. Resultat af risikostyringsstrategien var: 
• Penge, sparede udgifter til forsikringspræmie 
• Reduktion i antal sygedage 
• Øget livskvalitet 
• Sundere og mere tilfredse medarbejdere 
• Medarbejdernes forslag tages seriøst. 

Administrativt blev der skabt respekt om arbejdsmiljøindsatsen og konsekvensen for 
politiske beslutninger var, at arbejdsmiljøindsatsen blev synlig for politikerne og værd-
sættes. Eksemplet er beskrevet i Bilag 2. 

Eksempelsamlinger 
I nærværende rapport er et udvalg af de eksempler, der er indhentet, nærmere beskrevet. 
Det drejer sig om eksempler fra amter og kommuner, fremkommet gennem interviews 
(Bilag 1 og 2) og eksempler samlet gennem litteraturen (Bilag 3). For hvert af de ind-
hentede eksempler, såvel de lokale, som de centrale og udenlandske, er den påvirkning, 
sundhedskonsekvensvurderingen har haft på administrative eller politiske beslutninger, 
beskrevet.

Eksemplerne viser at sundhedskonsekvensvurderinger kan have afsmittende effekt, ud 
over det oprindelige formål. Eksempelvis har forsøget i Sønderjylland med vurdering af 
kognitive funktioner og kørefærdighed hos ældre bilister ledt til et initiativ på centralt 
niveau, i Sundhedsstyrelsen, og en sundhedskonsekvensvurdering, udarbejdet på cen-
tralt niveau, om kost og fysisk aktivitet kan vurderes at have haft betydning for mange 
centrale såvel som lokale kampagner f. eks. om Børn, mad og bevægelse m.v.  Nationalt 
udarbejdede sundhedskonsekvensvurderinger, med godt datagrundlag og solide meto-
der, viser en styrke ved at kunne spille en rolle på såvel europæisk som internationalt 
niveau.
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2. Udredning om brug af 
sundhedskonsekvensvurderinger

På baggrund af kendskab til aktiviteter internationalt med det engelske Health Impact 

Assessment (HIA) opstod i Statens Institut for Folkesundhed i midten af 1990’erne for-
slaget om at gennemføre en udredning om Sundhedskonsekvensvurderinger. Kon-
cept. Perspektiver. Anvendelse i stat, amter og kommuner. Udredningen blev gennem-
ført fra marts 2003 til november 2004. 

I udredningen refereres til de eksisterende amter og kommuner, og den i udredningspe-
rioden gældende arbejdsdeling og lovgivning om centralt, amtsligt og kommunalpolitisk 
arbejde. Konklusioner som drages af interviews refererer derfor til en situation, som er 
ved at ændre sig. Alligevel indeholder udredningen resultater, som kan føre til overve-
jelser om principielt at anvende sundhedskonsekvensvurderinger i en ny struktur, hvor 
kommunerne forventes i gennemsnit at få en størrelse på omkring 30.000 indbyggere og 
hvor amterne nedlægges og erstattes af 5 større regioner. 

2.1. Determinanter for folkesundheden 

Det er alment accepteret at sektorer uden for sundhedssektoren har stor virkning på fol-
kesundheden jvf. Figur 1, Hierarkiet for sundhedens determinanter. Aktiviteter i ar-
bejds-, bolig-, miljø-, social- eller trafiksektoren hører til blandt væsentlige determinan-
ter for sundheden.

Ændringer i disse determinanter kan spille en rolle enten som sundhedsfremmende fak-
torer, eller som risikofaktorer for den enkeltes og befolkningsgruppers sundhed. Det er 
anerkendt at f. eks. skadelige miljøfaktorer kan have en negativ virkning på folkesund-
heden, men folkesundheden er ikke et tema i miljøkonsekvensvurderinger. Der er derfor 
brug for en selvstændig belysning af de forventede virkninger på folkesundheden af en 
lang række faktorer, hvad enten virkningerne er negative, positive eller neutrale. 

Forslag til Statsministeren i 1996 om sundhedskonsekvensvurderinger 
I regeringsperioden 1994-96, med Yvonne Herløv Andersen som sundhedsminister, 
skrev ministeriet til statsministeren med forslag om at få sundheden med i et cirkulære 
om konsekvensvurderinger af love, som forpligtede til rapportering til Folketinget om 
loves konsekvenser for samfundet. 

Et notat om vurdering af sundhedsmæssige konsekvenser (18) blev udarbejdet i Sund-
hedsministeriet i marts 1996. Oplægget var fremkommet på baggrund af et forslag fra 
daværende Forebyggelsespolitisk Råd, som i skrivelse af 22. maj 1995 forslog sund-
hedsministeren at tage initiativ til, at en vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser 
gøres obligatorisk i forbindelse med fremsættelse af lovforslag. 

En arbejdsgruppe blev nedsat, som helt overordnet så det som sin opgave positivt at 
overveje, hvorledes konsekvensvurdering kan indføres på sundhedsområdet. Arbejds-



30

gruppen sammenfattede, at indførelse af konsekvensvurdering på sundhedsområdet, så-
ledes som det kendes på erhvervs- og miljøområdet, forudsætter: 

• At Statsministeriets cirkulære om bemærkninger til lovforslag og andre rege-
ringsforslag ændres, således at der indsættes en bestemmelse om, at lovforslag 
og andre regeringsforslag bør indeholde en sundhedsmæssig konsekvensvurde-
ring, hvis forslaget skønnes at ville have væsentlige konsekvenser herfor.

Indførelsen forudsætter også: 
• At Sundhedsministeriet udarbejder råd og vejledning til de enkelte ministerier 

om, hvorledes konsekvensvurderingen kan gennemføres.  

Der henvises til udkast til en checkliste, der vil kunne bruges til at identificere de for-
slag, som kan have væsentlig sundhedsmæssig betydning, og som derfor bør gøres til 
genstand for en egentlig vurdering af de sundhedsmæssige effekter. 

Oplægget konkluderede, at sundhedsmæssige konsekvensvurderinger ikke i sig selv sik-
rer, at der ikke fremsættes og vedtages lovforslag og planer, der har negative konse-
kvenser for den enkeltes sundhed. Det sikres imidlertid, at afvejningen af de sundheds-
mæssige konsekvenser kommer til at indgå i den politiske behandling og det er natur-
ligvis særligt vigtigt i de tilfælde hvor der er negative sundhedsmæssige konsekvenser 
forbundet med forslaget. Når disse effekter er belyst, kan relevante justeringer foretages. 
Statsministeriet ønskede ikke på det tidspunkt at føre forslaget ud i livet. 

Oplægget fra 1996 omfatter lovforslags sundhedsmæssige konsekvenser, men overve-
jelserne kan være relevante også for strategier, politik, programmer og projekter på så-
vel centralt som lokalt og regionalt niveau. 

Forslaget fra Sundhedsministeren blev dengang afvist af Statsministeriet. 

2.2 Definition af sundhed og begrebet 
sundhedskonsekvensvurdering

Begrebet sundhedskonsekvensvurderinger forudsætter en forholden sig til sundhedsbe-
grebet.

I verdenssundhedsorganisationen, WHO's, definition af sundhed er sundhed ”en tilstand 
af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom 
eller svækkelse”. Sundhed kan opfattes som en ressource, der giver mulighed for at 
modstå og mestre de daglige udfordringer og belastninger. Man kan derfor godt være 
rask, dvs. ikke syg, uden at være sund, og sund selvom man ikke er rask. Sundhed er 
også et spørgsmål om trivsel, oplagthed, evnen til at være sammen med andre menne-
sker og evnen til at skabe indhold i sin tilværelse, kort sagt livskvalitet. 

Disse definitioner peger, ud over det at undgå sygdom, på alle de forhold, der kan på-
virke sundhed, de såkaldte sundhedsdeterminanter (19). WHOs strategi, Sundhed for al-
le (20) har haft en stor betydning for udvikling af en række begreber om sundheds-
fremme (health promotion) og om miljøer, der støtter sundhed (supportive environments 
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for health) (21), som alle griber ud over sundhedssektoren og peger på betydningen for 
folkesundheden af andre sektorers politik. 

I det brede sundhedsbegreb indgår den erkendelse, at menneskers sundhed påvirkes af 
livsstil, omgivelser og levevilkår, alder, arv og kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats 
(22). Ofte vil begrebet sundhed af befolkningen blive beskrevet med begreber som livs-
kvalitet eller det gode liv. 

I forbindelse med gennemførelse af sundhedskonsekvensvurderinger er det ideelt set 
ønskeligt , at definitionen af sundhed fremgår i selve vurderingen, men realiteten er, at 
der kun i sjældne tilfælde finder en ekspliciteret definition af sundhed sted – dette over-
lades til de sundhedsprofessionelle.  

Opfattelse af sundhed er et værdispørgsmål, som bør være gennemsigtigt, og der kan 
lokalt være en politisk vedtagelse af, hvad sundhed er; sundhedskonsekvensvurderin-
gers resultat skal kunne måles i forhold til den politisk vedtagne definition. 

Definition af sundhedskonsekvensvurdering 
For at sikre en ensartet anvendelse af begrebet sundhedskonsekvensvurdering, og for at 
tilstræbe en harmonisering af forventningerne til begrebets potentiale, er det nødvendigt 
at definere begrebet sundhedskonsekvensvurdering.

Health Impact Assessment
Begrebet sundhedskonsekvensvurdering er en oversættelse til dansk af begrebet Health

Impact Assessment (HIA).

Verdenssundhedsorganisationen, WHO’s European Centre for Health Policy (ECHP), 
har siden begyndelsen af 1990’erne interesseret sig for HIA og har beskrevet de væsent-
ligste begreber og tilgangsvinkler. Definitionen af Impact Assessment er virkning (Im-

pact), effekt eller påvirkning, og vurdering (Assessment) er estimering af omfang, kvali-
tet eller værdi. 

WHO ser på HIA som et redskab til udarbejdelse af tværsektoriel sundhedspolitik, der 
kan bidrage til at skabe størst mulig sundhed i befolkningen. Ifølge ECHP spiller værdi-
er en rolle i en politisk proces og det anbefales, at værdierne formuleres åbenlyst, for at 
undgå at HIA bliver en kunstig eller løsrevet proces. Foruden at skulle fremme størst 
mulig sundhed i befolkningen beskrives følgende fire værdier som specielt vigtige for 
HIA:

• Demokrati: understrege vigtigheden af befolkningens ret til at deltage både di-
rekte og gennem de folkevalgte politiske beslutningstagere (repræsentanter), i 
formulering, gennemførelse og evaluering af politik som påvirker deres liv 

• Lighed: understrege at HIA ikke blot skal se på de samlede virkninger på be-
folkningens sundhed af en vurderet politik, men også skal se på fordelingen af 
virkningerne i befolkningen, så som virkning på køn, alder, etnisk baggrund og 
socio-økonomisk status 

• Bæredygtig udvikling; understrege at såvel kort- som langtidsvirkninger, såvel 
som mere eller mindre direkte virkninger, bliver inkluderet, samt 

• Etisk forsvarlig anvendelse af beviser (kilder, data, information), og understrege 
at brugen af kvantitative og kvalitative data skal være omhyggelig og være base-
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ret på forskellige videnskabelige discipliner og metoder, for at få en så gennem-
gribende vurdering som muligt af den forventede virkning (1). 

En international vejledning anvendt bredt definerer HIA som ”the estimation of the ef-

fects of a specified action on the health of a defined population” (2). 

Ved Liverpools Universitet er foregået et udviklingsarbejde om sundhedskonsekvens-
vurderinger, herunder ved etablering af the International Health Impact Assessment 

Consortium (IHIA, http://www.ihia.org.uk). Konsortiet har udarbejdet manualer og vej-
ledningsmateriale, og afholder kurser etc. om sundhedskonsekvensvurderinger.  

IHIA definerer Health Impact Assessment som de generelle direkte eller indirekte sund-
hedsmæssige effekter på en befolkningsgruppe af et politikforslag, en strategi, et pro-
gram eller et projekt. Dette kan inkludere direkte sundhedsmæssige effekter for befolk-
ningsgrupper, eller indirekte effekter gennem faktorer, der påvirker de determinanter, 
der har betydning for befolkningens sundhed. Påvirkninger kan mærkes umiddelbart, el-
ler efter kortere eller længere perioder.  

I en lærebog om Health Impact Assessment i udviklingsprojekter defineres vurderingen 
(assessment) som en undersøgelse i forbindelse med en beslutning, og sundhedskonse-
kvenserne (health impact) som den ændring, i hyppighed af sundhedsindikatorer i den 
sårbare befolkning, som med rimelighed kan tilskrives projektet (23). 

Det svenske begreb hälsokonsekvensbeskrivning defineres som en samlet beskrivelse af 
de sundhedsmæssige konsekvenser af en planlagt beslutning som baggrund for beslut-
ningstagere (24). Begrebet hälsokonsekvensbedömning har samme betydning som be-
grebet hälsokonsekvensbeskrivning. 

Den definition, der i denne udredning er valgt for begrebet sundhedskonsekvensvurde-
ring ligger tæt på definitioner i den engelsksprogede litteratur. Begreberne health im-

pact estimation, Health Impact Assessment og health impact analysis, kan siges at være 
begreber på et kontinuum af typer vurdering af sundhedsmæssige konsekvenser, med 
forskel i anvendte teknikker og i graden af evidens (25). 

Den anvendte definition af sundhedskonsekvensvurdering
På baggrund af inspiration fra disse definitioner fra den internationale litteratur er der i 
nærværende udredning anvendt følgende definition på dansk: 

”En sundhedskonsekvensvurdering er en vurdering af de fremtidige direkte eller indi-
rekte sundhedsmæssige virkninger på befolkningen af: 

• Et politikforslag, herunder lovforslag 
• En strategi 
• Et program 
• Eller et projekt. 

Sundhedskonsekvensvurderinger gennemføres for særligt at undersøge de sundheds-
mæssige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren så som i arbejds-, bo- 
lig-, miljø-, social- eller trafiksektoren.” 
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Formålet med en sundhedskonsekvensvurdering er at undersøge de forventede negative, 
neutrale eller positive virkninger på folkesundheden af forslag til politik, strategi, et 
program eller et projekt, og på baggrund heraf at udvikle anbefalinger for justering. 
Sundhedskonsekvensvurdering er af natur fremtidig, prospektiv. Formålet med at gen-
nemføre sundhedskonsekvensvurdering kan endvidere være at skaffe mulighed for at se 
på alternative løsninger, hvis en sundhedskonsekvensvurdering viser, at et forslag kan 
have uønskede, f.eks. negative, sundhedsmæssige konsekvenser. 

2.2.1 Afgrænsning til andre typer konsekvensvurderinger 
En sundhedskonsekvensvurdering skal defineres og afgrænses i forhold til andre typer 
anerkendte og anvende vurderinger indenfor sundhedsområdet, så som medicinsk tek-
nologivurdering, risikovurdering og sundhedsøkonomiske vurderinger og evalueringer. 
En oversigt over de faglige begreber, der relaterer sig til vurdering af sundhedsmæssige 
konsekvenser, og begrebernes forskellig anvendelsesområde, procedurer og elementer, 
som fremstillet i Tabel 1. 

Medicinsk teknologi vurdering 
Ved Medicinsk Teknologivurdering (MTV) forstås en bred og systematisk flerfaglig 
analyse af forudsætningerne for, og konsekvenserne af, anvendelse af medicinsk tekno-
logi. Med medicinsk teknologi forstås de metoder og det udstyr, der anvendes i opspo-
ring, diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af helbredsproblemer. 
Formålet med en MTV er at tilvejebringe beslutningsgrundlag for en bedre udnyttelse af 
sundhedsvæsenets ressourcer (26). 

MTV omhandler typisk en medicinsk procedure, og vurderingen er et væsentligt input i 
klinisk og administrativ beslutningstagen på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Sund-
hedsstyrelsens Center for Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV), har i eget regi, og 
eksternt, iværksat en lang række MTV’er og har bl.a. publiceret følgende titler, der illu-
strerer på hvilke områder MTV anvendes (27): 

• Ondt i ryggen: forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv 
(1999)

• Beta-interferon-behandling ved dissemineret sklerose: betainterferonbehandling
ved attakvis og sekundær, progressiv dissemineret sklerose (1991) 

• Influenzavaccination af ældre (2000) 
• Kræft i tyktarm og endetarm – diagnostik og screening (2001) 
• Alternativer til blodtransfusion. Rapport fra det internationale ISPOT-projekt om 

teknologier til begrænsning af almindelig blodtransfusion ved planlagte operati-
oner (2001) 

• Oversigt over ikke-randomiserede studier af mammografi-
screeningsprogrammer (2002) 

• Leddegigt – medicinsk teknologivurdering af diagnostik og behandling (2002) 
• Type 2-diabetes. Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og be-

handling (2003). 

Risikovurdering 
En risikovurdering er typisk en vurdering af en bestemt påvirkning og den forventede 
effekt, for eksempel et kemisk stofs virkning på menneskets sundhed. Vurderingen an-
vendes for eksempel i forbindelse med fastsættelse af grænseværdier for det pågældende 
stof eller påvirkning. 
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En risikovurdering kan opdeles i 4 underafdelinger: 
1. Risikoidentifikation 
2. Dosis-effekt vurdering 
3. Eksponeringsvurdering 
4. Risikoanalyse. 

Risikoanalysen er sidste del af processen. Det er en syntese af de foregående trin. Her 
beskrives hvorledes forskellige forhold vil påvirke befolkningens sundhed, når alle data 
og deres usikkerhed tages i betragtning. Enten fortages en vurdering for hele befolknin-
gen under et eller for grupper som bestemte professioner, eller sårbare grupper som 
børn, astmatikere og gravide (28). 

Sundhedsøkonomi 
Sundhedsøkonomiske analyser er et speciale inden for samfundsøkonomiske analyser 
(29). En sundhedsøkonomisk analyse relaterer samfundsmæssige omkostninger til hel-
bredsrelaterede effekter. De helbredsrelaterede effekter kan udtrykkes på forskellige 
måder, eksempelvis som undgået smerte, undgåede dødsfald, som kvalitetsjusterede le-
veår eller som nytte. Gevinsterne kan også udtrykkes økonomisk som ved betalingsvil-
lighed, eller ved  accept af  at betale en given skat til samfundet. Afhængig af et sådant 
valg benævnes analyserne forskelligt: 
• Cost-benefit-analyser (cost-benefit analysis, CBA)
• Omkostnings-effekt analyser (cost-effectiveness analysis, CEA)
• Omkostnings-nytte-analyser (cost-utility analysis, CUA)
• Betalingsvillighed (willingness to pay analysis/willingness to accept analysis).

Udførelse og anvendelse af samfundsøkonomiske eller sundhedsøkonomiske analyser 
kræver betydelig indsigt, og det er vigtigt at kunne skelne mellem de forskellige analy-
ser og de forudsætninger de hviler på – og være opmærksom på svaghederne og be-
grænsninger, specielt hvilke konklusioner man kan drage af dem (30). 

Evalueringer 
Evalueringsbegrebet anvendes især når en intervention eller aktivitet skal konsekvens-,
effekt- eller procesvurderes i et forløbsperspektiv. Til brug for evalueringen vil man ofte 
på forhånd opstille de indikatorer, der skal anvendes til at måle en tilstand, før den på-
tænkte intervention eller aktivitet gennemføres. De samme indikatorer anvendes igen ef-
ter gennemførelse af interventionen og dermed måles effekt, eller konsekvenser, som 
ændring i de valgte indikatorer. 

En samlet vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser
En sundhedskonsekvensvurdering indeholder en vurdering af  faktorer uden for sund-
hedsvæsenet, men der kan også være tale om at elementer af MTV eller risikovurdering 
indgår i en sundhedskonsekvensvurdering. Der kan i sundhedskonsekvensvurderinger 
inkluderes sundhedsøkonomiske overvejelser og resultater, men selve sundhedskonse-
kvensvurderingen vil have et bredere sigte. 

Sundhedskonsekvensvurderinger kan gennemføres på mange forskellige niveauer. Dette 
er illustreret i Figur 1, der viser sundhedens determinanter og et bredt sundhedsbegreb, 
der opererer med såvel sygdomsindikatorer som livskvalitetsindikatorer. Befinder man 
sig højt oppe i figuren, taler man om sundhedskonsekvenser af politikker. Der ses en 



35

glidende overgang til specifikke medicinske interventioner mod biomedicinske risiko-
faktorer – hvor man snarere vil tale om MTV. 

Der vil i praksis være et vist overlap, og områder af fælles interesse, mellem en sund-
hedskonsekvensvurdering, en sundhedskonsekvensanalyse og en medicinsk teknologi-
vurdering, og det er en konkret afvejning, hvilken type vurdering man iværksætter. En 
risikovurdering omhandler typisk en enkelt faktor med en forventet virkning; en faktor 
kan have effekt på mange forskellige sygdomme, eller på folkesundheden, og når mange 
faktorer virker sammen om at påvirke folkesundheden, vil en vurdering heraf typisk væ-
re en sundhedskonsekvensvurdering.

Hvis det er tydeligt, at der er tale om en indsats udenfor sundhedssektoren, vil der som 
oftest være tale en sundhedskonsekvensvurdering. Eksempelvis er en vurdering af den 
fremtidige virkning på folkesundheden af anlæg af en cykelsti, eller en rundkørsel, ikke 
en MTV eller en risikovurdering, men en sundhedskonsekvensvurdering. 

Der er udarbejdet definitioner af, og praksiser for, brug af MTV, risikovurdering og 
sundhedsøkonomiske analyser, mens sundhedskonsekvensanalyser i Danmark er et rela-
tivt nyt begreb, og der er ikke udarbejdet vejledninger for området. 

2.3 Elementer i sundhedskonsekvensvurderinger

Health Impact Assessments (HIA) beskrives ofte som en kombination af procedurer, 
metoder og redskaber, som anvendes til at vurdere de potentielle effekter af politikfor-
slag, en strategi, et program eller et projekt på befolkningens sundhed og fordelingen af 
virkningerne i befolkningen (31). 

En ideel sundhedskonsekvensvurdering kan inkludere definitionen af det sundhedsbe-
greb man anvender. Opfattelse af sundhed er et værdispørgsmål og ofte vil sundhed, 
velvære, velbefindende, det gode liv, kommunale servicemål, livskvalitet m.v. være de 
sundhedsmæssige begreber man anvender lokalt. I almindelighed vil det være underfor-
stået, at det er WHO's definition af sundhed man anvender, eller har i tankerne.

I den internationale litteratur omtales forundersøgelse - eller screening - som det første 
skridt til at afgøre, om der faktisk bør gennemføres en sundhedskonsekvensvurdering 
eller ej. Screeninger gennemføres hyppigt på baggrund af checklister, der indeholder en 
række spørgsmål, og svarene på disse spørgsmål angiver, om gennemførelse af en 
sundhedskonsekvensvurdering er ønskelig eller ej (2;6). 

Hvis det skønnes, at der skal udarbejdes sundhedskonsekvensvurdering, er næste skridt 
at fastlægge omfang og indhold af vurderingen, herunder at identificere den omfattede 
befolkningsgruppe. Herefter indhentes de kvalitative og kvantitative data, der skal an-
vendes i selve analysen af de mulige sundhedskonsekvenser. Vurderingen skal fastlæg-
ge de vigtigste sundhedskonsekvenser, såvel negative, neutrale som positive, af den på-
gældende aktivitet og skal på baggrund heraf udarbejde anbefalinger.

Vurderingen kan inddrage udtalelser fra berørte sektorer og interessenter, og det er væ-
sentligt, at de berørte befolkningsgrupper får lejlighed til at forholde sig til og udtale sig 
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om sagen. Anbefalingerne kan bestå i at acceptere aktiviteten som den er foreslået, eller 
i at foreslå justeringer, således at uønskede virkninger på folkesundheden undgås, eller 
positive virkninger styrkes. Endelig kan anbefalingerne bestå i, at der skal udarbejdes 
alternativer eller et helt nyt forslag til aktivitet. 

En række retningslinier (guidelines) fra den internationale litteratur (1;2;5) om formål 
med, metoder og procedurer til, at gennemføre Health Impact Assessments peger sam-
stemmende på, at en sundhedskonsekvensvurdering typisk gennemløber fire karakteri-
stiske faser: 

1. Screening (sortering eller gennemsyn): at beslutte om en sundhedskonsekvens-
vurdering er den bedste fremgangsmåde til at sikre, at sundheds- og retfærdig-
hedsspørgsmål bliver tilstrækkelig behandlet i den givne situation. 

2. Scoping (udformning, fastlæggelse af omfang og metoder): at beslutte hvordan 
man skal gennemføre en sundhedskonsekvensvurdering i den givne situation. 

3. Appraisal eller assessment (vurdering): at identificere og overveje forskellige 
typer evidens for mulige virkninger på sundhed og retfærdighed (equity).

4. Developing recommendations (udforme anbefalinger): at formulere og at priori-
tere blandt specifikke anbefalinger til beslutningstagerne, baseret på bedst til-
gængelig evidens. 

Hertil anbefales at sundhedskonsekvensvurderingen gennemløber endnu to faser: 
5. Further engagement with decision-makers (fortsat interaktion med beslutnings-

tagere): at styrke værdien af de evidens-baserede anbefalinger og at opfordre til, 
at de godtages, eller at det pågældende forslag justeres. 

6. Ongoing monitoring and evaluation (fortsat overvågning og evaluering): at vur-
dere om specifikke anbefalinger fra sundhedskonsekvensvurderingen blev god-
taget, eller om forslaget blev tilpasset og om anbefalingerne bidrog til positive 
effekter på sundheden og retfærdighed; hvis ikke, at udrede grunden hertil og fo-
reslå hvordan planer yderligere kan tilpasses (31). 

Litteraturen nævner at man kan vælge at gennemføre en rapid assessment, altså en hur-
tig vurdering, eller en omfattende comprehensive HIA , som er mere detaljeret og grun-
dig. En sundhedskonsekvensvurdering kan integrere forhold og evidens fra mere end én 
faglig sektor og kan rumme anbefalinger, som vedrører flere administrative niveauer. 

Sundhedskonsekvensvurdering er af natur fremadrettet (prospektiv), dvs. rettet mod at 
vurdere de forventede virkninger af fremtidige aktiviteter. I den internationale litteratur 
nævnes, at der kan gennemføres samtidige eller bagudrettede (retrospektive) vurderin-
ger. Eksemplerne på bagudrettede vurderinger, som i denne udredning er rapporteret fra 
det lokale niveau, har typisk ikke i forvejen opstillet indikatorer for hvilke effekter der 
skal måles. Valget af indikatorer blev afgjort efter aktivitetens gennemførelse, og ad-
skiller sig derved fra en typisk evaluering af en intervention, der på forhånd har opstillet 
de indikatorer, som skal måles før og efter interventionen.

2.4 Andre typer vurderinger 

I Danmark er der på det miljømæssige område en parallel til sundhedskonsekvensvurde-
ringer, idet det er lovfæstet, at der i visse situationer skal udarbejdes miljøkonsekvens-
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vurderinger af lovforslag og miljøkonsekvensvurderinger af større, konkrete projekter 
og anlæg. Miljøkonsekvensvurderinger af større, konkrete projekter og anlæg er omfat-
tet af den procedure, der kaldes Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM). Menneskelig 
sundhed og sikkerhed er et af de emner en VVM kan beskrive, men det sker sjældent.

Fra den internationale litteratur er fundet eksempler på typer af vurderinger, der alle kan 
have folkesundheden som tema, men ikke nødvendigvis har det (32;33).

Eksempler på konsekvensvurderinger 

Engelsk betegnelse Dansk oversættelse 

Environmental Impact Assessment (EIA) Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) 

Human Impact Assessment (HuIA) Vurdering af virkning på mennesket 

Social Impact Assessment Vurdering af de sociale virkninger 

Integrated Impact Assessment (IIA) Integreret vurdering af virkninger 

Strategic Environmental Assessment (SEA) Strategisk Miljøkonsekvensvurdering  
(af politikker, planer og programmer) 

Sustainability Impact Assessments (SIA) Vurdering af konsekvenser for bæredygtighed 

Opsummering kapitel 2 
Det er alment accepteret, at folkesundheden påvirkes af en række faktorer uden for 
sundhedsvæsenet. Det største potentiale for forebyggelse af sygdom, ulykker og ulighed 
i sundhed, og til at bevare og forbedre befolkningens sundhed, ligger i mange andre sek-
torer uden for sundhedsvæsenet og i samspillet mellem dem. Sundhedskonsekvensvur-
deringer af forslag og aktiviteter i andre sektorer er derfor et strategisk velegnet redskab 
til at vurdere de forventede virkninger på folkesundheden af politikforslag, strategi, et 
program eller projekt, samt lovforslag. 

Sundhedskonsekvensvurderinger kan sikre, at der på forhånd foretages en afvejning af 
de sundhedsmæssige konsekvenser af forslag, der indgår i den politiske behandling. 
Dette er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor der er negative sundhedsmæssige konsekven-
ser forbundet med et forslag, fordi den forlods vurdering giver anledning til at ændre de 
dele af forslaget, som har negative sundhedskonsekvenser (18).
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3. Folkesundhed og sektorpolitik 

Befolkningens sundhedstilstand og velbefindende påvirkes af mange faktorer, såvel i 
som uden for sundhedssektoren. Mange forskellige sundhedsdeterminanter spiller en 
rolle for befolkningens sundhed og for politik omkring sundhedsfremme. Aktiviteter i 
arbejds-, bolig-, miljø- social- eller trafiksektoren spiller en rolle som sundhedsfrem-
mende faktorer eller som risikofaktorer for folkesundheden. Miljøets virkning på folke-
sundheden er en kendt faktor i folkesundheden. Politik vedrørende den enkeltes økono-
mi vil formentlig opleves at have betydning for velbefindendet, men der er ikke i denne 
udredning set på  sundhedskonsekvenser af national økonomisk politik. 

I det følgende gennemgås nogle væsentlige sektorer og deres strategiers betydning for 
sundheden, og sundhedspolitik på centralt og lokalt niveau beskrives, med udgangs-
punkt i de sidste 3-4 års politiske beslutninger. 

3.1 Sektorpolitikkens betydning for sundheden

De administrative eller faglige sektorer rummer mange determinanter for folkesundhe-
den, og determinanterne påvirkes af samfundsmæssige beslutninger. Trafiksikkerheds-
politik og arbejdsmiljø er to væsentlige sektorer, med direkte virkninger på folkesund-
heden, hvad enten det er som et sundt og støttende arbejdsmiljø med god og tryg trafik-
differentiering og -planlægning, eller som risikofaktorer med dårligt tilrettelagt og der-
med farligt vejnet og udførelse, et usundt arbejdsmiljø og negativt samarbejdsklima. 
Strategier for udvikling af trafiksikkerhed, eller gevinster ved at tilrettelægge gode ar-
bejdsforhold, er beskrevet senere i rapporten, lige såvel som der er eksempler på sund-
hedskonsekvensvurderinger fra bolig-, landbrugs- og miljøsektorerne som fra undervis-
nings- og socialsektorerne.

I rapporten er der en systematisk beskrivelse af eksempler såvel af de, der er indhentet 
ved interviews, som af de, der er identificeret gennem andre kilder. Nedenstående ek-
sempler på sundhedskonsekvensvurdering behandler forskellige sektorer og administra-
tive niveauer og afspejler bredden i anvendelsen af sundhedskonsekvensvurderinger. 
Der henvises til kapitel 2, som anvender en del af eksemplerne til at illustrere de admi-
nistrative og politiske virkninger af sundhedskonsekvensvurderinger. 

Færdselskommissionen har i tidens løb dokumenteret en lang række sammenhænge 
mellem trafikpolitik og sundhed, se afsnit 4.

Eksempler på mulige sundhedskonsekvenser i trafiksektoren: 
• Sundhedsmæssige konsekvenser af en ændret vejstøjsstrategi 
• Ændring i omfanget og karakteren af ulykker på motorveje som konsekvens af 

ændrede hastighedsgrænser. 

En gennemført Vurdering af partikelforureningens og dieselpartiklers sundhedsskadeli-
ge effekter (10) er beskrevet i Bilag 3. 
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Inden for arbejdsmiljøområdet er der gennemført omfattende konsekvensvurderinger for 
sygdom og dødelighed af en række indsatser for bedre arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinsti-
tuttets (AMI) dokumentation for, at der kan være økonomisk gevinst i forebyggelse af 
sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet, er et eksempel på en sundhedsmæssig 
konsekvensvurdering som desuden indeholder økonomiske og organisatoriske overve-
jelser. Rapporten ”Den mulige gevinst af forebyggelse af sygefravær og udstødning fra 
arbejdsmarkedet” fra AMI (17) er i nærværende rapport anvendt som eksempel på en 
sundhedskonsekvensvurdering i Bilag 3. 

Det sociale område er ligeledes et stort område med mange aktiviteter, og alle borgere 
er på et eller andet tidspunkt i kontakt med de sociale systemer. Der kan være tale om 
aktiviteter for børn og unge, den generelle befolkning, eller ældre, og der er interessante 
eksempler på sundhedskonsekvensvurderinger om forebyggelse af anbringelse af børn 
uden for eget hjem, om indretning af en børnehave for børn med overfølsomhed, eller 
ændring af strukturen i hjemmeplejen. 

På boligområdet har en sundhedskonsekvensvurdering fra Holland beskrevet, hvorledes 
boligpolitikken og nærområders udformning kan bidrage til løsning af sundhedsmæssi-
ge problemer ved at gøre plads til socialt samvær, motion, adgang til grønne områder 
(14;15), se Bilag 3. 

Et internationalt eksempel er den af det Svenske Folkehälsoinstitut 2003 gennemførte 
Hälsokonsekvensbedömning af EU's Landbrugspolitik (11). Landbrugspolitik har en 
omfattende og kompleks virkning på folkesundheden såvel som på miljøet, som for ek-
sempel forbruget af sunde fødevarer og andre landbrugsprodukter som tobak, alkohol, 
samt fødevaresikkerhed. 

Eksempler på lokale sundhedskonsekvensvurderinger findes i Nordborg Kommune, 
som ved en byrådsbeslutning har iværksat, at fra 1. januar 2003 skal sundhedschefen 
screene alle forslag til politisk behandling for indhold af mulige konsekvenser for be-
folkningens sundhed. Se i øvrigt kapitel 5 om Nordborg Kommune. Eksempler på em-
ner er: 

• Økonomiske midler til udsatte børn og unge ændres til fokus på forebyggelse 
• Positiv vurdering af anlæg af cykelsti 
• Positiv vurdering af materialevalg på en planlagt ny skole 
• Positiv vurdering af etablering af biologisk slamrensningsanlæg 
• Neutral vurdering af etablering af svinestald tæt på bebyggelse. 

Institut for Miljøvurdering, Danmark, har udarbejdet en samfundsøkonomisk vurdering 
af partikelfiltre, en cost-benefit analyse af partikelfiltre på dieselkøretøjer. Analysen be-
skriver direkte omkostninger og betalingsvillighed, og indeholder et afsnit om sund-
hedsøkonomiske aspekter. Rapporten er beskrevet som eksempel på en sundhedskonse-
kvensvurdering (34), se Bilag 3. 

I forbindelse med regeringens strategi for vejstøj er der udarbejdet en vurdering af for-
skellige tekniske virkemidler til begrænsning af vejstøj. Baggrunden er, at vejstøj giver 
anledning til en række konsekvenser for menneskers sundhed og velfærd. For at kunne 
opgøre fordelen ved at begrænse vejstøjen er det nødvendigt ikke blot at kunne kvantifi-
cere disse konsekvenser, men også at kunne værdisætte på dem. Undersøgelsen havde 
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til formål at forsøge at værdisætte trafikstøjen og i den forbindelse blev gener, defineret 
som afsmittende effekt af støj, opgjort som betalingsvillighed på huspriser. Der kan 
konstateres signifikant lavere priser på støjbelastede huse end tilsvarende huse, der ikke 
er støjbelastede (35). Sundhedskonsekvensvurderingen anvender den såkaldte beta-
lingsvillighedsmetode, som i dette tilfælde består af at finde ud, af hvilken pris køber er 
villig til at betale for sit hus, for at undgå støj og deraf følgende gener. 

Inden for bistands- og udviklingshjælpearbejdet har health impact assessement (HIA)

længe været set og anvendt som et hensigtsmæssigt og nødvendigt instrument til at sik-
re, at et udviklingsprojekt ikke har uønskede virkninger på folkesundheden (23).

I afsnit 6.2. beskrives en række udvalgte eksempler som systematisk beskriver formål, 
metode og resultat af sundhedskonsekvensvurderinger på forskellige niveauer og for 
forskellige sektorer.

3.2 Regeringens folkesundhedsprogram 2002
– Sund hele livet 

Efter regeringsskiftet 2001 blev det hidtidige folkesundhedsprogram revideret og Rege-
ringen udgav i september 2002 Sund hele livet – de nationale mål og strategier for fol-

kesundheden 2002-10 (36),  populært kaldet Folkesundhedsprogrammet. Folkesund-
hedsprogrammet beskriver det fælles ansvar for folkesundheden, risikofaktorer, folke-
sygdomme, målgrupper og den fælles indsats, og nævner iværksættelse af et indikator-
program for Sund hele livet.

Samtidig blev rapporten ”Status 2001 for folkesundhedsarbejdet” (37) offentliggjort 
med status over folkesundhedsarbejdet i Danmark frem til udgangen af år 2001. Status-
rapporten er med til at danne grundlag for det nye sundhedsprogram. 

Folkesundhedsprogrammet beskriver en række risikofaktorer, en række folkesygdom-
me, målgrupper og et indikatorprogram, som afspejler de konkrete målområder og som 
kan anvendes i monitoreringen af udviklingen. 

Kendskab til risikofaktorer er grundlaget for målrettet forebyggelse. Risikofaktorerne 
består af: 

• Rygning
• Alkohol
• Kost
• Fysisk aktivitet 
• Svær overvægt 
• Ulykker
• Arbejdsmiljø
• Miljøfaktorer.
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Folkesundhedsprogrammet har identificeret en række sygdomme, der har så stor udbre-
delse, at udtrykket folkesygdomme er berettiget. De 8 folkesygdomme er: 

• Aldersdiabetes 
• Kræftsygdomme
• Hjerte-karsygdomme 
• Knogleskørhed
• Muskel- og skeletlidelser 
• Overfølsomhedssygdomme (astma og allergiske sygdomme) 
• Psykiske lidelser 
• Rygerlunger (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: KOL). 

Regeringen vil udvikle strategier for disse folkesygdomme, og peger på at der er klar 
sammenhæng mellem de nævnte risikofaktorer og de store folkesygdomme. 

Der står elleve ministerier bag folkesundhedsprogrammet: 
• Beskæftigelsesministeriet  
• Økonomi- og Erhvervsministeriet  
• Fødevareministeriet  
• Indenrigs- og Sundhedsministeriet  
• Integrationsministeriet  
• Justitsministeriet  
• Kulturministeriet  
• Miljøministeriet  
• Socialministeriet  
• Trafikministeriet 
• Undervisningsministeriet. 

Som led i beskrivelsen af det fælles ansvar omtales de forskellige opgaver, og den en-
keltes, fællesskabernes og det offentliges ansvar og opgaver beskrives. Det er især det 
offentliges ansvar at sikre formidling af viden om sundhed og sygdom, ved at overvåge 
sundheden i befolkningen, ved at bidrage til udvikling af nye metoder og ved at formu-
lere fælles mål og strategier for forebyggelsesindsatsen. Regeringen vil fastholde det of-
fentliges ansvar på folkesundhedsområdet, bl.a. gennem strategi for et bæredygtig miljø, 
indsatsen for et godt arbejdsmiljø, støtten til de svageste og udsatte og udviklingen af 
uddannelsessektoren. Regeringen vil søge ”at få skabt en yderligere interesse for vores 
sundhed i de mange sammenhænge, som vi færdes i” (36). 

Som aktører på dette niveau kan det offentlige sætte rammebetingelser for forebyggelse 
gennem lovgivning, økonomiske rammer, strukturer, redskaber, forskning og videns-
formidling. I Sund hele livet findes ingen direkte anbefalinger om at anvende sundheds-
konsekvensvurderinger.

Folkesundhedsprogrammet nævner, at forebyggelse skal tage udgangspunkt i, hvad der 
virker, og at den skal baseres på professionel faglighed og understøttes af forskningsba-
seret metodeudvikling og evaluering samt uddannelse. Heri kunne ligge en mulighed for 
at udvikle og anvende konceptet i Danmark. 
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3.3 Miljø og sundhed hænger sammen 

Regeringen publicerede i 2003 sit Forslag miljø og sundhed hænger sammen, strategi 

og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer (38). Miljøet 
påvirker i høj grad befolkningens sundhed både positivt og negativt. Farlige kemikalier, 
sygdomsfremkaldende bakterier og luftforurening kan gøre befolkningen syg – og be-
kymret, og det går ud over livskvaliteten  

Strategien er en 10-punktsplan: 
 1. Negative påvirkninger fra kemikalier skal reduceres, og farlige stoffer skal 
  hurtigere erstattes med  mindre farlige 
 2. Forekomsten af allergi og luftvejslidelser skal reduceres  
 3. Indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer skal styrkes  
 4. Støjgenerne skal reduceres  

 5. De negative sundhedspåvirkninger fra forurening i udeluften og 
indeklimaet skal reduceres 

 6. Fødevarerne skal være sikre og fri for forurening  
 7. Grundvandet og drikkevandet skal beskyttes  
 8. Der skal forskes mere i miljøfaktorers betydning for sundheden  
 9. Samarbejdet mellem myndighederne skal styrkes
 10. Der skal fokus på miljøfaktorer og sundhed i det internationale samarbejde. 

Strategien peger på vigtigheden af, at den nuværende forskningsindsats, om sammen-
hængen mellem miljøfaktorer og sundhed, der udføres på mange forskellige institutter 
og institutioner, bliver videreført. Det er også vigtigt, at forskningen samordnes og ko-
ordineres bedst muligt, så netop spørgsmålet om sammenhængen mellem miljøfaktorer 
og sundhed kommer i fokus. Dermed kan det også sikres, at der sker en effektiv udnyt-
telse af de resultater, der opnås.

Den grundlæggende brede forskningsindsats skal blandt andet belyse aspekter som:  
• Miljøfaktorers forekomst, omsætning og udbredelse i miljø, arbejdsmiljø, inde-

klima og fødevarer  
• Omfanget af menneskers udsættelse for miljøfaktorer, herunder særligt følsom-

me grupper  
• Sammenhæng mellem miljøfaktorer og sundhedsskadelige effekter, blandt andet 

virkningsmekanismer  
• Udvikling af værktøjer, der kan medvirke til at prioritere og målrette indsatsen 

og styrke forebyggelse 
• Samfundsøkonomiske vurderinger af blandt andet miljøfaktorers sundhedsska-

delige effekter og fordele ved at forebygge, eller begrænse sundhedsskadelige, 
effekter (38). 

Som baggrund for arbejdet med miljø og sundhed udarbejdede Miljøstyrelsen i samar-
bejde med en række sektorministerier en arbejdsrapport ”Miljø og sundhed hænger 
sammen, baggrund og status” (39). Rapporten omfatter dels en omtale af konkrete 
sundhedsskadelige effekter, som kan være en følge af udsættelse for miljøfaktorer, og 
dels en beskrivelse af, hvordan befolkningen typisk udsættes for miljøfaktorer, der kan 
påvirke sundheden negativt. Derudover peger rapporten på konkrete kilder, hvor miljø-
faktorerne opstår eller findes og deres betydning. 
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Såvel regeringens Folkesundhedsprogram, som strategien Miljø og sundhed hænger 
sammen, indeholder elementer og informationer, som kunne danne baggrund for at ud-
arbejde sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark.

3.4 Amtslig og kommunal sundhedsplanlægning 

På tidspunktet for denne udredning var det lovpligtigt for amterne at udarbejde sund-
hedsplaner.

Amternes sundhedsplaner 
I henhold til § 27e i sygesikringsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, er 
amterne forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan, én gang i hver valgperiode. Sund-
hedsplanen er en overordnet rammeplan, som skal indeholde de sundhedspolitiske mål 
og beskrive de generelle forudsætninger for aktiviteterne i amternes sundhedsvæsen. 
Sundhedsplanerne skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Planen for tilrettelæggelse af amtskommunens virksomhed på sundhedsområdet skal 
omfatte: 

1. Planens forudsætninger, herunder en beskrivelse af sundhedstilstanden i 
amtskommunen 

2. Det amtskommunale sundhedsvæsens betjening af amtskommunens borgere i 
henhold til den lovgivning der er nævnt (i § 27 a) 

3. Amtskommunens forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i øvrigt 
4. Amtskommunens samarbejde med alment praktiserende læger, speciallæger, 

tandlæger og øvrige ydere i privat praksis, (jf. kapitel 2) 
5. Amtskommunens samarbejde med kommunerne i amtskommunen og med andre 

amtskommuner om varetagelse af sundhedsvæsenets opgaver 
6. Amtskommunens tilrettelæggelse af ambulancetjenesten, og 
7. Sundhedsberedskabet i amtskommunen. 

Sønderjyllands Amt har i sin sundhedsplan 2001 peget på, at det kan overvejes at udvik-
le og afprøve et grundlag for sundhedsmæssig konsekvensvurdering af amtsrådets pla-
ner og beslutninger, i lighed med VVM-instrumentet på det miljømæssige område (40). 

Kommunernes sundhedsredegørelser 
Indtil 1. januar 2004 skulle kommunerne, i henhold til lov om offentlig sygesikring 
m.v., lov nr. 1024 af 19. december 1992, § 27a-h, én gang i hver valgperiode udarbejde 
en sundhedsredegørelse. Redegørelsen omfattede: 

1. Kommunes betjening af egne borgere i henhold til den lovgivning, der er nævnt 
i § 27 a, 

2. Kommunernes forbyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i øvrigt, og 
3. Sundhedsberedskabet i kommunen. 

Kommunernes sundhedsredegørelser er dels en redegørelse for kommunens sundheds-
arbejde og er dels et input til, og skal holdes indenfor rammerne af , den amtslige sund-
hedsplanlægning. Formålet med sundhedsplanlægningen er at styrke samarbejdet inden 
for sundhedsområdet, styrke indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme og at styrke 
kvalitetsudviklingen. 
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Kommunerne er siden 1. januar 2004 ikke længere forpligtet til at udarbejde redegørelse 
på området, idet den tidligere forpligtelse på området, i medfør af lovens § 27 d, er op-
hævet.

3.5 Samarbejde om sundhedsfremme 

En række danske og internationale samarbejder har sundhedsfremme som formål. Der er 
tale om bevægelser, der appellerer såvel til befolkningen og dens interesseorganisation, 
som til administrative enheder så som byer, kommuner og amter. 

WHOs Healthy Cities project er et eksempel på en bevægelse der har sat sundheden på 
dagsordenen på by-niveau. Safe Community project er ligeledes koordineret af WHO og 
har sikkerhed i lokalsamfund som formål, primært ved at iværksætte projekter som fo-
rebyggelse af skader og ulykker. Health Promoting Schools Network er orienteret mod 
at hjælpe elever i skoler til en sund livsstil, mens European Network for Work Place 

Health Promotion  har fokus på forbedring af arbejdsmiljøet. Netværk som disse er med 
til på internationalt, nationalt og lokalt niveau, at sætte sundhed på dagsordenen inden 
for et særlig sektorområde. Sund By Netværket er af særlig interesse, fordi man har pe-
get på sundhedskonsekvensvurderinger som et redskab i udviklingen af sunde byer. 

Sund By Netværket 
Som led i Sundhed for alle strategien har WHO’s Europaregion iværksat en række pro-
jekter, som på lokalt niveau skal hjælpe til at udvikle strategier og konkretisere målsæt-
ningerne. WHOs Healthy Cities project er et godt eksempel herpå.  

WHO’s Europaregion iværksatte i slutningen af 1980’erne the Healthy Cities project.
Deltagelse i WHO’s netværk af Healthy Cities kræver, at byerne tilkendegiver vilje til 
at udvikle fire nøgleområder (41): 

1. Udtrykkelig politisk tilslutning på højeste niveau til principper og strategier i 
Healthy Cities projektet 

2. Etablering af nye organisatoriske strukturer til at gennemføre forandringer 
3. Forpligtelse til at udvikle en fælles vision for byen inklusiv en sundhedsplan 

og at arbejde med særlige temaer 
4. Involvering i formelle og uformelle netværk og samarbejde. 

The Healthy Cities project har gennemløbet tre faser, som hver præciserede fælles poli-
tiske og organisatoriske krav og opgaver for de deltagende byer. I den nuværende fjerde 
fase, år 2003-2007, af WHO Healthy Cities i Europa, forpligter de deltagende byer sig 
bl.a. til at fremme sundhedskonsekvensvurdering, som en metode alle sektorer kan bru-
ge til at målrette deres arbejde med sundhed og livskvalitet (”promoting health impact 

asessment as a means for all sectors to focus their work on health and the quality of li-
fe”). Sundhedskonsekvensvurderinger forudses at blive en integreret del af sunde byers 
politiske værktøj, og WHO’s sekretariat har iværksat et udredningsarbejde for at udvik-
le retningslinier for, hvordan de sunde byer kan anvende sundhedskonsekvensvurderin-
ger (42). 
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Dansk deltagelse i WHO’s Healthy Cities Project
Horsens Kommune og Københavns Kommune blev optaget i WHO’s europæiske net-
værk af Healthy Cities i 1985-86. Medlemskabet af WHO’s netværk forpligter de delta-
gende byer/kommuner til at samarbejde med WHO’s netværk samt at etablere netværk i 
deres region. En række danske byer og amter har etableret et nationalt netværk af sunde 
byer.

Horsens – en “Healthy City” 
Værdigrundlag, visioner og strategi for det sundhedsfremmende og forebyggende arbej-
de i Horsens Kommune blev første gang beskrevet i ”Horsens-Deklarationen om Sund-
hedsfremme og Forebyggelse”, der blev vedtaget af Byrådet i 1996. Deklarationen er i 
2001 blevet revideret i overensstemmelse med målene for deltagelse i WHO’s Healthy 
Cities projektets 3. fase (43). Målet med deklarationen er at fremme borgernes sundhed 
gennem en fortsat udvikling af bæredygtige lokalsamfund i kommunen. 

Horsens Kommune har i sit værdigrundlag formuleret, at der bør stræbes efter: 
• Sundhed for alle i alle livets faser, med respekt for det enkelte menneske 
• Lighed i sundhed, hvor mennesker skal have lige muligheder for at leve et godt 

liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forskelligheder. 

Metoderne som anvendes, kaldes Vejen ad hvilken: 

Bæredygtige lokalsamfund udvikles ved: 
• At Horsens Kommune lægger hovedvægten på den lokale indsats og samarbej-

der med borgerne gennem dialog 
• At borgerne tager et aktivt medansvar for egen sundhed og for medvirken i loka-

le, demokratiske processer 
• At Horsens Kommune udvikler og udveksler erfaring og viden lokalt, nationalt 

og internationalt. 

Byrådet sætter derfor fokus på bæredygtige lokalsamfund ved: 
• At bæredygtighed og sundhed fortsat sættes øverst på byrådets dagsorden 
• At der skabes rum og rammer for borgernes engagement i eksisterende og nye 

forpligtende fællesskaber 
• At der, på tværs af grænser og skel, udvikles fælles sprog og fælles forståelse 
• At borgerne involveres, via demokratiske processer, i arbejdet med at skabe  

bæredygtighed og sundhed. 

Kommuneplanen for Horsens, herunder sundhedsplanen, er centrale redskaber i gen-
nemførelsen af Horsens-Deklarationen. Disse planer udmøntes blandt andet i aktionsret-
tede handle- og sektorplaner. 

Horsens Kommune er et eksempel på en af flere kommuner, der siden 1990’erne har ar-
bejdet på at sætte sundhed højt på den politiske dagsorden. Et sådant politisk engage-
ment udgør en ideel baggrund for potentielt at indføre sundhedskonsekvensvurderinger
ved gennemførelser af kommunens sundhedspolitik. 
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Det danske Sund By Netværk 
Sund By Netværket er et politisk forpligtende samarbejde mellem en række amter og 
kommuner om sundhedsfremme og forebyggelse. Gennem samarbejdet i netværket er 
det lykkedes at udvikle en række nyttige og effektive redskaber til arbejdet med at 
fremme borgernes sundhed – bl.a. kurser, temadage, manualer, brochurer m.m. Generelt 
har sundhedssamarbejdet medført en mere vedholdende og målrettet indsats i det sund-
hedsfremmende og forebyggende arbejde i de deltagende amter og kommuner. 

Amter og kommuner i Danmark kan blive optaget i netværket, hvis de giver politisk til-
sagn om: 

• At samarbejde om udvikling af hensigtsmæssige metoder og materialer i det fo-
rebyggende sundhedsarbejde

• Lokalt at arbejde for en forankring af forebyggelse og den sundhedsfremmende 
indsats, så kommunen/amtet kan være en model for det lokale arbejde med fore-
byggelse og sundhedsfremme. 

• Yderligere oplysninger på http://www.sund-by-net.dk/

Sund By Netværkets studietur i 2000 
Sund by netværket foretog i 2000 en studietur til Sverige og Finland med det formål at 
få inspiration til forebyggelsesarbejdet i Sund By Netværket, at præsentere politikere 
m.fl. for en række vellykkede initiativer på forebyggelsesområdet, samt at styrke samar-
bejdet i det danske Sund By Netværk omkring forebyggelsesinitiativer.  

I Sverige besøgte man bl.a. Statens Folkhälsoinstitut og Stockholm Läns Landsting. Her 
blev der beskrevet, hvordan der arbejdes med at udvikle visioner og målsætninger for 
Hälsokonsekvensbeskrivninger (HKB). HKB blev beskrevet som et styringsværktøj for 
politikere og forvaltninger der skal hjælpe med f.eks. at få sundhedsspørgsmål sat på 
dagsordenen, få et helhedssyn på kvalitet, systematiske analyser og dermed give politi-
kerne bedre beslutningsgrundlag. 

Ved hjemkomsten fra studierejsen blev deltagerne bedt om at beskrive de vigtigste fore-
byggende og sundhedsfremmende initiativer de kunne tænke sig at tage, når de kom 
hjem, som konsekvens af studieturen. Op mod 100 forslag og ønsker fremkom, og en 
del deltagere pegede på værdien af Hälsokonsekvensbeskrivninger, det vil sige, at nye 
forslag i amtsråd og kommunalbestyrelser skal vurderes, inden beslutninger med hen-
blik på hvad de sundhedsmæssige konsekvenser vil være. Endelig peges der på vigtig-
heden af, at den politiske ledelse forholder sig til forebyggelse og sundhedsfremme og 
at folkesundhed bliver bedre politisk integreret (44). 

3.6 Det National Råd for Folkesundhed 

Det Nationale Råd for Folkesundhed er et uafhængigt, sagkyndigt råd for folkesundhed, 
som skal medvirke til at styrke indsatsen for at forbedre danskernes sundhed. Rådet har 
en dobbelt funktion med en debatterende og fastholdende rolle over for de forebyggende 
miljøer, og en rådgivende funktion over for Indenrigs- & Sundhedsministeren. Rådet 
har udviklet et sundhedsbarometer, der vurderer indsatsen og udviklingen på forebyg-
gelsesområdet. Rådet mener at man, frem for at gøre kommunernes sundhedsredegørel-



48

ser frivillige, burde gøre det lovpligtigt for kommunerne at udvikle en kommunal sund-
hedspolitik (45). 

Det Nationale Råd for Folkesundhed mener, at der på forebyggelsesområdet er behov 
for: 

• Lovgivning – der fastslår kommuners og regioners forpligtigelse på det forebyg-
gende og sundhedsfremmende område 

• Mere forebyggelse og sundhedsfremme i større kommuner – det gælder bl.a. den 
primære forebyggelse i forhold til rygning, kost, alkohol, fysisk aktivitet, ar-
bejdsmiljø m.v. samt visse patientrettede opgaver i forhold til kronisk syge 

• Regional støtte og opbakning – bl.a. i forhold til opgaver som udvikling, uddan-
nelse, koordinering, specialiseret rådgivning m.v., netværk og faglige miljøer – 
der skal tages stilling til den fremtidige forankring af netværkerne og de faglige 
miljøer på forebyggelsessiden. 

Det nationale råd for folkesundhed ser i en kommende strukturreform en oplagt mulig-
hed for at sikre forebyggelse og sundhedsfremme en central placering i det nye kommu-
nale billede. 

Rådet har erfaret, at kommuner fremhæver at de mangler viden om, hvilke metoder og 
modeller der virker på forebyggelsesområdet. Der er behov for mere dokumentation af 
effektive forebyggelsesmetoder, herunder dokumentation for den økonomiske effekt af 
indsatsen og for en spredning af den eksisterende viden (46). 

Opsummering om sundhedspolitik 
Beskrivelsen af national, regional og lokal sundhedspolitik bidrager til at belyse ram-
mebetingelserne for eventuelt at indføre sundhedskonsekvensvurdering i Danmark.  
Det offentlige sætter rammebetingelserne for sundhedsfremme og forebyggelse, og 
sundhedskonsekvensvurdering er netop et redskab til at skabe øget interesse for og for-
håndsvurdering af aktiviteter, som kan påvirke folkesundheden. 

Sundhedskonsekvensvurderinger kan i givet fald indføres i forlængelse af, og som red-
skab i, sundhedspolitikken, specielt nyttigt som en forhåndsvurdering af virkningerne af 
sektorpolitikkens betydning for folkesundheden, med øget sundhedsfremme til følge. 
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4. Empirisk undersøgelse af brug af 
sundhedskonsekvensvurderinger i 
Danmark

Det følgende afsnit beskriver hvorledes Statens Institut for Folkesundhed gennemførte 
udredningen om brug af, og erfaringer med, sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark 
og udredningens resultater gennemgås.

4.1 Metode 

Undersøgelsen er baseret dels på en forespørgsel i form af en checkliste til amter og 
kommuner og til en række udvalgte ministerier og styrelser, og dels på interviews med 
en række nøglepersoner. 

Hertil kommer søgning på Internettet efter information om institutter og styrelser m.v. 
og deres rapporter, forskning og andet materiale, der oplyser om brug af sundhedskon-
sekvensvurderinger.

Prøveinterviews
Som baggrund for forespørgslen, til det lokale og det centrale niveau, gennemførtes en 
række prøveinterviews med en række udvalgte personer:

• En kommunaldirektør i en Sund By kommune 
• En afdelingschef i en amtslig sundhedsforvaltning 
• En sundhedschef i en Sund By kommune 
• To forskere fra et universitets sundhedsvidenskabelige fakultet 
• En repræsentant for Kommunernes Landsforening 
• To kolleger i Sverige med erfaring i hälsokonsekvensbedömningar.

Interviewene gav input til udformningen af henvendelsen til kommuner og amter og 
feedback på udkast til breve og checklister. 

Checklisten
I juni 2003 udsendte Statens Institut for Folkesundhed, til kommunaldirektøren i alle 
kommuner og til amtsdirektøren i alle amter i Danmark, en checkliste med et følgebrev, 
se Bilag 1 og 2. Følgebrevet orienterer om formålet med undersøgelsen og definerer be-
grebet sundhedskonsekvensvurdering. I brevet anmodes kommunen/amtet om at udfyl-
de checklisten og returnere den til Statens Institut for Folkesundhed. 

I checklisten spørges om kommunen/amtet siden 2000 har erfaring med udarbejdelse af 
SKV. Såfremt kommunen eller amtet svarer bekræftende blev man bedt om at angive, 
hvor mange sundhedskonsekvensvurderinger der er udarbejdet i perioden 2000-2003, 
og på hvilke områder de er udarbejdet, samt anmodet om at give kontaktinformation til 
en relevant embedsperson (nøgleperson), med hvem Statens Institut for Folkesundhed 
kunne gennemføre et uddybende interview. Man bad endvidere om en tilkendegivelse af 



50

interesse for at deltage i en planlagt konference om undersøgelsens resultater og de 
fremtidige perspektiver for at indføre sundhedskonsekvensvurderinger mere systematisk 
i Danmark. Endelig spurgte man om interesse for at deltage i en konference om udred-
ningens resultater. 

I september 2003 udsendtes, efter aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, en lig-
nende skrivelse til medlemmer af den embedsmandsgruppe, som havde bistået ved 
udarbejdelse af regeringens strategi Sund hele livet – de nationale mål og strategier for 

folkesundheden 2002-10. 

Endvidere sendtes en skrivelse til styrelser i Indenrigs- og Sundhedsministeriet med 
henblik på kortlægning af erfaringer med sundhedskonsekvensvurderinger eller lignen-
de aktiviteter.  

Kommuner og amter, der ikke returnerede checklisten, blev rykket én gang enten tele-
fonisk eller pr. e-mail. 

Interviews

Interviewguide 
Med henblik på at strukturere de uddybende interviews blev udviklet en interviewguide, 
som intervieweren fulgte og som interviewpersoner (nøglepersoner) kunne følge med i 
under interviewet. Interviewguiden indkredser de vigtigste elementer i en sundhedskon-
sekvensvurdering, så som baggrunden, formålet, anvendte metoder og data, påvirknin-
ger og effekt, resultat og virkning på politiske beslutninger. Interviewguiden er vedlagt 
som Bilag 3. 

Telefoninterviews
Langt den overvejende del af de kontaktpersoner der blev anbefalet af den medarbejder 
der returnerede checklisten til Statens Institut for Folkesundhed, blev interviewet. I en 
del tilfælde blev mere end én kontaktperson pr. amt eller kommune interviewet. En 
grund til, at ikke alle de udpegede blev interviewet var, at en del kommuner angav over-
ensstemmende emner, og da det var nødvendigt at prioritere, valgtes det at fokusere på 
emner, som ikke var behandlet af andre kommuner, og som dermed havde en nyhedens 
interesse. Eksempelvis angav en del kommuner og amter, at man har arbejdet med tra-
fiksikkerhed, som er et vigtig emne i sundhedskonsekvensvurderinger. I et begrænset 
antal af de amter og kommuner, som arbejde med trafiksikkerhed, blev den angivne 
kontaktperson interviewet. En anden grund til, at ikke alle de angivne kontaktpersoner 
blev interviewet var, at det simpelthen ikke lykkedes at få tilbagemelding om gunstige 
interviewtidspunkter eller at aftaler herom ikke blev gennemført. 

Interviewene blev gennemført som telefoninterviews. Interviewpersonen blev kontaktet 
telefonisk og en aftale for interviewet kom i stand. Personen, som skulle interviewes, 
modtog med e-mail den interviewguide, som lå til grund for interviewet. Det telefoniske 
interview foregik ved, at interviewer var udstyret med et head-set med mikrofon, dvs. 
høretelefoner med mikrofon, som var tilsluttet telefonen. Intervieweren indtastede med 
det samme den interviewedes svar i interviewguiden på PC. Når interviewet var afslut-
tet, blev referatet heraf redigeret og fremsendt til den interviewede, som havde lejlighed 
til at korrigere og kommentere referatet og dermed godkende det.  
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Svarprocenten
Følgebrev og checkliste blev udsendt til 14 amter og 271 kommuner. Ikke alle amter el-
ler kommuner har besvaret checklisten og et par enkelte kommuner har som svar tilken-
degivet, at man ikke ville deltage i undersøgelsen. Der kan teoretisk set være kommuner 
eller amter, der har arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger, men ikke har meldt 
dette tilbage. Undersøgelsen kan derfor ikke gøre krav på at være en kortlægning af alle 
sundhedskonsekvensvurderinger og lignende aktiviteter på lokalt niveau i Danmark. 
Der er dog en formodning om, at de kommuner og amter, der har arbejdet med sund-
hedskonsekvensvurdering eller lignende aktiviteter, har fundet forespørgslen og under-
søgelsen interessant og derfor har været motiveret for at deltage i undersøgelsen. Vi har 
derfor konkluderet at de kommuner og amter, der ikke har besvaret eller ikke har ønsket 
at deltage, heller ikke har erfaringer med sundhedskonsekvensvurderinger. 

Uddybende interviews 
På baggrund af besvarelserne af checklisterne foretoges uddybende interviews med ho-
vedparten af de kontaktpersoner, der blev henvist til. Interviews danner baggrund for 
beskrivelsen af de kommunale og amtskommunale sundhedskonsekvensvurderinger 
som er beskrevet i afsnit og vedlagt som Bilag 1 og 2. 

I alt er gennemført følgende antal interviews  
Kommuner   16 

Amter   6 

Centraladministrationen  3 

4.2 Besvarelse af checklisterne 

Anvendelse af sundhedskonsekvensvurdering i amter 
På tidspunktet for udsendelse af checklisten (juni 2003) var der 14 amter i Danmark. 
Ud af 14 amter har 10 reageret på checklisten: 

Besvarelse Antal 

Har SKV 4 

Har ikke SKV 5 

Vil ikke deltage i undersøgelsen 1 

Det giver måske ikke væsentlig mening at tale om besvarelsesprocenter med så lille an-
tal potentielle deltagere, men opgørelsen viser, at 71% af amterne har besvaret henven-
delsen og heraf har 29% tilkendegivet at man har gennemført SKV. To amter har til-
kendegivet interesse i at anvende sundhedskonsekvensvurderinger og et amt har tilken-
degivet interesse i at få vejledning i brug af sundhedskonsekvensvurderinger. 
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Amternes SKV opdeles som følger 
Type Antal 

Politik forslag  3 

Strategier  3 

Programmer  3 

Projekter, herunder  41 

 Sundhedsaftaler i Nordjyllands Amt  30 

 Projekter inden for trafiksikkerhed Viborg Amt  10 

Temaer i amterne 
Fyn Kortlægning af og udfasning af uønskede stoffer i industrien 

Nordjylland  25 sundhedsaftaler og 4 sundhedskontrakter 

Storstrøm   Integrere miljø og sundhedshensyn 

Sønderjylland Trafiksikkerhedsplan 

Viborg Sorte pletter, Trafiksikkerhedsplan 

Århus  Kør stærkt – dø ung 

Anvendelse af sundhedskonsekvensvurdering i kommuner
På tidspunktet for udsendelse af checklisten (juni 2003) var der 271 kommuner i Dan-
mark. Heraf har 141 reageret på Statens Institut for Folkesundheds henvendelse med 
følgende angivelser: 

Besvarelse Antal 

Har SKV  21 

Har ikke SKV  111 

Vil ikke deltage i undersøgelsen  9 

Besvarelsesprocenten er 52. 8% angiver at have SKV. 

Kommunerne angiver at sundhedskonsekvensvurderingerne fordeler sig mellem 
Type Antal 

Politik forslag  21 

Strategier  9 

Programmer  3 

Projekter  12 

Temaer for sundhedskonsekvensvurderinger i kommuner: 
Politikforslag 
Kommune Tema Antal

Give  Trafiksikkerhed, ældreomsorg, skolestruktur  4 

Møldrup Grøn indkøbspolitik: Cykelstier  1 

Nordborg Se særligt afsnit om Nordborg  10 

Nykøbing-Falster Alkoholhandleplan  1 

Varde  Genoptræning; Ældreområdet; Integration  5 
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Strategier
Kommune Tema Antal

Børkop Trafiksikkerhed, cykelsti, INFATI  1 

Give  Trafiksikkerhed, ældreomsorg, skolestruktur  3 

Nakskov Risikostyringsstrategi  1 

Nykøbing-Falster Alkoholstrategi  1 

Skagen  Trafiksikkerhed  1 

Vejle VVM-screening: trafik, støj, luftforurening  1 

Aalborg  Arbejdspladsvurdering; Ældreområde, astma, gravide  4 

Programmer 
Kommune Tema Antal

Nykøbing-Falster Alkoholhandleplaner   1 

Ribe Motion på recept   1 

Sejlflod  Sundhedsaftale  1 

Projekter
Kommune Tema Antal

Børkop Trafiksikkerhed, cykelsti, INFATI  1 

Møldrup Grøn indkøbspolitik, cykelstier  2 

Nykøbing-Falster Alkoholhandleplaner  1 

Ribe Motion på recept  1 

Sydlangeland Børn, mad og bevægelse  1 

Vejle Trafik: VVM-screening, støj og luftforurening  1 

Aalborg  Arbejdspladsvurdering: ældre, astma, unge gravide  5 

Et tema kan optræde i forskellige kategorier, altså såvel som en politik, et program og et 
projekt. Eksempelvis kan et kommunalt arbejde med alkohol, som i Nykøbing Falster, 
starte som udvikling af en strategi, blive defineret og vedtaget som en (kommunal) poli-
tik og dernæst sat igennem som programmer eller projekter. Samtidig kan en sundheds-
konsekvensvurdering rumme mange forskellige politikker og projekter, så som Nakskov 
kommunes risikostyringsstrategi, som dækker over en lang række vurderinger og initia-
tiver, men som under et benævnes risikostyringsstrategi. 

Samarbejdsprojekter
En del projekter er samarbejdsprojekter mellem amt og kommune eller en statslig insti-
tution og en eller flere kommuner. Det tydeligste eksempel er trafiksikkerhedsarbejdet, 
som er lagt som strategi på det statslige niveau og følges op med planer på kommunalt 
og amtsniveau. 

Deltagelse i konference 
I skrivelsen til amtsdirektør og kommunaldirektør blev man anmodet om at tilkendegive 
interesse for at deltage i en planlagt konference om resultatet af udredningen, herunder 
drøftelse af mulighederne for mere systematisk at arbejde med sundhedskonsekvens-
vurderinger i Danmark. 
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Tilbagemeldingerne i checklisterne på spørgsmål om deltagelsen i konferencen er:  
Ønsker at deltage i konferencen  Ja Nej Måske 

Kommuner  44  67  11 

Amter  4  4  1 

4.3 Det statslige niveau 

En række statslige institutioner og styrelser blev kontaktet for at indhente oplysninger 
om deres brug af, og erfaringer med, sundhedskonsekvensvurdering. Styrelser og insti-
tutter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og personerne i Embedsmandsgruppen vedr. 
Sund hele livet, blev kontaktet, og har besvaret henvendelsen skriftligt eller ved inter-
views. Deres besvarelser er bearbejdet til nærværende rapport, idet man i vid udstræk-
ning har citeret de afgivne svar.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
I Regeringens folkesundhedsprogram, som er koordineret af Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet, findes elementer af sundhedskonsekvensvurderinger. Folkesundhedsprogram-
met er beskrevet i afsnit 3.2.  

I ministeriets sundhedspolitiske redegørelser og handlingsprogrammer findes endvidere 
elementer af sundhedskonsekvensvurderinger. Det samme gælder de svar som ministe-
ren afgiver til Folketinget på spørgsmål fra Folketingets udvalg og medlemmer. 

Sundhedsstyrelsen
Medicinaldirektøren har besvaret Statens Institut for Folkesundheds henvendelse: 
Sundhedsstyrelsen har en lang række aktiviteter, som relaterer sig til sundhedskonse-
kvensvurderinger (SKV). I sagens natur ligger hovedparten af dem inden for sundheds-
sektoren, hvor SKV i bred forstand må anses som en naturlig del af Sundhedsstyrelsens 
overvågningsarbejde. Afhængigt af hvordan SKV anvendes og afgrænses, i forhold til 
sundhedsområdet, kan det være relevant at drøfte SKV på forebyggelsesområdet, ek-
sempelvis på alkohol- og tobaksområdet. Ligeledes foregår der forskellige miljømedi-
cinske aktiviteter i Sundhedsstyrelsens regi, herunder SIS (Statens Institut for Strålehy-
giejne).

I forespørgslen nævnes specifikt afgrænsning i forhold til MTV-området. 

Såfremt der i arbejdet med SKV holdes fast i de beskrevne definitioner og afgrænsnin-
ger, vurderes det, at der overordnet set ikke vil være fare for direkte kollisioner med det 
MTV-arbejde, der udføres i CEMTVs regi, idet MTV tager afsæt i enkelte teknologier 
og deres alternativer, eller i veldefinerede sundhedsproblemer, ikke i program-
mer/strategier. 

Det danske MTV-koncept har en bred tilgang og omfatter, udover belysning af de sund-
hedsmæssige konsekvenser (effekt og andre patientrelaterede aspekter), ligeledes analy-
ser af organisatoriske og økonomiske forhold. 
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Dette betyder dog samtidig, at en form for SKV faktisk indgår som en integreret del i 
ethvert MTV-projekt. 

I forhold til afgrænsningen overfor evalueringsprojekter gælder, at de i princippet kan 
tage udgangspunkt i såvel programmer som strategier. 

Et konkret eksempel på evaluering af et program er den netop afsluttede evaluering af 
kræftplanen i CEMTVs/Styrelsens regi. Evalueringen af kræftplanen ligner i sin form 
en sundhedskonsekvensvurdering, men tager afsæt i selve sundhedssektoren. Et andet af 
CEMTVs igangværende projekter, kirurgiprojektet, kan tages som et eksempel på stra-
tegi for centralisering/decentralisering inden for sundhedsvæsenet. 

I evalueringsprojekter vil sundhedskonsekvensvurdering – i lighed med MTV – indgå i 
en bredere analyse, som inkluderer organisatoriske og økonomiske aspekter. 

Vedrørende Sundhedsstyrelsens aktiviteter i øvrigt 
Generelt må sundhedskonsekvensvurdering anses som en naturlig del af Sundhedssty-
relsens overvågningsarbejde. 

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen anfører, at redningsberedskabets opgave, efter §1 i beredskabslo-
ven, er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved 
ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. En 
lang række af de forebyggende og afhjælpende opgaver, der løses i styrelsens regi, har 
således direkte eller indirekte konsekvenser for folkesundheden. 

Styrelsen arbejder bl.a. med at sikre befolkningens velfærd sikkerhed og sundhed ved at 
forebygge ulykker og brand, herunder ved at påvirke adfærd og holdninger. Der laves 
derfor kampagner og undersøgelser og udarbejdes informationsmateriale om forskellige 
emner med dette sigte. Sundhed i denne forstand skal således generelt forstås som fra-
vær eller reduktion af ulykker, brand, skader og anden dårlig trivsel. 

Specifikt skal nævnes kampagnen ”undgå brand i hjemmet”, som er en kampagne, der 
har til formål at nedbringe antallet af brande hos ældre over 65 år. Datamateriale om 
dødsbrande viser, at ældre over 65 år har 3,5 gange så stor risiko for at omkomme ved 
brand som den øvrige befolkning i Danmark. 

Kampagnen indeholder enkle råd om brandforebyggelse, og består af en video og en 
pjece, der skal komme til de ældres kundskab via netværkskommunikation. Netværket i 
denne kampagne er primært de lokale redningsberedskaber og lokalkomiteerne i Ældre 
Sagen. Det er op til disse at organisere netværk i lokalmiljøet, f.eks. i samarbejde med 
omsorgspersonale, frivillige besøgsvenner, etc. 

Kampagnen ”Undgå forbrændinger – gode råd om engangsgrillen” er en kampagne, der 
skal oplyse om risikoen ved brug af engangsgrill og forebygge forbrændingsulykker og 
brand i tilknytning til brugen. 

Kampagnen indeholder enkle råd om brandforebyggelse og består af en video og en 
plakat, som er sendt til samtlige kommunale redningsberedskaber samt udvalgte bran-
cheforeninger, hvorfra budskabet bringes videre. Dette sker bl.a. ved ophængning af 
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plakaten på steder, hvor målgruppen for kampagnen færdes. På baggrund af styrelsens 
eget datamateriale, oplysninger fra Rigshospitalets brandsårsafdeling og presseklip om 
emnet, behandler kampagnen de hyppigst forekommende problemer i relation til brug af 
engangsgrill og er målrettet mod de persongrupper, der hyppigst kommer til skade ved 
brugen.

Styrelsen skal endvidere pege på et projekt, der primært har haft et bredt samfundsmæs-
sigt, tværsektorielt sigte, men som på længere sigt også vil kunne få direkte eller indi-
rekte konsekvenser for folkesundheden. Den netop gennemførte sårbarhedsudredning 
har haft som overordnet formål at kortlægge samfundets sårbarhed og give en vurdering 
af den civile sektors beredskab i forhold hertil, samt at beskrive hvorledes der kan ske 
en fortsat styrkelse af den tværgående koordination i beredskabet. 

Sårbarhedsudredningen er afgrænset til forhold, som kan have betydning for eller true 
grundlæggende samfundsværdier og kræve iværksættelse af ekstraordinære bered-
skabsmæssige foranstaltninger. Sårbarhedsudredningen indeholder forslag og anbefa-
linger, som vil danne baggrund for en række fremtidige projekter og initiativer med sig-
te på at styrke beredskabet og sikkerheden i Danmark, og som således også vil kunne 
indvirke positivt på den danske befolknings helbred og sundhed i forbindelse med større 
hændelser på nationalt og internationalt niveau. Der har dog ikke direkte været inddra-
get sundhedskonsekvensvurderinger i dette arbejde. 

Det skal endvidere bemærkes, at Beredskabsstyrelsen varetager opgaver på fyrværkeri-
området, der reguleres såvel i fyrværkerilovgivningen som i beredskabsloven. Også en 
række af disse opgaver har konsekvenser for folkesundheden. 

Som eksempel kan nævnes styrelsens deltagelse i den årlige fyrværkerikampagne i 
Sundhedsstyrelsens regi. Kampagnen, som er landsdækkende, har til formål at oplyse 
om sikker brug af fyrværkeri med henblik på at minimere skader ved brugen. 

Ligeledes kan nævnes et løbende samarbejde med Ulykkesanalysegruppen på Odense 
Universitetshospital, som hvert nytår indsamler data fra landets skadestuer om ulykker 
forårsaget af fyrværkeri. 

Endeligt kan det oplyses, at der med den nuværende fyrværkeribekendtgørelses ikraft-
træden i efteråret 1999 blev indført en ordning, hvorefter nytårsfyrværkeri beregnet til 
salg i detailhandel (kategori II-fyrværkeri) skal være testet og godkendt af myndighe-
derne. Beredskabsstyrelsen har således undersøgt og godkendt samtlige kategori II-
fyrværkeriartikler med henblik på at sikre, at disse artikler lever op til gældende kon-
struktionskrav til fyrværkeri, samt at artiklerne i øvrigt er egnet til anvendelse af almin-
delige forbrugere. Det kan i denne forbindelse nævnes, at antallet af ulykker forårsaget 
af almindeligt nytårsfyrværkeri har været faldende i de senere år. Dette arbejde vil med 
virkning fra 1. januar 2004 blive videreført af den nye Sikringsstyrelse. 

Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen har som svar på SIF’s henvendelse fremsendt en oversigt over ak-
tiviteter der indirekte eller direkte ventes af have en sundhedsmæssig effekt. Listen om-
fatter informationssteder på Internettet om medicin og lægemidler og medicinsk udstyr 
samt indberetningsskemaer herfor, om patienters mulighed for at indberette bivirknin-
ger, samt forslag til forbedring af kvaliteten af indlægssedler samt Den Personlige Me-
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dicinprofil (PEM), et IT-baseret kvalitetssikringsværktøj, der indeholder information 
om receptpligtige lægemidler købt eller udleveret til danske patienter.  

Statens Serum Institut 
Nedenstående beskrivelse baserer sig på et interview med en senior medarbejder i Sta-
tens Serum Institut. Beskrivelsen omfatter en specifik sundhedskonsekvensvurdering, 
og omfatter delvist instituttets generelle aktiviteter. 

Statens Serum Instituts (SSI) virksomhed er primært indenfor medicinsk teknologivur-
dering og man arbejder hyppigt med risikovurdering. Et aktuelt eksempel (forår 2004) 
på en sundhedsøkonomisk vurdering, som involverer vurdering af sundhedsmæssige 
konsekvenser er spørgsmål om indførelse af Hepatitis B vaccine. Dette arbejde blev 
gennemført af Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurde-
ring (CEMTV) med bl.a. SSI som deltager. 

Som eksempel på en SKV er i et interview belyst vurdering af de sundhedsmæssige ef-
fekter af et stop for brug af antibiotiske vækstfremmere, en vurdering som i det følgende 
betegnes som sundhedskonsekvensvurdering (12). 

WHO’s hovedkvarter i Geneve besluttede at iværksætte sundhedskonsekvensvurderin-
gen og afholdt et møde herom med eksperter og interessenter. 

Formålet med sundhedskonsekvensvurderingen var at bidrage til afklaring af en tydelig 
konfliktsituation, idet der i dele af Europa en stærk bevægelse for at få antibiotiske 
vækstfremmere forbudt og at få udfaset brugen af dem, mens bl.a. store dele af fødeva-
reindustrien, og nationer som USA og Japan, fortsat ønsker at anvende antibiotiske 
vækstfremmere. EU har for nyligt forbudt brugen af antibiotiske vækstfremmere. I 
Danmark blev brugen af vækstfremmere afsluttet i 1999, og samme år besluttede EU et 
forbud af 6 vækstfremmere. (http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.
gettxt=gt&doc=IP/98/1085|0|AGED&lg=EN). 

Antibiotiske vækstfremmere indebærer en risiko for mennesker, enten på grund af resi-
stens i bakterier, som spredes fra dyr til mennesker, eller ved overførsel af resistensge-
ner til humanpatogene bakterier. Sundhedskonsekvensvurderingen kan have betydning 
for hele befolkninger, idet alle indtager bakterier. 

Sundhedskonsekvensvurderingen er et review af foreliggende data, og blev udarbejdet 
af danske og internationale eksperter, der fungerede som konsulenter for WHO (13). 
Der var i hovedsagen tale om review af eksisterende data, men en række nye, danske 
data blev inkluderet. Data kom fra Danmarks Veterinærinstitut, Statens Serum Institut, 
Landbrugsorganisationer, Fødevaredirektoratet, Danmarks Statistik og Lægemiddel-
styrelsen. Alle interessenter blev inviteret til møde: Fødevareindustrien, medicinal-
industrien, forbrugerorganisationer, fageksperter inden for human og animalsk medicin 
og sundhed. 

Sundhedskonsekvensvurderingen målte som påvirkning det samlede antibiotikaforbrug 
og forekomsten af resistente bakterier. Som effekt af disse påvirkninger blev vurderet: 

• Forekomst af smitsomme sygdomme blandt mennesker, specielt fødevarebårne 
infektioner 

• Effekt på dyresundhed og velfærd 
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• Effekt på miljø 
• Effekt på dyreproduktion og 
• Den økonomiske effekt. 

Sundhedskonsekvensvurderingen er opgjort i følgende enheder: 
• Penge
• Sygelighed: hyppighed af fødevarebårne infektioner 
• Forekomst af infektion med resistente bakterier og 
• Dyrevelfærd, f.eks. måling af destruktiv adfærd. 

Det er i Danmark påvist, at parallelt med udfasning af de antibiotiske vækstfremmere er 
der set et fald i resistens i bakterier fra produktionsdyr. Dermed er det samlede reservoir 
af resistente bakterier, der kan overføres fra dyr til mennesker gennem fødekæden, ble-
vet reduceret. 

Sundhedskonsekvensvurderingens betydning for politiske beslutninger blev væsentlig, 
idet muligheden for at forbyde vækstfremmere er blevet styrket, fordi virkningerne er 
blevet beskrevet på systematisk vis. Nærværende SKV kan få stor betydning i USA, 
hvor 2 senatorer i juli 2003 fremsendte et lovforslag til USA's kongres om brug af 8 an-
tibiotiske vækstfremmere og sundhedskonsekvensvurderingen blev anvendt som grund-
lag for lovforslaget. 

Statens Institut for Folkesundhed 
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et selvstændig sektorforskningsinstitut under 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SIF’s mission er, via forskning og udredningsarbej-
de, at tage del i forandringsprocessen hen mod en bedre folkesundhed og et bedre sund-
hedsvæsen.

SIF’s primære formål er at forske i den danske befolknings sundhed og sygelighed og i 
sundhedsvæsenets funktion. Derudover gennemfører instituttet udrednings – og rådgiv-
ningsopgaver for offentlige myndigheder og deltager i uddannelse af forskere, samt un-
derviser inden for folkesundhedsvidenskab og samfundsmedicin. 

Forskningen på SIF kan opdeles i forskning vedrørende: 
• Befolkningens sundhedstilstand og 
• Den forebyggende og behandlende indsats (sundhedstjenesteforskning). 

Instituttet bistår offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning inden for de 
ovennævnte områder. Der er en lang tradition for at instituttet, i samarbejde med Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, monitorerer udviklingen i dansker-
nes sundhedstilstand. 

Monitoreringen, herunder udvikling af indikatorer, sker på baggrund af registerforsk-
ning og store, repræsentative surveys, som indeholder oplysninger om befolkningens 
sygelighed og sundhed, de såkaldte SUSY-data. 

Statens Institut for Folkesundhed administrerer en række registre, som danner basis for 
statistiske opgørelser og forskning, og for samkøring af oplysning fra andre registre: 

• Dødsårsagsregistret
• SIF’s Hjerteregister 
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• Dansk Hjerteregister 
• Det Danske Scleroseregister 
• Cerebral Parese Registret 
• Ulykkesregistret
• DANCOS (Danish National Cohort Studies) 
• Den Danske Sygeplejekohorte. 

Et eksempel på brug af registre er overvågning af danskernes middellevetid og dødelig-
hed. SIF har siden 1993 leveret data til Middellevetidsudvalget, som har stået for en 
lang række udredninger om udviklingen i danskernes middellevetid og i en række speci-
fikke befolknings- og sygdomsgrupper. Middellevetidsudvalget pegede på, at hovedpar-
ten af de overtallige dødsfald i Danmark kan forebygges. Derfor spiller forskning i syg-
domsforebyggelse og sundhedsfremme en stor rolle på SIF.  

SIF har opbygget følgende databaser og administrerer en del af dem: 
• Bruger- og patienttilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsnet 1995-1999 
• Effektive forebyggelsesmetoder, en modeldatabase med en række metoder til 

sundhedsfremme og til forebyggelse efter en modificeret MTV-model. Arbejdet 
videreføres i Sundhedsstyrelsens regi 

• InternetSUSY-2000 er en database, hvor brugeren kan foretage analyser og dan-
ne tabeller på SUSY-2000 data. Det er et supplement til den papirrapport, der er 
udgivet over undersøgelsen af Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 (47)

• Stressdatabasen indeholder en beskrivelse af hovedparten af alle danske forsk-
ningsprojekter om stress i perioden 1998-2003  

• Sund og Social-databasen indeholder forsøgs- og udviklingsprojekter, påbegyndt 
i perioden 1993-98), rettet mod socialt og sundhedsmæssigt udsatte grupper i 
Danmark. 

SIF har i en årrække taget del i et europæisk udviklingsprojekt: Public Health Models,
som sigter mod at udvikle kvantitative, matematiske modeller. Den såkaldte Prevent-
model har været anvendt i Danmark til simulering af sundhedskonsekvenserne af alter-
native indsatser på folkesundhedsområdet, især for alternative tobakspolitikker. Pålide-
lige vurderinger af effekten af forebyggelse på folkesundheden kræver modeller, hvor 
man samtidig tager højde for en række faktorer som alder, sammenhængen mellem risi-
kofaktor og sygdom, herunder den kumulative effekt af eksponering og effekt af ændret 
eksponering, den demografiske udvikling, sygdomsforløb, effekt af behandling o.a. (4). 

Internationalt er der udviklet simulations- og prognosemodeller, der kan estimere effek-
ten af forebyggelse. Begrænsningerne i udnyttelsen af disse modeller skyldes, at de 
sjældent er brugervenlige, eller at de er datakrævende. Prevent-modellen er et eksempel 
på en model, hvor disse begrænsninger er overvundet, men hvor modellen derfor sætter 
andre begrænsninger for anvendelsesmulighederne (3). 

Særligt på miljøområdet har Statens Institut for Folkesundhed i 2000, i forbindelse med 
den regelmæssige sygeligheds- og sundhedssurvey, særligt spurgt om befolkningens op-
levelse af gener i miljøet, særligt boligmiljøet (48) og SIF har deltaget i et EU-støttet 
projekt om sundhedsmæssige virkninger af støj på børn (49).

SIF har erfaring med anvendelse af data fra registre og surveys og andre typer spørge-
skemaundersøgelser, og ser det som en naturlig del af instituttets faglige interesseområ-
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de at samarbejde med kolleger fra andre sektorer om at udvikle de bedste metoder og 
data for tværsektorielle sundhedskonsekvensvurderinger. 

Opsummering vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets område 
Der findes indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriets område en lang række data, in-
formationer, kilder og erfaringer, som rummer informationer til brug for udarbejdelse af 
sundhedskonsekvensvurderinger. Institutionerne og styrelserne har udarbejdet en lang 
række rapporter og har stillet en lang række data og erfaringer til rådighed for såvel cen-
trale som lokale myndigheder, som den interesserede borger og interesseorganisationer
kan opsøge, herunder via Internettet. 

Informationerne vedrører befolkningens sygeligheds- og sundhedstilstand, de demogra-
fiske forhold og den forventede udvikling. Mange af disse data er direkte anvendelige 
på det lokale eller regionale niveau, eller kan bearbejdes hertil. 

Ministeriets institutter har været involveret i en række af de sundhedskonsekvensvurde-
ringer, som er udarbejdet lokalt og regionalt, hyppigt som inspirator til og samarbejds-
partner i forsøg og strategiske projekter, så som Sundhedsstyrelsens støtte til Nykøbing-
Falsters sundhedskonsekvensvurdering af udvikling af alkoholpolitik, eller Aalborg 
Kommunes særlige indretning af en børnehave for børn med astma, allergi og anden 
overfølsomhed. 

Embedsmandsgruppen vedrørende Sund hele livet 
For at få et indblik i mulige erfaringer med, eller overvejelser om, brug af sundhedskon-
sekvensvurdering, rettede SIF en henvendelse til medlemmerne af den Embedsmands-
gruppe der i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet regerin-
gens politik Sund hele livet. SIF henvendelse blev sendt til enkeltpersoner med navns 
nævnelse, men henvendelsen blev i nogle tilfælde videresendt til andre i pågældende 
styrelse eller ministerium. Enkelte af besvarelserne gav anledning til at foretage et mere 
uddybende interview.

Afsnittet bygger dels på skriftlige besvarelser på SIF’s henvendelse, dels på information 
fra officielle kilder, og fra uddybende interviews. 

Socialministeriet
Socialministeriet svarede (mail 19.12.03) at sundhedskonsekvensvurderinger ikke ind-
går som en systematisk del af vurderingen af politikforslag mv. Men der vil ofte i for-
bindelse med konkrete initiativer være overvejelser om sundhedspolitiske konsekvenser. 
Det kan f.eks. være virkningerne af socialpolitiske tiltag i forhold til alkoholikere, sinds-
lidende, ældre eller andre. Overvejelserne vil have den karakter, at man vurderer at ini-
tiativet også vil have en gavnlig effekt på målgruppernes sundhedsforhold. 

I socialministeriet vil man alene formulere sundhed som et tema, og man vil ikke udar-
bejde systematiske sundhedskonsekvensvurderinger, uden at gøre det i samarbejde med 
sundhedsmyndighederne. 

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen svarede (mail 18.12.03) at man har aktiviteter inden for alle kategorierne 
i Sundhedskonsekvensvurderinger: politikforslag, strategier, programmer og projekter. 
Det vil være et større arbejde at sætte tal på for hver af årene 2001–2003. I princippet vil 
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alle overvejelser om regulering/initiativer med relation til miljøstyrelsens hovedområder 
(kemikalielov, miljøbeskyttelseslov, jordforureningslov, vandforsyningslov, havlov) i et 
eller andet omfang vedrøre påvirkning af den menneskelige sundhed, og der vil derfor 
også – mere eller mindre eksplicit – være overvejelser om de sundhedsmæssige konse-
kvenser.

Miljøstyrelsen skal i langt højere grad end tidligere også begrunde forslag i relation til 
de økonomiske omkostninger og fordele, og de foreløbige resultater tyder på at sund-
hedsaspektet i Miljøstyrelsens initiativer er den helt dominerende faktor, når man forsø-
ger at værdisætte de skader/fordele, som styrelsens initiativer sigter mod for at begrænse 
skader eller fremme fordele. 

Miljøstyrelsen har, i forbindelse med regeringens strategi Miljø og sundhed, udarbejdet 
oversigten "Miljø og Sundhed hænger sammen", arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 3 
2003. I arbejdsrapporten findes en gennemgang af de forskellige indsatsområder bl.a. 
indeholdende en status for indsats, større initiativer, grænseværdier mm. 

Som nylige eksempler på sundhedskonsekvensvurdering er vejstøjstrategien, specielt 
delrapport 2 (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 53, 2003 – Strategi for 
begrænsning af vejtrafikstøj – Delrapport 2 – Støj, gener og sundhed). 

Forslaget til den nye EU-kemikaliepolitik – REACH – er formentlig også relevant for 
sundhedskonsekvensvurderinger.

Relevante publikationer 
• Children and the unborn child – exposure and susceptibility to chemical sub-

stances – an evaluation. Environmental Project No. 589, 2001 
• Duft- og kemikalieoverfølsomhed. Miljøprojekt Nr. 741, 2002 
• Gennemgang af miljøreguleringen med fokus på sundhedsaspekterne. Miljøpro-

jekt Nr. 843, 2003 (50) 
• Valuation of chemical related health impacts. Environmental Project No. 929, 

2004 (51) 
• Evaluation of health hazards by exposure to BAM (2,6-dichlororbensamide) and 

risk characterisation of drinking water exposure. Danish Toxicology Centre, 
2004.

Miljøfaktorer, der påvirker mennesker sundhed, og som findes i luft, jord, drikkevand, 
badevand, svømmebassiner, kemiske stoffer og produkter, affald, spildevand og støj, er 
i oversigtsrapporten Gennemgang af miljøreguleringen med fokus på sundhedsaspek-

terne beskrevet for så vidt angår de væsentligste sundhedsmæssige problemstillinger, 
reguleringer på området og en vurdering af de enkelte områder. Den egentlige påvirk-
ning af folkesundheden fra de enkelte miljøfaktorer kan være vanskelig at vurdere, fordi 
eksponeringsbilledet er komplekst, og fordi det er vanskeligt at isolere påvirkningen fra 
én faktor. Historisk set er et af hovedformålene med den danske miljøregulering at be-
skytte befolkningen mod negative påvirkninger fra miljøfaktorer, og tiltag for at beskyt-
te miljøet og folkesundheden er derfor i høj grad integreret. 

Integrationsministeriet 
Integrationsministeriet svarede (mail 16.12.03) at der inden for de kvarterløftprojekter, 
der foregår i øjeblikket, ofte sker inddragelse af sundhedsspørgsmål bl.a. via Sund By-
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butikker, men der er ministeriet bekendt aldrig foretaget egentlige sundhedskonse-
kvensvurderinger.

Institut for Miljøvurdering 
Instituttet svarede (mail 13.01.04) at sundhedskonsekvensvurderinger er et område, som 
Institut for Miljøvurdering ikke har det store kendskab til (i øjeblikket). Der har i den 
forløbne periode ikke været arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger og man har 
derfor ingen specialviden – ud over fra avislæsning – men det udelukker ikke, at IMV i 
forbindelse med Copenhagen Consensus-konference i maj 2004, kan komme ind på 
spørgsmålet. 

Relevante publikationer 
• Samfundsøkonomisk vurdering af partikelfiltre – En cost-benefit analyse af 

partikelfiltre på dieselskøretøjer. 2002 (34) 
• Forsigtighedsprincippet i praksis – Konkrete anvendelser af 

forsigtighedsprincippet i Danmark. 2003. 

Vejdirektoratet 
Som eksempel på en sundhedskonsekvensvurdering er i interview belyst Færdselssik-
kerhedskommissionens Handlingsplan: Hver ulykke er én for meget – Trafiksikkerhed 
starter med dig, Mod nye mål 2001-2012 (52). 

Færdselssikkerhedskommissionen (FSK) består af politikere, embedsmænd, teknikere, 
forskere og repræsentanter fra organisationer. Alle medlemmerne af FSK, som er sam-
mensat for at afspejle brede interesser, var involveret i udarbejdelsen af handlingspla-
nen.

Færdselssikkerhedskommissionen besluttede at følge op på den tidligere strategi fra 
1988, der som mål havde at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken 
med mindst 40% inden udgangen af 2000. Reduktionen blev knapt 30%, og FSK fandt 
det oplagt at følge op med en egentlig handlingsplan. 

Formålet med strategien Mod nye mål 2001-2012, er at opnå færre trafikulykker i DK. 
De konkrete mål er, at der ved udgangen af 2012 højst må være 300 dræbte og 2.443 
hårdt kvæstede i den danske trafik hvert år. Opfyldes dette mål, vil det resultere i en re-
duktion på 40% over 12 år, 2001-2012. 

Handlingsplanen beskriver hvilke trafiksikkerhedsmæssige problemer der er i Danmark, 
sætter mål op for de næste 12 år og opstiller virkemidler til hvordan man kan nå disse 
mål. Påvirkninger kan være vejtekniske aktiviteter og kampagner, såsom forslag til ad-
færdsændring.

Handlingsplanen har prioriteret fire indsatsområder: 
• Spiritus 
• Vejkryds
• Hastighed
• Cyklister. 
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Handlingsplanen giver forslag til hvordan man kan påvirke trafikken, f.eks. ved at flytte 
den hen til bestemte steder, fastlægge bestemte hastigheder eller ombygge vejnettet. 
Man kan lokalt anlægge omfartsveje, flytte trafikken, lukke ben i kryds, lukke veje, an-
lægge stillevej eller bump, reducere antal vejkryds eller etablere rundkørsler. Til alle 
disse forslag til aktiviteter er der udført beregninger af omkostninger og effekt.  

Der er udarbejdet dokumentation for, at hvis man iværksætter en række initiativer, vil 
man opnå bestemte, beskrevne effekter. Man har for eksempel opgjort, at en effekt af 
anlæg af rundkørsler er færre alvorligt tilskadekomne. 

Vejdirektoratet fører statistik over vejulykker, hvilke typer, hvor de er foregået og for-
holdene omkring dem. Ulykker, som involverer spirituspåvirket kørsel, vejkryds, ha-
stighed og ulykker med cyklister, tegner sig for ca. 85% af alle trafikulykker, og er der-
for i handlingsplanen udnævnt til prioriterede indsatsområder. 

Det samme gælder ved hastighedskampagner: Vejdirektoratet opsamler data, som siger 
noget om antal og karakter af trafikulykker ved forskellige hastigheder. 

I FSK har man indsamlet oplysninger om hvad man kan gøre og har gjort i andre lande. 
Man har blandt andet sammenlignet Danmark med landene omkring os, herunder Sveri-
ge, som har en nul-vision, det vil sige, at i Sverige stræber man efter, at ingen dræbes i 
trafikken. Blandt andet nul-visionen har inspireret den danske FSK.

Vejdirektoratet har udviklet en række vejledninger til udarbejdelse af lokale handlings-
planer, såsom: 

• Vejledninger i hvordan man kortlægger, hvor trafikproblemerne er og opstår 
• Vejledninger i hvad man lokalt kan gøre. 

De vigtigste vejledninger er tilgængelige på Internettet. 

Forskellige typer data anvendes i opgørelser; nogle data og informationer er baseret på 
eksakt viden; andre informationer bygger på skøn og erfaringer.

Alle politiregistrerede trafikulykker opsamles i en database i Vejdirektoratet. Dette gæl-
der for stats- og amtsveje, og på baggrund heraf ved man, hvilke typer af veje der er 
mest belastede. Man kan f.eks. finde ud af hvor sprit-ulykker eller kryds-ulykker typisk 
finder sted. På denne baggrund kan der laves sikre beregninger om, hvad man kan opnå 
ved bestemte indsatser. For kampagner, f.eks. anvendelse af sikkerhedsseler, kan man 
lave mere usikre skøn. 

Systemet for indhentning af data er, at det lokale politi registrerer alle vejulykker og le-
verer data til Vejdirektoratet, til Vejsektorens Informationssystem (VIS). VIS indehol-
der information om ulykker og tekniske oplysninger om det overordnede vejnet, dvs. 
det statslige og amtskommunale vejnet.

I en kommune eller amt er det væsentligst at finde ud af, hvor på vejnettet ulykken sker, 
og her indhenter man data fra Vejdirektoratet. Perspektivet er også at inkludere informa-
tion om det kommunale vejnet, for at skabe et samlet landsdækkende system.  
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Handlingsplanens opgørelsesenheder er sundheds- og sygelighedsmål, nemlig færre 
dræbte og alvorligt tilskadekomne. Hertil er der sat priser på: Hvad koster en trafik-
ulykke, en dræbt, en alvorligt eller let tilskadekommen, havari af biler, af vejanlæg 
m.v.? Dette er komplicerede beregninger som udføres ved hjælp af sundheds- og sam-
fundsøkonomiske metoder, som søger at besvare f.eks. hvad værdien af en død mand er.  

Informationer og priser, som anvendes i disse beregninger, er f.eks. indhentet fra amter 
og kommuner, som har erfaringer og kan oplyse hvad operationer, sygehusindlæggelser 
og rehabilitering koster, og hvad det koster at understøtte en alvorligt tilskadekommen, 
som ikke længere kan fungere. Vanskeligere er det at prisfastsætte hvad velfærdstabet er 
for invaliderede personer. 

Vejdirektoratet har opstillet en række tal, enhedspriser, pr. dræbte og pr. tilskadekomne. 
Sådanne oplysninger danne grundlag for en beregning af de enhedspriser, som det loka-
le niveau anvender. 

Politisk er handlingsplanen debatteret i Folketinget og bakket op af samtlige partier. Der 
har været givet en række bevillinger til nogle aktiviteter. Størst værdi har handlingspla-
nen nok haft lokalt, hvor hovedparten af indsatserne skal eller bør foregå. Der er megen 
sygelighed og dødelighed at spare ved en effektiv indsats på trafiksikkerhedsområdet og 
på mange områder får man mere sundhed for pengene. 

Relevante publikationer 
• Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Hver ulykke er én for meget – 

Trafiksikkerhed starter med dig. Mod nye mål 2001–2012. 2001 (52). 

Arbejdstilsynet
Som eksempel på en sundhedskonsekvensvurdering er i et interview belyst Arbejdstil-
synets (AT) strategi Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen 2002-2005. 

Arbejdstilsynets opfattelse af sundhed er defineret i bemærkningerne til arbejdsmiljølo-
ven. Definitionen er ganske lang men kan sammenfattes til, at et sikkert og sundt ar-
bejdsmiljø ikke alene indebærer beskyttelse mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme 
i traditionel forstand, men også beskyttelse mod andre påvirkninger, der kan forringe 
sundheden, herunder påvirkninger der forbigående eller varigt forringer den fysiske el-
ler psykiske sundhedsstilstand uden at fremkalde karakteristiske sygdomssymptomer. 

Overordnet anvender Arbejdstilsynet ikke begrebet SKV, men arbejder med begreberne  
risikofaktorer og risikovurderinger. 

Prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen 2002-2005 en er strategi for arbejdsmiljøindsat-
sen de kommende år, og den er styrende for Arbejdstilsynets arbejde. Forslaget tager 
udgangspunkt i den tidligere regerings arbejdsmiljø handlingsprogram "Rent arbejds-
miljø år 2005", som indeholdt 7 forebyggelsesvisioner. Strategien udpeger fire hoved-
indsatsområder blandt disse forebyggelsesvisioner, der skal prioriteres frem til 2005 
som de problemer, der skal løses ved at have særlig opmærksomhed fra parternes og 
myndighedernes side:

• Psykisk arbejdsmiljø 
• Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) 
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• Tunge løft 
• Alvorlige ulykker. 

I forarbejdet til prioriteringen af de fire arbejdsmiljøproblemer blev der taget udgangs-
punkt i 18 væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der blev vurderet med hensyn til fore-
komst, alvorlighed og udviklingstendenser. Det skete ud fra forskellige data fra Ar-
bejdsmiljøinstituttets lønmodtagerundersøgelse, Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte 
(NAK), samt anmeldelser til AT af arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker. Ar-
bejdsbetingede sygdomme anmeldes af læger (lidelser) og af arbejdspladser (ulykker).  

I strategien er opstillet præcise effektmål for hver af de 4 prioriterede områder: 
• Ulykker skal reduceres med 15% 
• Tunge løft: incidens skal reduceres med 15% indenfor akutte løfteskader 
• Højrepetetivt, ensidigt gentaget arbejde, EGA, skal reduceres med 10%  
• Det psykosociale arbejdsmiljø: udbredelsen af en række risikofaktorer skal falde 

med 5%. 

Arbejdstilsynet har en forventning om at indsatserne fremmer folkesundheden. Med for-
slaget fik Arbejdsmiljørådet et godt beslutningsgrundlag og politikerne fik et velbelyst 
grundlag for de beslutninger der er truffet, inklusiv viden om hvornår det var data og 
hvornår det var skøn. 

Relevante publikationer 
• Rent arbejdsmiljø år 2005. Arbejdsministerens handlingsprogram. København, 

Arbejdsministeriet, 1996.  
• Arbejdsmiljørådets Prioriteringsudvalg. Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen 

2002–2005. København, Arbejdsmiljørådet, 2002. 

Fødevaredirektoratet
Fødevaredirektoratets mission er at fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet fra jord til 
bord, og man følger fødevarernes tilblivelse hele vejen fra dyrets fødsel, landing af fisk, 
gennem fødevarevirksomhederne til forbrugernes bord (planteproduktion henhører dog 
under Plantedirektoratet). Fødevaredirektoratet kan fremme sikkerhed, sundhed og kva-
litet, men kun erhvervene selv kan sikre det.  

Sikkerhed betyder dyreværn, og sikkerhed mod spredning af husdyrsygdomme og 
infektioner betyder sikkerhed mod sygdomme for mennesker, som følge af fødevarernes 
tilstand eller tilberedning. 

Sundhed er for husdyr almindelig trivsel og fravær af husdyrsygdomme og infektioner. 
For mennesker er det fødevarer og kostvaner, der giver god og rigtig ernæring, og fra-
været af livsstilssygdomme som følge af dårlige kostvaner. Fødevaredirektoratet arbej-
der for: 

• At der skal være færre mennesker, der bliver syge af maden, bedre fødevarer og 
kostvaner, mindre vildledning og færre syge husdyr 

• At Danmark skal have det bedste beredskab i EU – både ved mikrobiologiske og 
kemiske forureninger og ved forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme 
og infektioner 

• At Danmark skal have fremsynet og betydende indflydelse – nationalt og inter-
nationalt.
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Den overordnede hensigt med mission og vision er at skaffe borgerne mest mulig føde-
varefaglig effekt for pengene. Sommetider kan udviklingen være svær at dokumentere 
som en direkte følge af indsatsen, bl.a. fordi andre forhold kan trække den anden vej. 
Det skal kunne sandsynliggøres, at vi – alt andet lige – har gjort en forskel for menne-
skers udbytte af fødevarer og udbredelsen af husdyrsygdomme og infektioner. Sandsyn-
liggørelsen kan f.eks. ske ved at se på udviklingen i forekomsten for specifikke syg-
domme, der har været sat ind over for.

Fødevaredirektoratets opgaver omfatter ernæringsområdet og toksikologiske, forure-
ningsmæssige og/eller mikrobiologiske områder og man har udarbejdet en lang række 
rapporter, som har betydning for udvikling af strategier og politik på ernæringsområdet.  

Et væsentligt bidrag til regeringens program for folkesundheden er rapporten Kost og 
fysisk aktivitet – fælles aktører i sygdomsforebyggelsen; FødevareRapport 2003:03. 
Rapporten er i denne rapport medtaget som et godt eksempel på bidrag om sundheds-
mæssige konsekvenser af strategi eller politik, i dette tilfælde for de sundhedsmæssige 
virkninger af forskellige strategier for kost og motion. 

Relevante publikationer 
• Forsyningen af fødevarer 1955–1999. FødevareRapport 2001:10 
• Danskernes kostvaner 2000–2001. FødevareRapport 2002:10 
• Frugt, grønt og helbred. FødevareRapport 2002:22 
• Jern – bør forsyningen i den danske befolkning forbedres? FødevareRapport 

2002:18
• Kødindtaget i Danmark og dets betydning for ernæring og sundhed. Fødevare-

Rapport 2002:20 
• Den Danske Jod- og Stofskifteundersøgelse. FødevareRapport 2002:11 
• Folat og neuralrørsdefekter – Skal kosten beriges? FødevareRapport 2003:01 
• Kost og fysisk aktivitet – fælles aktører i sygdomsforebyggelsen. FødevareRap-

port 2003:03 
• D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres. Danmarks Fødevare- og 

Veterinærforskning, 2004. 

4.4 Miljøministeriet og vurderinger af miljøets virkninger

Planloven (ved seneste lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 af lov om plan-
lægning) skal sikre, "at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige 
interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livs-
vilkår, og for bevarelsen af dyre- og plantelivet". Det vil normalt være opfattelsen, at 
den menneskelige sundhed og sikkerhed er et mål for planlægningen, selvom det ikke 
fremgår direkte at formålet. 

Planloven pålægger alle amter og kommuner at udarbejde henholdsvis regionplaner på 
amtsligt niveau og kommune- og lokalplaner på kommunalt niveau.  
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Planlovens §33 a og 33 b pålægger alle amter og kommuner at redegøre for deres stra-
tegi for amtets/kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Redegørelsen skal of-
fentliggøres inden udgangen af 1. halvdel af en valgperiode. Redegørelserne for bære-
dygtig udvikling skal indeholde den politiske målsætning for fem indsatsområder, som 
kan indeholde aspekter af betydning for folkesundheden: 

• Miljøbelastning 
• Bæredygtig byudvikling og byomdannelse 
• Biologisk mangfoldighed 
• Borgerinddragelse
• Tværfaglighed.

I sommeren 2004 havde landsplanafdelingen i Miljøministeriet modtaget ca. 200 Lokal 
Agenda 21-strategier fra kommunerne og 20 Lokal Agenda 21 strategier fra amterne. 
Omkring 140 kommuner har valgt at slå Agenda 21 og kommuneplanstrategierne sam-
men. Ikke alle Lokal Agenda 21 strategier behandler alle de fem indsatsområder. 

Som følge af aftale om regeringens strukturreform vil der ske ændringer i opgaveforde-
ling mellem kommuner, de nye regioner og staten. Regionerne skal i fremtiden udarbej-
de udviklingsplaner, og staten overtager en større del af ansvaret for planlægning på na-
tur- og miljøområdet. 

Når strukturreformen er gennemført skal de nye kommunalbestyrelser, i valgperioden 
frem til 2009, udarbejde en kommuneplan, som skal indeholde mål og retningslinier for 
udviklingen i byerne og det åbne land, og som skal respektere regionale eller statslige 
beslutninger på planområdet. Regionerne skal udvikle en ny plantype, den regionale ud-
viklingsplan, som skal være et inspirationsgrundlag og indeholde en overordnet samlet 
vision for regionens udvikling på sektorområderne natur og miljø, erhverv inkl. turisme, 
kultur- og fritidsliv og udvikling af naturområder til rekreative formål, og planerne skal 
baseres på de regionale udviklingsstrategier, som er udarbejdet af nogle nyetablerede 
vækstfora (53).

Forskellige typer konsekvensvurderinger for miljøet 
I det følgende gives derfor et kort rids af de betingelser, som var gældende på tidspunk-
tet for denne udredning. Formentlig vil strukturreformen ikke påvirke formerne for mil-
jøvurdering, eftersom de er bestemt via direktiv eller knytter an til Folketingets arbejde. 
Derimod kan planetyperne skifte myndighed og indhold. 

Miljøvurderinger 
Miljøkonsekvensvurderinger findes i Danmark på tre niveauer:  

1. Lovforslag og andre regeringsforslag – Statsministerens cirkulære.  
2. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og  
3. VVM –miljøvurdering af projekter/anlæg. 

På det centrale niveau skal alle ministerier foretage en vurdering af miljøkonsekvenser 
(MKV) af lovforslag og andre regeringsforslag samt, siden juli 2004, en strategiske mil-
jøvurdering i form af en miljøkonsekvensvurdering af planer og projekter. På såvel det 
nationale som det regionale og lokale niveau kan der udformes Vurdering af Virkning 
på Miljøet, VVM, eller screening herfor. VVM proceduren er den danske udgave af det 
engelske begreb Environmental Impact Assessment  (EIA). 
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Miljømæssige virkninger af lovforslag 
I 1993 udsendte Statsministeriet et revideret cirkulære om bemærkninger til lovforslag 
og andre regeringsforslag. Cirkulæret er senest ændret ved Statsministeriets cirkulære 
nr. 159 af 16. september 1998. Sigtet med cirkulæret er at give regering og Folketing 
mulighed for at vurdere de miljømæssige virkninger af lovforslag på linie med forslage-
nes øvrige konsekvenser. Konkret kræves det, at bemærkninger til lovforslag og andre 
regeringsforslag skal indeholde en miljømæssig konsekvensvurdering, hvis forslaget ud 
fra ressortministeriets begrundede vurdering skønnes at få væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. Hvis forslaget ud fra ressortministeriets vurdering ikke har miljømæssige 
konsekvenser, bør dette også fremgå af bemærkningerne. 

Finansministeriet har i foråret 2004 igangsat et tværministerielt udvalgsarbejde om 
udarbejdelse af en ny vejledning om konsekvensvurdering af lovforslag. Hensigten er at 
producere en samlet og forenklet vejledning for de typer konsekvensvurderinger, der al-
lerede er i brug eller lovfæstet, herunder for miljøkonsekvensvurderinger. Statens Insti-
tut for Folkesundhed har peget på, at det er relevant at undersøge de sundhedsmæssige 
konsekvenser af lovforslag.

Miljøvurdering af planer og programmer  
Lov nr. 316, om miljøvurdering af planer og programmer blev vedtaget af Folketinget i 
maj 2004. Loven er en implementering af Europa parlamentets og Rådets EF-direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirk-
ning på miljøet. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der 
foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planers og program-
mers sandsynlige, væsentlige virkning på miljøet, herunder den biologisk mangfoldig-
hed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, lugt, klimatiske 
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse 
faktorer.

Menneskers sundhed er direkte nævnt som et af de forhold, der skal inddrages i en vur-
dering af planers og programmers sandsynlige, væsentlige virkning på miljøet.  

Vurdering af virkning på miljøet 
Vurdering af virkning på miljøet, VVM er et redskab til forebyggelse og minimering af 
miljøproblemer og drejer sig om vurdering af konkrete anlægs virkninger på miljøet. 
Baggrunden er dels EU's VVM-direktiv, (Direktiv 85/337/EØF) – og ændringer heraf i 
1997 (Direktiv 97/11/EF). En miljøkonsekvensvurdering er en vurdering af et forslags 
virkning på miljøet i bred forstand, det vil sige dets virkninger på vand, luft, klima, jord, 
dyre- og planteliv, landskaber, historiske bygninger og monumenter, ressourcer, af-
faldsmængder, samt menneskers velfærd, sundhed og sikkerhed. 

Disse vurderinger udarbejdes som tillæg til regionsplaner. Miljøministeriet har udarbej-
det ”VVM-Vejledning – om visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet, 
Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 2001”.   

To indledende processer er vigtige for at fastlægge behovet for en VVM. Første proces, 
screening, er en administrativ proces hvor det, på grundlag af en række kendte kriterier 
af regionplanmyndigheden, konkret afgøres om et anlæg må antages at kunne påvirke 
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miljøet væsentligt. Når det er besluttet, at der er tale om VVM-pligtige anlæg, indledes 
VVM-vurderingen med en indkaldelse af ideer og forslag. Denne proces, som i region-
plansammenhæng kaldes forudgående offentlighedsfase, er internationalt nævnt sco-

ping.

Evaluering af VVM-instrumentet 
Vurdering af virkning på miljøet rummer procedurer, som kan være til inspiration for 
udvikling af procedurer for sundhedskonsekvensvurderinger. En del af de i denne ud-
redning beskrevne sundhedskonsekvensvurderinger springer ud af overvejelser om en 
vurdering af en aktivitets forventede virkning på miljøet, som eksempelvis gennemgan-
gen af trafikplan for Vejle Kommunes Midtby, eller trafiksikkerhedsarbejdet i Sønder-
jyllands og Århus amter. Det er derfor relevant at se på, hvorledes VVM-instrumentet er 
anvendt og evalueringer heraf. 

Udbyttet af VVM – Evaluering af VVM I Danmark 
Åalborg Universitet har evalueret udbyttet af VVM  i Danmark (54) ved at gennemgå 
101 VVM-screeningssager og 36 VVM-sager og har fundet, at i screeningssagerne er 
mere end 45% af projekterne blevet ændret. Cirka halvdelen af ændringerne har ansøger 
selv foretaget, inden ansøgningen er afleveret til amtet, fordi man vidste at sagen skulle 
screenes. De resterende ændringer er sket efter, at amtet har modtaget ansøgningen og 
dermed i selve processen med at screene og undersøge om projektet skulle gennemgå en 
egentlig miljøkonsekvensvurdering. Sundhed er ikke nævnt som en selvstændig effekt, 
der i en screeningsprocedure har givet anledning til, at en VVM skulle gennemføres. En 
række aktiviteters, især virksomheders, potentielle virkninger på befolkningen er nævnt, 
men uden specifikke beskrivelser af de mulige virkninger på befolkningens sundhed. 

Københavns Kommunes evaluering af miljøvurderinger 
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i april 2001, at indstillinger til de 
stående udvalg i Købehavns Kommune skal miljøvurderes og man vedtog endvidere, at 
erfaringerne skulle evalueres, og COWI afgav i marts 2003 rapport herom (55). En kon-
klusion er, at det miljøbegreb der anvendes i miljøkonsekvensvurderingerne er tvety-
digt. På den ene side lægges der op til, at både det fysiske miljø, sundhed og livskvalitet 
skal inddrages; på den anden side fokuseres der næsten udelukkende på det fysiske mil-
jø. Tendensen er altså at det dominerende miljøbegreb i indstillingerne (til borgerrepræ-
sentationen) er snævert, dvs. at der fokuseres på det fysiske miljø, mens sundhed og 
livskvalitet kun i mindre grad vurderes.  

En anden tendens er, at miljøvurderingseffekten er lille. Miljøvurderingen ses ikke at 
tilføre nye aspekter til indstillingen eller bringe nye dimensioner frem i sagsfremstillin-
gerne. I udredningen har man spurgt personalet i de forskellige forvaltninger om erfa-
ringer med et vejledningsmateriale og har af Sundhedsforvaltningen fået oplyst, at man 
har valgt at udvide miljøbegrebet med sundhed, uanset at denne dimension er inkluderet 
i materialet. Man fokuserer sjældent på de negative effekter, og ikke på det globale ni-
veau, men har fokus på langsigtede konsekvenser. Personalet efterspørger, at det meldes 
klart ud, hvad der skal tages stilling til. 

Evalueringen pegede på seks udfordringer, som kan bidrage til at forbedre processen og 
resultaterne af miljøkonsekvensvurderingerne:

• Klarlægge hensigten med miljøvurderingen 
• Fastlægge ambitionsniveauet 
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• Stimulere efterspørgslen 
• Målrette retningslinier og kurser 
• Lave tidsplan 
• Lave kommunikationsstrategi. 

Der peges på at miljøvurderingen som instrument skal give mening for de medarbejde-
re, der arbejder med indstillinger for chefer og politikere, og at processen skal bevirke, 
at instrumentet forankres i de enkelte forvaltninger (55). 

På baggrund af evalueringen er det blevet indstillet, at udgangspunktet for miljøvurde-
ringerne i fremtiden for hver forvaltning bliver en ”positivliste” over de typer af sager, 
som ud fra en screening vurderes at give en væsentlig påvirkning af miljøet. Til alle 
sagstyper på ”positivlisten” kobles politisk vedtagne miljømål og -målsætninger, som 
vurderes at kunne berøre den pågældende sag. Det skal af miljøvurderingen fremgå, om 
en indstilling har en positiv, neutral eller negativ indvirkning i forhold til tidligere poli-
tisk vedtagne miljømål (Københavns Kommune, Miljøkontrollen. Udvalgsindstilling 
med sagsfremstilling. Evaluering af arbejdet med miljøvurdering af indstillinger og plan 
for det videre arbejde).

Opsummering om sundheden i VVM 
Det er i lovens tekst angivet, at miljøkonsekvensvurdering kan indeholde vurderinger af 
befolkningens sikkerhed og sundhed. Tendensen er vel, som det fremgår af Evaluerin-
gen af Københavns Kommunes brug af miljøkonsekvensvurderinger, at der fokuseres på 
det fysiske miljø, mens befolkningens sundhed, sikkerhed og livskvalitet kun vurderes i 
mindre grad, om overhovedet.  

Selvom det i vejledninger direkte efterspørges at miljøkonsekvensvurdering indeholder 
beskrivelser, eller antagelser om virkninger på befolkningens sundhed, sker det ikke. 
Hvis mulige fremtidige virkninger på befolknings sundhed, af aktiviteter uden for sund-
hedssektoren, skal belyses ordentligt, kræver det en særlig indsats, en sundhedskonse-
kvensvurdering.

Koblingen mellem Københavns Kommunes miljømål og resultatet af miljøkonsekvens-
vurderingerne er et positiv træk som harmonerer godt med ideen om, at det værdimæs-
sige grundlag for en sundhedskonsekvensvurdering skal være tydeligt, for eksempel i 
kraft af en (lokal)politisk vedtagen opfattelse af begrebet sundhed. 

Anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger i forskningsinstitutioner
En række sektorforskningsinstitutter har arbejdet med forskellige typer udredninger og 
vurderinger af forhold af betydning for folkesundheden. Det har været af interesse at 
undersøge, om der i forskningssammenhæng var arbejdet med, og indhøstet erfaringer 
som direkte eller indirekte kan opfattes som sundhedskonsekvensvurderinger. 

By og Byg 
By og Byg er Statens Byggeforskningsinstitut, en sektorforskningsinstitution under 
Økonomi- og Erhvervsministeriet. By og Byg skaber forskningsbaseret viden, der for-
bedrer byggeriet og det byggede miljø. By og byg har en lang tradition for forskning og 
udredning om arkitektur, boligforhold og byudvikling, byggeprocesser, byggeteknik, 
indeklima, miljø og energi. 
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De fleste af disse temaer har en virkning på folkesundheden forstået som befolkningens 
trivsel og velvære. En del programmer har set på en række faktorers mere direkte virk-
ning på folkesundheden, og især er forskning i indeklima væsentlig. Vigtige indeklima-
faktorer er ventilation og luftkvalitet, fugt og skimmelsvampe, lyd, lys, støv og partik-
ler. Støj er også en vigtig parameter for befolkningens trivsel, men støj er i øjeblikket 
ikke et tema i By og Byg’s forskning. Et godt og sundt indeklima er af stor forebyggen-
de værdi, og selve byernes og boligernes kvalitet og udformning har betydning for be-
folkningens opfattelse af livskvalitet. 

By og Byg har gennem en årrække forsket i skimmelsvamp, som en del af begrebet Sick

Building Syndrome. Skimmelsvamp er en biologisk indikator på fugt i bygninger. Støv-
eksponering er en kompleks blanding af partikler, inklusiv svampesporer, som drysser 
ned når de tørrer ud, og blander sig med støvet, hvirvler op og indåndes. Forskningen i 
skimmelsvamp var opbygget omkring tre søjler: 

• Skimmelsvamp i bygninger 
• Skimmelsvamp og sundhed 
• Skimmelsvamps virkning på mennesker. 

Selvom skimmelsvamp kun er et hjørne af indeklimaområdet har forskningen heri, og 
den efterfølgende vejledning i bedre bygge- og indretningsmetoder, betydet at der har 
været fokus på at fjerne fugt og skimmelsvampe i boliger, skoler og institutioner. Ud-
redninger havde vist, at børn med astma som gik i institutioner med tæpper, havde stør-
re medicinforbrug, end børn uden for sådanne miljøer. Derfor blev en generel regel ind-
ført om at fjerne tæpper i skoler og daginstitutioner.

Indeklimaportalen.dk har til formål at øge opmærksomheden på indeklimaets betydning 
for arbejdspladserne. http://www.indeklimaportalen.dk

By og Byg har udgivet en lang række rapporter og vejledninger, som kan findes på 
hjemmesiden: http://www.by-og-byg.dk/ 

Danmark Miljøundersøgelser
Danmark Miljøundersøgelser (DMU), er en forskningsinstitution i Miljøministeriet. 
DMU gennemfører både anvendt forskning, der retter sig mod at afhjælpe specifikke 
miljøproblemer, og langsigtet, strategisk forskning. Forskningsprojekterne understøtter 
den faglige rådgivning og overvågningen.

DMU deltager bl.a. i opgaver om grænseoverskridende problemstillinger, bl.a. vedrø-
rende luftforurening, som er af principiel interesse i forbindelse med udarbejdelse af 
sundhedsmæssige konsekvensvurderinger. Yderligere om DMU kan ses på hjemmesi-
den: http://www.dmu.dk 

Arbejdsmiljøinstituttet
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesmini-
steriet. AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i 
overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. 

AMI er også et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at instituttet ud-
fører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af 
dansk arbejdsmiljøforskning.  AMI skal overvåge den internationale arbejdsmiljøforsk-
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ning og arbejdsmiljøudviklingen i ind- og udland. Arbejdsmiljøet spiller en væsentlig 
rolle i befolkningens sundhed og store bestræbelser er i en lang årrække gennemført for 
at mindske eller forebygge arbejdsskader, eller anden arbejdspladsrelateret sygdom, så 
som stress. 

Arbejdsmiljøinstituttet har i rapporten Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og sygdom,
med ehvervsindlæggelsesregistret som primær kilde, juli 2002, præsenteret en række 
eksempler på beregninger af, hvor stor en andel af forskellige sygdomme med hospital-
sindlæggelser, der kan tilskrives forhold i arbejdet. Denne såkaldt forebyggelige frakti-
on kan potentielt reduceres eller fjernes gennem en målrettet arbejdsmiljøindsats. 

Rapporten ”Den mulige gevinst af forebyggelse af sygefravær og udstødning fra ar-
bejdsmarkedet”, 2002, fra AMI, er i nærværende rapport anvendt som eksempel på en 
sundhedskonsekvensvurdering (17). I rapporten gennemgås eksempler på den forebyg-
gelige fraktion og de potentielle økonomiske gevinster ved at gennemføre forebyggel-
sesinterventioner. Formålet er at illustrere, at denne type beregninger kan gennemføres 
og kan indgå som en del at et prioriteringsgrundlag, se Bilag 3. Oplysninger om AMI på 
http://www.ami.dk/

4.5 Resultat af interviews 

På baggrund af henvisninger i checklisterne, som blev returneret fra amter og kommu-
ner, er gennemført en række uddybende interviews over telefonen. De fleste er gennem-
ført som strukturerede interviews i henhold til interviewguiden.

Forud for gennemførelse af interviews er der afholdt samtaler, dels om interviewets 
formål og form og dels for at finde et egnet tidspunkt. En del samtaler er gennemført 
som frie interviews for at afdække behovet for et uddybende interview. I enkelte tilfæl-
de har man vurderet, at en angiven sag ikke var tilstrækkelig indholdsrig til at være gen-
stand for et uddybende interview og dermed blive et eksempel. En række kommuner har 
angivet mange sager vedrørende sundhedskonsekvensvurderinger og der er foretaget en 
prioritering, således at ikke alle sager blev omfattet af et uddybende interview. Men for 
et par enkelte kommuners vedkommende har man gennemført flere interviews enten 
med samme interviewperson eller med forskellige interviewpersoner, fordi der var flere 
relevante projekter. Enkelte interviews, der var aftalt, viste sig at ikke kunne gennemfø-
res som planlagt. 

Resultaterne af telefoninterviews om amters og kommuners brug af sundhedskonse-
kvensvurderinger er bearbejdet og struktureret i en skemaform, der beskriver sundheds-
konsekvensvurderingens tema, baggrund, metode og data, aktører og interessenter, samt 
resultater og virkning på politiske og administrative beslutninger. 

Sundhedskonsekvensvurderinger i amterne 
I alt 6 uddybende telefoninterviews har givet anledning til beskrivelse af 6 eksempler på 
sundhedskonsekvensvurderinger i amter. Tabel 2 er en sammenfatning af formål og re-
sultat af amternes sundhedskonsekvensvurderinger. Alle sundhedskonsekvensvurderin-
gerne er systematisk beskrevet og fremgår af Bilag 1. 
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Tabel 2. Amternes sundhedskonsekvensvurderinger 
Amt Tema Resultat 
Fyn Kortlægning af og 

udfasning af uøn-
skede stoffer i in-
dustrien

Resultatet af SKV’en har gjort indtryk i amtet og man ønsker 
og forsøger nu at bruge Life Cycle Analysis (LCA) mere i til-
synsarbejdet og i virksomhedernes miljøarbejde, hvor amtet 
giver ideer og rådgivning. 
Det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed at op-
bygge et overblik, og derfor bliver amtets indsats central. 
Virksomhederne konstaterede bl.a., at centrale indkøb er vig-
tige for at styre kemikalierne. 

Nordjyl-
land

25 sundhedsafta-
ler, 4 sundheds-
kontrakter

Sundhedskontrakterne og -aftalerne er udtryk for et system til 
at organisere implementering af det Sundhedspolitiske Hand-
lingsprogram. 

Ribe Motion på recept Den foreløbige evaluering viser, at konditionen forbedres, 
mens klienten deltager i projektet og træner i klinikken. 
Forventninger til at det økonomisk kan betale sig at forebyg-
ge: en type 2 diabetiker har gennemsnitligt et medicinforbrug 
på omkring kr. 15.000 om året. 
Projektet anses for at have en stor sundhedsfremmende effekt, 
og der er store forventninger fra omverdenen. 

Storstrøm* Ønske om at inte-
grere miljø og 
sundhedshensyn 

Folkesundhedscentret og den øvrige amtsforvaltning er inte-
resserede i information om erfaringer med SKV og vil gerne 
inspireres til at arbejde mere systematisk med SKV. Doku-
mentation fra centralt hold om anvendelse af SKV, så som 
gode eksempler, konkret vejledning og rådgivning i form af 
checklister, metoder osv., kunne hjælpe amtet til at indlede et 
mere systematisk arbejde med SKV. Et vigtigt grundlag for at 
arbejde med SKV i amtet vil være fælles definitioner, fælles 
mål og politisk beslutning om at arbejdet skal prioriteres. 

Sønderjyl-
land

Trafiksikkerheds-
plan

Trafiksikkerhedsplanen bidrager til at fremme folkesundhe-
den, idet planen antages at resultere i såvel færre antal dræbte 
som alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken.
Forventet markant reduktion i antal døde og alvorligt tilska-
dekomne i trafikken. 

Viborg Sorte pletter, Tra-
fiksikkerhedsplan

Amtet har opnået fokus på trafiksikkerhed og der blev afsat 
ekstra midler til kampagner for at påvirke adfærd, blandt an-
det fordi man ikke kan reducere antal uheld alene ved ombyg-
ninger og anlæg. Man skønner at 65% af uheld skyldes føre-
rens adfærd (taler i telefon, falder i søvn, har indtaget alkohol 
osv.). Omkring 20-25% af alle personskader sker på grund 
uheld med spiritus. 

Århus Kør stærkt – dø 
ung 18-24-årige 
risikokørere

Amtet har opnået et bedre beslutningsgrundlag for at priorite-
re indsatser over for unge risikokørere. Projektet har været 
medvirkende til at fastholde forebyggelsesaktivitetsniveauet i 
trafiksikkerhedsarbejdet.

* Udtrykker ønske om at anvende SKV 

Sundhedskonsekvensvurderingerne er fremadrettede (Fyn, Viborg, Ribe og Sønderjyl-
land), eller bagudrettede med karakter af at være projektevaluering (Århus, Ribe), eller 
indirekte procesorienterede mod mulighed for sundhedskonsekvensvurderinger (Nord-
jyllands amt). I Storstrøms amt er der tale om et ønske om at integrere miljø og sund-
hedsovervejelser, herunder at anvende sundhedskonsekvensvurderinger. 
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Opsummering om sundhedskonsekvensvurderinger i amterne 
I amterne er der udarbejdet sundhedskonsekvensvurderinger vedrørende trafiksikkerhed, 
brug af uønskede kemikalier, motion på recept og der er udtrykt ønske om inspiration til 
at integrere miljø og sundhedshensyn, f.eks. i sundhedskonsekvensvurderinger. Amter-
ne har haft for øje at investeringer i forebyggelsesprojekter, såsom bedre trafikadfærd 
blandt unge, øget motion blandt folk med f.eks. diabetes, og reguleringer af trafik, giver 
mulighed for bedre sundhed, samtidig med at der bliver færre udgifter til indlæggelser 
og behandling. Amterne har brugt forskellige sygeligheds- og sundhedsdata og uhelds-
statistik, og har indhentet oplysninger om brugertilfredshed og adfærdsændringer. Am-
terne har i begrænset omfang involveret interessenter (borgere, brugere) i processen. 
Brugen af sundhedskonsekvensvurderinger har haft betydning for det politiske niveau 
som et bedre prioriteringsgrundlag for tekniske og økonomiske indsatser. Flere inter-
viewede har peget på, at sundhedskonsekvensvurderinger kunne bruges i mange andre 
sammenhænge og at det er væsentligt, at sundhedsfolk bliver involveret. 

Sundhedskonsekvensvurderinger i kommunerne 
I alt 14 uddybende telefoninterviews har givet anledning til beskrivelse af 14 eksempler 
på sundhedskonsekvensvurderinger i kommunerne. Tabel 3 er en sammenfatning af 
formål og resultat af kommunernes sundhedskonsekvensvurderinger. Alle sundheds-
konsekvensvurderingerne er systematisk beskrevet og fremgår af Bilag 2. 

Opsummering om sundhedskonsekvensvurderinger i kommunerne 
Det ser ikke ud til at der er et mønster i hvilke kommuner, efter befolkningstal, der har 
anvendt sundhedskonsekvensvurderinger. Såvel store kommuner som Odense, med ca. 
184.000 indbyggere, som små kommuner som Sydlangeland, med ca. 4.000 indbyggere, 
angiver at have anvendt sundhedskonsekvensvurderinger. Det var på forhånd ventet at 
kommuner i Sund By Netværket ville have en interesse i begrebet sundhedskonse-
kvensvurderinger. I alt er to af de i udredningen nævnte kommuner med i netværket 
(Nordborg og Horsens) og fire af de medvirkende amter (Nordjylland, Storstrøm, Søn-
derjylland, Viborg) er med i netværket. 

I kommunerne er der anvendt prospektive, samtidige og de såkaldte retrospektive sund-
hedskonsekvensvurderinger; en del af vurderingerne har karakter af at være evaluerin-
ger.

De afrapporterede aktiviteter drejer sig især om påvirkning af sundhedsdeterminanter og 
er overvejende aktiviteter på forebyggelsesområdet. Kommunerne har brugt sundheds-
konsekvensvurderinger indenfor trafik- og miljøområdet (Børkop, Vejle og Odense), 
socialområdet (Give, Hørning, Nykøbing Falster, og Aalborg med to eksempler), kost- 
og motionsområdet (Sydlangeland, Aabybro, evt. Odense), undervisningsområdet (Gi-
ve), integrationsområdet (Varde), på tværgående områder som Nakskov Kommunes ri-
sikostyringsstrategi og Askov Kommunes sundheds- og styrkeprofil for et lokalområde.  

Kun få kommuner, herunder Nordborg som et specielt eksempel, har på forhånd fastlagt 
hvilken definition af sundhed der var anvendt i sundhedskonsekvensvurderingen.
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Tabel 3. Kommunernes sundhedskonsekvensvurderinger 
Kommune Tema Resultat 
Børkop Intelligent fart 

tilpasning
(INFATI)

Allerede på planlægningsstadiet har INFATI sat fokus på trafik-
sikkerhedsområdet i kommunen; politikerne bruger penge på tra-
fiksikkerhedsforanstaltninger.

Give Ændring af 
skolestruktur 

Kommunen opnår en budgetreduktion, der tilfalder kommune-
kassen.

Give Omorganise-
ring af ældre-
området 

Forventninger om, i forbindelse med igangværende omstrukture-
ringer, en bedre udnyttelse af ressourcer, bedre arbejdsvilkår og 
dermed bedre pleje til de ældre. 

Hørning Forebyggelse af 
anbringelse af 
børn uden for 
hjemmet 

Kommunen har landets laveste andel af børn anbragt uden for 
eget hjem. 
Strategien fremmer folkesundheden. 
Man får mere sundhed for pengene. 

Nakskov Risikostyrings-
strategi

Penge, sparede udgifter til forsikringspræmie; Reduktion i antal 
sygedage; Øget livskvalitet; Sundere og mere tilfredse medarbej-
dere;
Medarbejdernes forslag tages seriøst. 

Nykøbing 
Falster

Alkoholpolitik Et gennembrud på et tabubelagt område, alkohol. Alkohol kan 
være løftestang for folkesundhedsområdet og andre forebyggel-
sesinitiativer. 

Odense Odense som 
Danmarks nati-
onale cykelby 

Forventer: Flere cykelture; Færre bilture; Mindre luftforurening; 
Mere motion; Større sundhed for borgerne; 
Forbedring af cykelvaner bl.a. hos børn og unge; at Odensebor-
gere cykler mere end gennemsnittet. 

Sydlange-
land

Børn, mad, 
bevægelse

Antallet af børn, der går uden for skolen for at købe f.eks. chips 
og sodavand, er reduceret. 
Børnenes spisevaner er forbedret. Flere er interesserede i salat og 
grøntsager.

Varde Integrations- 
politik

Der er stor politisk opmærksomhed på området. Et integrations-
råd er etableret og en række aktiviteter  igangsat.  

Vejle VVM-
screening af 
trafikplan for 
Vejle Midtby 

Resultaterne af VVM screening blev vigtige for den politiske de-
bat og byrådets beslutning. 

Aabybro Aktiv igen Sparede udgifter til sygedagpenge finansierer udgiften til fysiote-
rapeuten.

Aalborg Allergivenlig 
børnehave – 
Hyldehaven 

Fremme af folkesundheden og mere sundhed for pengene. Bedre 
kendskab blandt personale og forældre til, hvordan man forebyg-
ger anfald hos børn. 

Aalborg Behandlingstil-
bud for unge 
gravide, unge 
mødre og deres 
børn

Fremme af folkesundheden. Mødre får øget livskompetencen. 
Børn får en bedre start på livet. 

Åskov Sundheds- og 
styrkeprofil for 
et lokalområde 

Politikerne får med styrkeprofilen et bedre beslutningsgrundlag 
og et supplement til sundhedsredegørelsen. 

Kommunerne har anvendt en lang række datakilder, og har selv anvendt spørgeskemaer 
til brugertilfredshedsundersøgelser. Kommunerne har i vidt omfang involveret interes-
senter (borgere, brugere) i processen. Man mener næsten samstemmende at sundheds-
konsekvensvurderingerne har givet mere sundhed for pengene og har givet politikerne 
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et bedre grundlag at prioritere på. Enkelte kommuner har sparet på visse udgifter. Ende-
lig peger flere af de interviewede på områder, hvor sundhedskonsekvensvurderinger
skønnes at ville kunne være nyttige. 

Samarbejde på tværs af administrative niveauer 
Der er i interviews peget på vigtigheden af samarbejde mellem de administrative ni-
veauer, de forskellige forvaltninger og med interessenter. For eksempel er projekterne i 
Aalborg kommune kommet i stand som samarbejde med Nordjyllands Amt, bl.a. som 
led i sundhedsaftalerne. Et andet eksempel er kampagnen ”Børn, mad og bevægelse”, 
som er iværksat af Sundhedsstyrelsen, og som samarbejdspartner med Fyns Amt fandt 
man interesse herfor blandt andet i Sydlangeland Kommune. Udviklingen af alkohol-
handleplaner i Nykøbing-Falster Kommune er blandt andet opstået som resultat af et 
udbud fra Sundhedsstyrelsen, og Odense som Danmarks Cykelby som resultat af et ud-
bud fra Trafikministeriet. 

Eksemplerne beskriver samarbejder mellem det lokale, regionale og det centrale niveau 
og viser at projekter har gode muligheder for hensigtsmæssig gennemførelse, når der er 
interesse og opbakning fra alle niveauer. 

Også samarbejdet med arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationer er et godt ud-
tryk for det demokratiske aspekt, og at såvel de direkte påvirkede som interessenter, 
inddrages i vurderingerne af sundhedsmæssige virkninger af aktiviteter, som interessen-
terne kan have meninger og oplysninger om og som potentielt kan påvirke dem. 
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5. Internationale erfaringer 

Internationale eksempler kan rumme erfaringer med sundhedskonsekvensvurderinger 
fra centralt eller lokalt niveau i andre lande eller sundhedskonsekvensvurderinger, der 
har eller kan få betydning ud over et lands grænser, og kan blive af international betyd-
ning. Erfaringerne kan også dække over internationale aktører, så som WHO og Europa 
Kommissionen, der har mandat til at behandle medlemsstaters sager og udvikle politik, 
strategier eller retningslinier af international betydning.

5.1 Erfaringer fra andre lande 

Gennemgang af litteratur viser, at sundhedskonsekvensvurderinger er et kendt og an-
vendt begreb i mange lande og sammenhænge. I Storbritannien, Tyskland, Holland og 
Sverige er der arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger på forskellige niveauer.

I Tyskland er sundhedskonsekvensvurderinger anvendt i forbindelse med miljøkonse-
kvensvurderinger og beskrevet som en 10-trins-model (33).

I Holland er anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger slået igennem på centralt 
niveau og der har i en årrække været arbejdet med nationale sundhedskonsekvensvurde-
ringer af forskellige sektorpolitikker. Det Nationale Institut for Folkesundhed og Miljø 
(RIVM) udfører forskning i folkesundhed og miljø, og driver også Kontoret for Miljø-
konsekvensvurderinger (Office for Environmental Assessment). RIVM udfører forsk-
nings- og udredningsopgaver for det Hollandske ministerium for sundhed, velfærd og 
sport, ministeriet for bolig, planlægning og miljø og for ministeriet for landbrug, natur-
forvaltning og fiskeri. 

I nærværende udredning er medtaget et eksempel på en sundhedskonsekvensvurdering 
af national boligpolitik, udarbejdet i samarbejde mellem det Nationale Institut for Fol-
kesundhed og Miljø (RIVM) og ministeriet for bolig, planlægning og miljø, se Bilag 3. 

I  Norge har Helsedepartementet peget på plan- og bygningsloven og kommunehelsetje-
nesteloven har hjemmel til at der kan gennemføres konsekvensudredninger for enkeltak-
tiviteter, for eksempel i forbindelse med kommunernes miljørettede helsevern. Den nor-
ske regering har i sit politiske dokument Resept for et sunnere Norge udviklet en strate-
gi for at institutionalisere helsekonsekvensvurderinger. Vigtige virkemidler er juridisk 
og institutionel forankring, metodeudvikling og kompetenceopbygning, herunder ved 
oprettelse af en central kompetenceenhed (56). 

5.2 Verdenssundhedsorganisationen WHO 

WHO har såvel på regionalt som på globalt niveau støttet udviklingen af metoder og 
opsamling af erfaringer med sundhedskonsekvensvurderinger. WHO’s hovedkontor i
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Geneve har globalt intensiveret arbejdet med at fremme interessen for at anvende sund-
hedskonsekvensanalyser og har etableret elektronisk tilgang til information: 
http://www.who.int/health_topics/health_impact_assessment/en/ 

I udviklingssammenhæng har anvendelse af Impact Assessments været kendt og brugt i 
en årrække (31) og der er udviklet et omfattende undervisningsmateriale, der med bi-
stand fra WHO’s hovedkvarter, og med støtte fra det Danske udenrigsministerium, er 
udarbejdet til træning med de aktører, som skal tage beslutning om at anvende Health

Impact Assessment  i projekter i udviklingssammenhæng (57). Erfaringerne med kapaci-
tetsudvikling, i forbindelse med brug af sundhedskonsekvensvurderinger i udviklings-
sammenhæng, er i nærværende rapport medtaget som et godt eksempel, se Bilag 3. 

I 1999 afholdt WHO’s regionalkontor for Europa et internationalt møde, som resultere-
de i udgivelsen af the Gothenburg Consensus paper (1), som har haft stor betydning for 
fastlæggelse af begreber og fremgangsmåder ved anvendelse af sundhedskonsekvens-
vurderinger. WHO har, igennem bl.a. European Center for Health Policy (EHCP) i Bru-
xelles, bidraget til yderligere definition af begreber og processer mv., herunder ved af-
holdelse af konferencer, udgivelse og Web-siden: http://www.euro.who.int/eprise/
main/WHO/Progs/HPA/HealthImpact/20020319_1

WHO’s Europa kontor har senere, blandt andet gennem udgivelse af en række publika-
tioner, Policy Learning Curve Series, bidraget med flere rapporter om sundhedskonse-
kvensvurderinger. Vigtige kilder er: 

• Health Impact Assessment. Main concepts and suggested approach. Gothenburg 
consensus paper. København, WHO Regional Office for Europe, 1999 

• Lehto J, Ritsatakis A. Health Impact Assessment as a tool for intersectoral 
health policy. København, WHO Regional Office for Europe, 1999 (POLC01 01 
01/6).

Healthy Cities project 
Som nævnt driver WHO’s regionalkontor for Europa the Healthy Cities project (HCP) i 
Europa. Også WHO’s hovedkarter i Geneve driver netværk af sunde byer i de øvrige af 
WHO’s regioner. 

The Healthy Cities Project er i fjerde fase af netværkets aktiviteter, og i denne fase er 
det stillet som krav til netværkets deltagere, at man vil arbejde med sundhedskonse-
kvensvurderinger. I denne forbindelse vil WHO’s regionalkontor for Europa udarbejde 
protokoller for anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger og dette materiale skal 
stilles til rådighed for de deltagende byer. En samlet indsats i HCP-regi forventes at øge 
anvendelsen af og interessen for sundhedskonsekvensvurderinger internationalt og i 
Danmark. Projektets hjemmeside informerer løbende om denne udvikling: 
http://www.who.dk/healthy-cities/UrbanHealthTopics/20040205_7

Som baggrund for WHO’s service til de deltagende byer blev i projektet Promoting and 

Supporting Integrated Approaches for Health and Sustainable Development at the Lo-
cal Level Across Europe, PHASE, gennemført et arbejde med at udvikle værktøjer og 
træningsmoduler til brug for støtte og vejledning til de deltagende byer: 
http://www.who.dk/healthy-cities/UrbanHealthTopics/20040205_2
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The transport, health and environment pan-European programme - The PEP 
FN’s økonomiske kommission for Europa, UNECE, og WHO har sammen med en ræk-
ke medlemslande i 1999 iværksat et stort udviklingsprojekt indenfor sundhedskonse-
kvensvurderinger, the Transport, health and environment Pan-European Programme, 

The PEP. The PEP er en stor sundhedskonsekvensvurdering af trafikkens helbredsmæs-
sige effekter, såvel for fysisk som mental sundhed, med særligt fokus på børn. Dette 
omfattende, tværsektorielle arbejde om sundhedsmæssige konsekvenser af trafikken for-
ventes at være til inspiration for såvel lokale, regionale, centrale som internationale 
myndigheder, idet der i dokumentationen er adgang til problemformuleringer, data og 
metoder, resultater og anvendelsesmuligheder af sundhedskonsekvensvuderinger.

I forbindelse med WHOs ministerkonference om Miljø og Sundhed, Budapest 2004, 
udkom de første resultater af PEP, i form af følgende rapporter, The transport-related 

Health Effects with a Particular Focus on Children: 

• Physical activity 
• Air Pollution 
• Psychological and Social Effects 
• Noise
• Economic Valuation. 

Rapporterne bliver tilgængelige på hjemmesiden: 
http://www.thepep.org/en/welcome.htm 

5.3 Den Europæiske Union

Europakommissionen har på en række områder fremhævet fordelene ved at anvende 
sundhedskonsekvensvurderinger på unionsniveau, såvel som tværnationalt og i med-
lemsstaterne.  

En gruppe eksperter blev i 2001 af EU’s Kommission for Sundhed og forbrugerbeskyt-
telse bedt om at udvikle en generel model for hvordan HIA kan gennemføres ved poli-
tikforslag fra Europa Kommissionen. Resultatet er beskrevet i en guide, som kan an-
vendes bl.a. i forbindelse med implementeringen af den Europæiske Kommissions Pub-

lic Health Strategy, af medlemsstater, af HIA-eksperter m.v. (5).  

Amsterdam Traktaten 
Den Europæiske Union har i kraft af artikel 152 af Amsterdam Traktaten besluttet at ”et 
højt beskyttelsesniveau skal sikres ved beskrivelse og gennemførelse af alle fællesska-
bets politiker og aktiviteter”. Denne målsætning kunne implementeres i det danske ad-
ministrative system for så vidt angår sundhedsmæssige konsekvensvurderinger. 

Public Health Programme 
Europa Kommissionen udarbejder handleprogrammer for folkesundheden, de såkaldte 
Public Health Action Programmes. Programmerne udstikker politiske retningslinier for 
fællesskabets udvikling og stiller midler til rådighed for medlemsstaterne og partner-
skaber til projekter der udvikler metoder og praksis indenfor de prioriterede områder. 
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I EU’s nye Folkesundhedsprogram, 2003-2008, er der afsat 312 mio. euro til handlepla-
ner der kan beskytte og forbedre den europæiske befolknings sundhed. Arbejdsplanen 
for programmet indeholder nogle tværgående emner, herunder udviklingsarbejde om 
sundhedskonsekvensvurdering.

5.4 Sverige som foregangsland 

WHO’s møde i Gøteborg i 1999 har medvirket til at man i Sverige har arbejdet bredt 
med hälsokonsekvensbeskrivningar eller – bedömningar. 

Den Svenske regering har i sit forslag, Regeringens proposition 2002/03:35. Mål får 
folkhälsan. Harpsund, 2002, udtalt sig om forskning og metodeudvikling inden for fol-
kesundheden. Der peges på at det er af stor vægt, at Statens Folkhälsoinstitut driver et 
fortsat udviklingsarbejde omkring sundhedskonsekvensvurdering gennem en kombina-
tion af teoribaseret kundskab og praktisk tillempning. Regeringen mener, at sundheds-
konsekvensvurdering er et vigtigt værktøj på folkesundhedsområdet, som bidrager til at 
synliggøre sundhedsaspekterne, som kompletterer og øger kvaliteten for forskellige be-
slutningsgrundlag, og dermed kan lede til at beslutninger bliver bedre underbygget ud 
fra et folkesundhedssynspunkt. 

Statens Folkhälsoinstitut 
Det svenske Statens Folkhälsoinstitut (www.fhi.se) har bidraget dels med motiverende 
og retningsgivende materiale (58) og har selv iværksat og støttet en række sundheds-
konsekvensvurderinger, for eksempel af aldersgrænser for indkøb af tobaksvarer, alko-
hol, og om vejtrafik (59). 

Den mest kendte og vidtrækkende sundhedskonsekvensvurdering, som er udført af Sta-
tens Folkhälsoinstitut handler om EU’s landbrugspolitik (11). Sundhedskonsekvensvur-
deringen beskriver, på baggrund af data om miljø- og sundhedsmæssige effekter af 
dyrkning og indtagelse, de sundhedsmæssige effekter af EU-støtte til dyrkning af fire 
typer landbrugsprodukter: 

• Frugt og grøntsager 
• Mælk og mejeriprodukter 
• Alkohol
• Tobak.

Sundhedskonsekvensvurderingen anbefaler, at EU justerer sin støtte til produktion af 
disse produkter. Politikken bør støtte den sundhedsmæssige dimension og derfor ophøre 
med støtte til produktion af tobak og alkohol, og fremme produktion og forbrug af frugt 
og grøntsager og mælkeprodukter med lavt fedtindhold. Den politiske anbefaling er ret-
tet direkte mod EU’s støtteprogrammer og giver præcise anbefalinger for den fremtidige 
politik. I nærværende rapport er denne sundhedskonsekvensvurdering anvendt som et 
eksempel på en international sundhedskonsekvensvurdering, se Bilag 3. 

Der er i Sverige en diskussion om hvorvidt der fremover skal foretages sundhedskonse-
kvensvurderinger i alle regeringsforslag, og om hvilken rolle Statens Folkhälsoinstitut 
skal spille i denne forbindelse. 
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Landstingsforbundet og Svenska Kommunförbundet
Landstingsforbundet og Svenska Kommunförbundet har siden slutningen af 1990’erne 
(60) støttet anvendelsen af sundhedskonsekvensvurderinger på det lokale og regionale 
niveau. De to forbund udarbejdede sammen vejledende materiale, der beskriver de 
værktøjer man kan anvende i sundhedskonsekvensvurderingsarbejdet.

Der er tale om tre dele med forskellig dybde og detaljeringsniveau. Den enkleste tilgang 
er den såkaldte ”hälsofrågan” med enkle spørgsmål om konsekvenser for folkesundhe-
den. Den anden del er den såkaldte ”hälsomatrisen”, der med besvarelse af en række 
emner skal belyse, hvordan en beslutning kan påvirke disse forhold og virkning for be-
folkningsgrupper m.m., den tredje og mest omfattende del er ”hälsokonsekvensanaly-
sen”, som indeholder dels de generelle overvejelser der fremkom i de to første dele, og 
dels en besvarelse af 7 specifikke spørgsmål, der er direkte relateret til det emne, der 
vurderes (61). Vejledningen fremhæver, at det er op til den enkelte kommune eller län at 
vælge det værktøj (del), der passer bedst til deres forudsætninger. 

Et udviklingsarbejde som beskriver en række faktorer, der påvirker befolkningens sund-
hed blev på opdrag af Landstingsforbundet gennemført i 2002 (62). I denne forbindelse 
blev modeller til at beregne sygdomsbyrden udregnet, som i DALY’s (disability-
adjusted life-year), for en række risikofaktorer. En faktor kan have effekt på mange for-
skellige sygdomme og dette giver modellen mulighed for at beregne. Modellen er tænkt 
at kunne anvendes i forbindelse med udarbejdelse af sundhedskonsekvensvurderinger 
http://www.lf.se/kalkylatorn/ halsan.pdf

Andre eksempler fra Sverige 
En lang række län (bl.a. Uppsala, Sörmland) og kommuner (bl.a. Norrköping, Helsing-
borg) har udarbejdet HKB. I Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt, Region Skåne, er der i 
2004 udarbejdet rutiner for anvendelse af checklister til afgørelse af, om sager kan have 
konsekvenser for sundheden for børn, eller for kønsaspektet. Enhver sagsbehandler skal 
vurdere om der kan være tale om umiddelbare, korte eller langsigtede konsekvenser af 
nye aktiviteter og afgøre, om der skal udarbejdes ”Hälso/barn/genuskonsekvensbeskriv-

ning” af sagen. De standardiserede spørgsmål sagsbehandleren skal besvare, kan ses på 
Internettet http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Distriktsn%C3%A4mnderna/ Syd-
vastraskane/Dokument/HKB%20mall.pdf). 

I Stockholm’s län (amt), har man gennemført en sundhedskonsekvensvurdering på sy-
gehusområdet (63) og man har vurderet virkninger på sundheden af ændringer i luftkva-
litet, som resultat af indførelse af afgift på kørsel på visse strækninger (64). 

En sundhedskonsekvensvurdering af ozons virkninger (9) er i nærværende rapport an-
vendt som et godt eksempel, se Bilag 3. 

Den svenske Socialstyrelse (svarer til den danske Sundhedsstyrelse) har ligeledes inte-
resseret sig for de sundhedsmæssige konsekvensvurderinger og har bl.a. analyseret, 
hvorledes sundheden er behandlet i miljökonsekvensbeskrivningar. Der peges på at der 
ofte savnes kompetence til at udarbejde solide beskrivelser af virkninger på sundheden, 
og hvis ikke sundhedsaspekterne tydeligt er angivet i opgavebeskrivelsen til miljøkon-
sekvensvurderinger, så vil sundhed ikke blive belyst i andet end almindelige vendinger. 
En miljøkonsekvensvurdering skal ikke bare beskrive påvirkning og eksponering i al-
mindelighed, men bør så vidt muligt indeholde både en bedømmelse af hvilke konse-
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kvenser en påvirkning almindeligvis har, og må beskrive, hvad dette mere konkret bety-
der for de berørte menneskers sundhed (32). 

5.5 Databaser 

Interessen for udveksling af erfaringer med sundhedskonsekvensvurderinger har givet 
sig udtryk i etablering af nationale og internationale netværk, praktiske såvel som for-
sker-netværk og i etablering af databaser, litteratur, referencer og gode eksempler. For-
skellige institutioner og netværk tilbyder konferencer, seminarer og konsulentvirksom-
hed, samt organiserer og udgiver relevant materiale og dokumentation, herunder over 
Internettet. Som eksempler på Web-sider med databaser og information, om principper 
for og praksis med sundhedskonsekvensvurderinger, skal nævnes: 

I Storbritannien er the National Health Service gået aktivt ind i formidlingen af metoder 
og ressourcer og har etableret Health Impact Assessment Gateway: http://www.hiagate-
way.org.uk.

En vigtig funktion på den internationale HIA-scene er aktiviteterne på Liverpool Uni-
versitets International Health Impact Consortium (IHIA), som udover at stå til rådighed 
som konsulenter ved udarbejdelse af HIA også udbyder kurser internationalt: 
http://www.ihia.org.uk

Det Nationale Institut for Folkesundhed og Miljø (RIVM) i Holland har etableret Inter-
netadgang til rapporter, artikler og andre links: http://www.hiadatabase.net.

Endvidere kan man pege på initiativer i Canada, hvor Health Canada, det Canadiske 
Sundhedsministerium, har udarbejdet artikler og vejledninger, som er tilgængelige på 
Internettet: http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/phdd/impact.

International Association for Impact Assessment (IAIA) er en international sammen-
slutning, dannet i 1980, som rummer mange folk fra mange professioner, som drøfter 
udvikling af, og erfaringer med Impact Assessment inden for mange discipliner på lo-
kalt, regionalt og globalt niveau: http://www.iaia.org. 

Andre elektronisk tilgængelige netværk er nævnt i oversigten over databaser, Bilag 5. 

5.6 Udviklingsprojekter 

I løbet af gennemførelse af nærværende udredning blev Statens Institut for Folkesund-
hed kontaktet af tre uafhængige aktører, som inviterede SIF til at deltage i udviklings-
projekter om sundhedskonsekvensvurderinger: 

• Et projekt om klarlæggelse af behov for kompetencer og uddannelse inden for 
sundhedskonsekvensvurderinger

• En forespørgsel fra WHO om partnerskab til udvikling af metoder og træning i 
Healthy Cities Network 
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• En henvendelse fra Litauen om partnerskab til en ansøgning om støtte til et pro-
jekt om Integration of HIA into sectoral policies. 

Statens Institut for Folkesundhed har principielt stor interesse i at deltage i sådanne in-
ternationale udviklingsprojekter, men har aktuelt ingen midler afsat hertil. SIF har der-
for bedt om at blive orienteret om udviklingen i de pågældende projekter. 

Opsummering om det internationale arbejde med sundhedskonsekvensvurderinger 
Såvel WHO’s hovedkvarter som regionalkontorer for Europaregionen har opprioriteret 
arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger og støtter anvendelse, udviklingsarbejde 
og databaser. I WHO’s Healthy Cities Project bliver anvendelse af sundhedskonse-
kvensvurderinger et generelt arbejdsredskab, fordi det er et krav til de deltagende byer. 

Sverige har erfaringer med og gode eksempler på anvendelse af sundhedskonsekvens-
vurderinger på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. Sverige må anses for 
at være et foregangsland, som tidligt indgik i samarbejdsprojekter med WHO. I Sverige 
er foregået udviklingsarbejder og der er udarbejdet vejledende materiale. Disse erfarin-
ger har været til stor inspiration for bl.a. det danske Sund By Netværk. 

Man har i Sverige konkluderet at miljøkonsekvensvurderinger ikke i tilfredsstillende 
omfang har inkluderet vurdering af aktiviteters sundhedsmæssige konsekvenser. Det må 
vurderes at selvstændige sundhedskonsekvensvurderinger bør udarbejdes.

Den norske regering peger på, at sundhedskonsekvensvurdering må institutionaliseres 
herunder ved at udarbejde vejledninger, oprette en kompetenceenhed, som skal arbejde 
med metodeudvikling, erfaringsopsamling og netværksarbejde. 
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6. Eksempler på gennemførte 
sundhedskonsekvensvurderinger

I Danmark har Nordborg Kommune tidligt fundet interesse i at arbejde med sundheds-
konsekvensvurderinger. Nordborg Kommune er en foregangskommune, som især er 
blevet inspireret af erfaringer fra Sverige.

Nordborg, en dansk foregangskommune
Nordborg Kommune er medlem af det danske Sund By Netværk og har tidligt interesse-
ret sig for og arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger.

Nordborg Kommune har en positiv definition af sundhedsfremme og forebyggelse, som 
går på tværs, bredt hen over sektorerne. Definitionen på sundhed er fire sundhedsbegre-
ber: kraft, styrke, kompetencer, ressourcer. 

Sundhedsplanlægningsgruppen udarbejdede i 2002 en model til belysning af de sund-
hedsmæssige konsekvenser af forslag, der kommer til politisk behandling. Modellen 
ligger tæt på den svenske enkle del, ”hälsofrågan”. Det blev foreslået, at den sagsbe-
handler, der udarbejder indstillinger til de enkelte punkter på byrådets dagsorden, skal 
søge at besvare følgende 3 spørgsmål: 

1. Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte gruppe/befolkningen i for-
hold til det sociale miljø (f.eks. mulighed for at øve indflydelse, arbejde i fælles-
skab og yde gensidig støtte)? 

2. Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte grupper/befolkningen med 
hensyn til visse risikofaktorer (f.eks. i det fysiske miljø eller livsstilen)? 

3. Er forslaget i overensstemmelse med de overordnede kommunale politiske mål-
sætninger og servicemål? 

Sundhedsmæssige vurderinger skal gælde alle beslutninger, hvor det er relevant, som 
erkendelse af at sundhed er vigtigt, men det betyder ikke, at sundhed overtrumfer alle 
andre hensyn. 

Det Sociale Udvalg besluttede på mødet den 16. september 2002, at denne procedure 
skulle følges fra 1. januar 2003, men således at det var sundhedschefen og ikke sagsbe-
handleren, der skulle foretage sundhedskonsekvensvurderingen. Forslaget skulle evalue-
res efter 1 år. 

Der holdes møde i byrådet og i de stående udvalg en gang om måneden. I praksis har 
det fungeret således, at sundhedschefen har modtaget udkast til dagsordenen til de stå-
ende udvalg torsdag eller i mange tilfælde fredag eftermiddag til vurdering af forslaget, 
med henblik på at aflevere kommentarer senest tirsdag kl. 12. Det betyder, at der har 
været 1-2 arbejdsdage og en weekend til at vurdere forslagene. I tilfælde af bortrejse har 
det ikke været muligt at belyse de sundhedsmæssige konsekvenser og disse arbejdsfor-
hold blev beskrevet som værende ikke tilfredsstillende. 
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To gange i løbet af 2003 har sundhedschefen afholdt kurser/møder med sagsbehand-
lerne m.h.p. at ruste dem til at være opmærksomme på, om byrådssager indeholdt 
spørgsmål, der kunne have sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne. 

Denne proces er lig med en screeningsproces. Såfremt byråds- eller udvalgssager bliver 
vurderet til at have sundhedsmæssige konsekvenser, skal dette skrives ind i sagsfrem-
stillingen, fulgt at eventuelle forslag til justeringer eller alternativer. Forslag kan have 
positiv, negativ eller en neutral virkning på folkesundheden. De positive vurderinger 
tjener til at sikre, at sådanne forslag ikke stryges eller forhandles væk. Nogle af vurde-
ringerne har givet anledning til politisk drøftelse og ændring af forslag. 

Siden ordningens start har sundhedschefen vurderet og kommenteret 11 forslag: 
• Lokaliseringsgodkendelser
• Biogasanlæg 
• Biologisk slamrensningsanlæg 
• Vintervedligehold
• Sikker cykel- og gangsti til Nordborg Skole 
• Sikre adgangsforhold til friskolen Østerlund 
• Anlæggelse af cykelsti i Guderup 
• Involvering af det Specialpædagogiske visitationsudvalg mhp. forebyg-

gelse contra behandling 
• Seksuelle krænkelser overfor børn og unge 
• Organisering af Helseservice vedrørende forebyggende hjemmebesøg 
• Budgetforslag 2004. 

På baggrund af erfaringerne foreslog sundhedschefen følgende, som blev anbefalet, og 
godkendt af Byrådet: 

• At man fortsætter med at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af 
politiske beslutninger 

• At sagsbehandleren får til opgave at foretage denne vurdering 
• At dagsordenen forsynes med en ”maske” (checkliste): 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
• At sundhedschefen fungerer som konsulent for sagsbehandlerne. 

Nordborg Kommune er i forbindelse med gennemførelse af nærværende udredning, den 
eneste kommune i Danmark, som har oplyst, at man specifikt og systematisk har sat 
brugen af sundhedskonsekvensvurderinger på den politiske dagsorden. Der er i Nord-
borg Kommune stor interesse for at samarbejde med andre interesserede, som for ek-
sempel i det danske Sund By Netværk, at indføre sundhedskonsekvensvurderinger og 
samarbejde om metoder, udveksle erfaringer m.v.  

Gode eksempler på gennemførte sundhedskonsekvensvurderinger
Som led i afrapporteringen og som potentiel inspirationskilde, ønskede Statens Institut 
for Folkesundhed, i forbindelse med udredningen, at beskrive nogle forskellige typer 
sundhedskonsekvensvurderinger, som gode eksempler.
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Kriterier for udvælgelse var at:
• Eksemplerne skal være fra lande/situationer DK kan sammenligne sig med 
• Eksemplerne skal være beskrevet i almen tilgængelig litteratur 
• Eksemplerne skal være gennemført og gerne evalueret 
• Eksempler skal komme fra følgende sektorer: 

-  Bolig 
-  Trafik 
-  Social 
-  Kost/Motion 
-  Miljø. 

På baggrund af disse kriterier blev nedenstående eksempler på gennemførte sundheds-
konsekvensvurderinger medtaget. Endvidere blev det besluttet at bringe et eksempel fra 
et projekt, der blev gennemført med udviklingsbistand fra DANIDA, samt at medtage et 
teoretisk eksempel på en sundhedsmæssig konsekvensvurdering af naturen. 

Oversigt over eksempler på gennemførte sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) 

Niveau og type SKV Tema/sektor Udført i land

Internationalt niveau; Strategi og 
politik

Sundhedskonsekvensvurdering af EU's 
landbrugspolitik 

Sverige

Nationalt niveau; Strategi og po-
litik

Sundhedskonsekvensvurdering af Hollands 
boligpolitik

Holland

Nationalt niveau; Strategi, poli-
tik, projekter 

Kost og fysisk aktivitet Danmark 

Regionalt og nationalt niveau; 
Strategi og politikudvikling 

Kognitiv undersøgelse af 70-årige i 
forbindelse med fornyelse af kørekort 

Danmark 

Nationalt og internationalt ni-
veau; Politik 

Sundhedskonsekvenser af ozon Sverige 

Nationalt niveau; Politik, sam-
fundsøkonomi 

Samfundsøkonomisk vurdering af 
partikelfiltre

Danmark 

Nationalt niveau; Politik, sund-
hedsmæssige gevinster 

Vurdering af partikelforurening og diesel-
partiklers sundhedsskadelige effekter 

Danmark 

Lokalt niveau; Projekt Adgangsforhold til planlagt skole, 
Nordborg Kommune 

Danmark 

Nationalt niveau; Strategi Den mulige gevinst af forebyggelse af syge-
fravær og udstødning fra arbejdsmarkedet  

Danmark 

Nationalt niveau; Strategi Værdisætning af kemikalierelaterede syg-
domme

Danmark 

Hertil kommer et eksempel der beskriver rammebetingelser for gennemførelse af sund-
hedskonsekvensvurderinger i udviklingslande samt et teoretisk eksempel. 

Niveau og type SKV Tema/sektor Udført i land

Betingelser for SKV i udvik-
lings- og bistandsprojekter 

Erfaringer med sundhedskon-
sekvensvurderinger i regi af 
dansk udviklingsbistand 

Internationalt undervisnings-
materiale om sundhedskonse-
kvensvurderinger 

Generel Naturen - en løftestang for 
folkesundheden! 

En teoretisk øvelse, Danmark 
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Det er karakteristisk, at meget få sundhedskonsekvensvurderinger er evaluerede for de-
res effekt, det vil sige, at det ikke er undersøgt, om de givne anbefalinger er blevet fulgt. 
I WHO’s database over gennemførte eksempler, er nævnt 3 sundhedskonsekvensvurde-
ringer, som er evalueret med hensyn til effekt. De på sitet tilgængelige oplysninger er 
dog så sparsomme, at det ikke vil være meningsfuldt at inkludere dem i ovennævnte ek-
sempelsamling. 

De udvalgte eksempler er beskrevet systematisk med hensyn til formål, baggrund, me-
toder, interessenter, anbefalinger og resultater. Eksemplerne findes i Bilag 3.

Opsummering vedrørende gennemførte sundhedskonsekvensvurderinger 
Eksemplerne på gennemførte sundhedskonsekvensvurderinger strækker sig fra et inter-
nationalt til et helt lokalt niveau. Temaerne beskriver en række determinanter uden for 
sundhedssektoren. De anvendte metoder strækker sig fra  simple procedurer, så som be-
svarelse af spørgsmål, til komplekse vurderinger, der inddrager mange metoder og data-
kilder. 

Nogle af de nævnte eksempler har ført til ændring i forslag til aktiviteter/projekter, eller 
har dannet baggrund for gennemførelse af andre forslag. Eksempelvis har et dansk, lo-
kalt projekt om kognitive tests ved fornyelse af 70-åriges kørekort ledt til en indsats fra 
centralt niveau, og sundhedsmæssige vurderinger af Hollands boligpolitik har ledt til 
lokale forsøg og politikudvikling. 

Det er interessant, at Nordborg Kommune har indført sundhedskonsekvensvurdering 
som et systematisk led i den almindelige administration af forslag til politisk behand-
ling. De beskrevne sundhedskonsekvensvurderinger indeholder anbefalinger, som i nog-
le tilfælde direkte har ledt til ændringer i forslag.

En virkning af den i Sverige gennemførte sundhedskonsekvensvurdering af EU’s land-
brugspolitik er, at efter rapportens publicering har Europa Kommissionen udarbejdet et 
forslag om at afvikle tobakssubsidierne. I forbindelse med en forestående reform af 
frugt og grønsagssektoren har Kommissionen meddelt medlemslandene, at man overve-
jer at ophøre med tilbagetrækning og destruktion af frugt og grønt.    

Vurderingen af ozons sundhedskonsekvenser i Sverige har tilvejebragt et forsknings-
baseret grundlag for grænseværdisættelse for udledning af ozon, og dette formuleres 
som en klar anbefaling, herunder med henblik på ændring i EU. 

De sundhedsmæssige konsekvenser af en øgning i befolkningens forbrug af mere ernæ-
ringsrigtig kost, og mere motion, enkeltvis og i sammenhæng er tydeligt beskrevet i Fø-
devaredirektoratets rapport, og der har indirekte været gjort brug af rapportens anbefa-
linger til en lang række råd om kost og motion.  
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7. Perspektiverne i sundhedskonsekvens-
vurderinger i Danmark 

I forbindelse med nærværende udredning om erfaringer med sundhedskonsekvensvur-
dering i Danmark og i udlandet har Statens Institut for Folkesundhed fundet en spirende 
interesse for at anvende sundhedskonsekvensvurdering i beslutningsprocesser.

Der er ikke i Danmark krav om at udarbejde sundhedskonsekvensvurderinger, og for 
mange er begrebet ukendt, eller anvendes med forskellig opfattelse af formål og meto-
der. I forbindelse  med udredningen har kommuner, amter og en række statslige institu-
tioner, i kraft af den tilsendte checkliste, fået anledning til at overveje, om deres aktivi-
tet kunne ligne en  sundhedskonsekvensvurdering.

Strategier for udarbejdelse af sundhedskonsekvensvurderinger 
Hvis sundhedskonsekvensvurderinger skal anvendes mere systematisk i Danmark, bør 
man overveje, om sundhedskonsekvensvurderinger af strategier, politiker, programmer 
eller projekter, skal være selvstændige processer eller kan indarbejdes i f.eks. sundheds-
planer og –redegørelser,  i miljøkonsekvensvurderinger eller i andre strategiske plan-
overvejelser som kommune- og regionplanlægning. Det er ligeledes vigtigt at afklare, 
hvorledes sundhedsmæssige konsekvenser af lovforslag behandles. 

Nogle få eksempler på sundhedskonsekvensvurderinger er gennemført som led i proce-
durerne for Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM). En vurdering fra Francesca Ra-
cioppi, WHO blev præsenteret på et symposium i København, 29. april 2003. Praksis 
viser, at sundhedsmæssige konsekvenser ofte er blevet overset i andre typer konse-
kvensvurderinger fordi: 

• Der har ikke været udarbejdet vejledning til hvordan de sundhedsmæssige kon-
sekvenser skulle undersøges, 

• Udredning af konsekvenserne for sundheden har ofte været begrænset til at tjek-
ke hvorvidt, man har overholdt allerede gældende miljøstandarder (f.eks. for 
luft, vand og støj) 

• Der har været fokus på de negative konsekvenser 
• Overvejelser om sundhedsdeterminanter har været ufuldstændige. 

Den svenske analyse af sundhedens rolle i miljøkonsekvensvurderinger viser, at sund-
heden ikke beskrives tilstrækkeligt seriøst, og evalueringer af danske erfaringer viser li-
geledes, at sundhed ingen rolle spiller i vurderinger af virkninger på miljøet. Det må 
derfor konkluderes, at sundhedskonsekvensvurderinger, for at få en reel behandling og 
chance for en reel betydning, må udvikles til en selvstændig proces (32). 

Disse erfaringer peger på at sundhedskonsekvensvurderinger bør udvikles og gennemfø-
res selvstændigt. Der må udvikles vejledninger og retningslinier for deres udarbejdelse. 
På baggrund af selvstændige procedurer og metoder kan sundhedskonsekvensvurderin-
ger, eventuelt på længere sigt når der er indhentet erfaringer hermed, inddrages eller in-
tegreres i andre typer af konsekvensvurderinger.
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Forudsætninger for gennemførelse af sundhedskonsekvensvurderinger 
Den vigtigste forudsætning for gennemførelse af sundhedskonsekvensvurderinger er, at 
der er politisk interesse for og stærk opbakning til processen. Der må være opbakning til 
brug af sundhedskonsekvensvurderinger, såvel på centralt som lokalt niveau, hvis sund-
hedskonsekvensvurderinger skal opfattes som et nyttigt redskab i den politiske og ad-
ministrative hverdag. Sundhedskonsekvensvurderinger skal være målrettede og me-
ningsfulde for såvel de forvaltninger, der udarbejder dem, som blandt dem, der skal an-
vende vurderingens resultat og anbefalinger. Metoder til udførelse af sundhedskonse-
kvensvurderinger skal være velbeskrevne og der skal være adgang til gode data, som 
grundlag for valgte emner. 

Emnerne i sundhedskonsekvensvurderinger skal tænkes bredt og være relevante; en for-
del ved en sundhedskonsekvensvurdering er netop, at den kan gå på tværs af traditionel-
le sektorer og fag. Sundhedskonsekvensvurderinger bør udarbejdes i samarbejde med de 
implicerede myndigheder og med involvering af interessenter, således at der er enighed 
om, hvilke aktiviteter vurderingen omfatter. 

Udvikling af kompetencer til udarbejdelse af sundhedskonsekvensvurderinger 
Uddannelse og træning af medarbejdere på centralt, regionalt og lokalt niveau kan bi-
drage til at udvikle kompetencer, der er nyttige og nødvendige, når der skal udarbejdes 
sundhedskonsekvensvurderinger. Tillempning af emnevalg og metoder til de lokale for-
hold vil præge behov for træning og vejledning. 

Udarbejdelse af sundhedskonsekvensvurderinger må, i kraft af deres tværgående karak-
ter og hyppige brug af mange forskellige data og indikatorer, typisk ske på baggrund af 
tværsektorielt og teambaseret samarbejde. Det synes klart, at der er brug for professio-
ner med teknisk viden og med procesviden om aktiviteten og dens effekter, så som in-
geniører og arbejdsmiljøteknikere, og der er brug for professioner med viden om syg-
dom og sundhed på befolkningsplan så som epidemiologer, sociologer og psykologer. 
Forhåndsviden findes ofte i de nævnte faggrupper samt hos forebyggelseskonsulenter, 
kommune- og sociallæger og folk med erfaring i de administrative procedurer. Hertil 
kommer samfundsplanlæggere, så som arkitekter og byplanlæggere, der har ansvar for 
de tværgående emner og udformning af de fysiske omgivelser.  

De nye folkesundhedsvidenskabskandidater, MPH’er, har en relevant basisuddannelse, 
med viden om determinanter for sundhed, analysemetoder og kendskab til sundheds-
fremme og metoder til forebyggelse af sygdom. Disse kandidater forventes at ville være 
fortalere for et øget samarbejde mellem forskningsmiljøer og de praktiske miljøer. På 
det regionale niveau er embedslægerne potentielle samarbejdspartnere og konsulenter, 
herunder som kilder til levering og bearbejdning af data. 

En række informationer og kompetencer kan ikke forventes at være tilstede på alle ni-
veauer og en arbejdsdeling er derfor hensigtsmæssig. Katrineholm Kommune i Sverige 
har konkluderet, ”at kundskaber om forskellige stoffers fysisk/kemiske opbygning og 
(farlighed), og om hvordan de direkte eller indirekte påvirker mennesket og miljøet må 
samles hos en statslig eller regional myndighed. Små kommuner med begrænsede res-
sourcer har svært ved at opbygge denne kompetence” (65). I Danmark kan Miljøstyrel-
sens viden på kemikalieområdet, Arbejdsmiljøinstituttets på arbejdsmiljøområdet o.s.v. 
være vigtige informationskilder eller samarbejdspartnere. 
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Også interesseorganisationer, f. eks. sammenslutninger, patientorganisationer, natur- og 
miljøorganisationer osv. kan tænkes at udvikle interesse for og kompetencer indenfor 
sundhedskonsekvensvurderinger, og kan være medspillere på interessentsiden. 

Centrale sundhedsmyndigheder kan spille en vigtig rolle, såvel ved udarbejdelse af 
sundhedskonsekvensvurderinger for fremtidige lovforslag inden for de forskellige sek-
torområder, som ved bistand til tværgående sundhedskonsekvensvurderinger, og ved 
hjælp til regionale og lokale sundhedskonsekvensvurderinger. Det kan overvejes, som i 
Norge, at etablere et nationalt kompetencecenter, som får til opgave at indsamle erfarin-
ger og udvikle forslag til procedurer og metoder, herunder bidrage med forslag til for-
ankring af  sundhedskonsekvensvurderinger i de administrative systemer. Kompetence-
centret kan give faglig støtte og rådgivning til de lokale og centrale niveauer, forestå 
kompetenceudvikling og netværksarbejde, og evt. bidrage til emnets optagelse i fagpla-
ner i relevante i uddannelser. 

Aftale om strukturreform 
Regeringen nedsatte 1. oktober 2002 en strukturkommission, der fik til opgave at tilve-
jebringe en teknisk og faglig analyse, der kan udgøre et beslutningsgrundlag for æn-
dringer i rammer for løsningen af den offentlige sektors opgaver. Spørgsmålet om 
kommunernes størrelse, amternes fortsatte eksistens og opgavefordeling var i fokus.

I vurderingen af fordele og ulemper ved forskellige indretninger af den offentlige sektor 
har bl.a. følgende kriterier skullet lægges til grund og afvejes i forhold til hinanden: Ef-
fektivitet og bæredygtighed, demokratisk kontrol, borgerinddragelse og dialog mellem 
borgere og politikere, kvalitet i opgaveløsningen, nærhed til borgerne, borgernes rets-
sikkerhed og valgmuligheder, klarhed i ansvarsfordelingen, og sammenhæng mellem 
kompetence og økonomisk ansvar.  

Med udgangspunkt i disse kriterier skulle kommissionen opstille og vurdere forskellige 
modeller for placering af ansvaret for løsningen af offentlige opgaver og hensigtsmæs-
sige størrelser af de offentlige enheder. En konkret stillingtagen til den fremtidige geo-
grafiske inddeling lå uden for kommissionens område (http://www.moderniserings-
program.dk/visArtikel.asp?artikelID=5243, downloaded 23. april 2004). 

På baggrund af Kommissionens arbejde indgik Regeringen i juni 2004 en aftale om 
strukturreform (53). Aftalepartnerne besluttede, at et indbyggertal på minimum ca. 
30.000 indbyggere generelt skal være udgangspunktet for dannelse af de nye kommu-
ner. Kommuner med færre indbyggere, omkring eller under 20.000 indbyggere, skal 
indgå et forpligtende samarbejde med en eller flere kommuner for at sikre faglig bære-
dygtighed i opgavevaretagelsen. Den 3. marts 2005 indgik regeringen, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, en aftale om det kommunale Dan-
markskort, der skal træde i kraft den 1. januar 2007. Aftalen om strukturreformen kan 
downloades fra (http://www.im.dk//imagesupload/dokument/Aftale%20om% 
20strukturreform%20ny.pdf)

Kommunerne får ansvaret for de fleste af de amtslige natur- og miljøopgaver, herunder 
myndighedsudøvelse og håndhævelse af miljøbeskyttelses- og vandforsyningsloven. 
Kommunerne får ansvar for at løse de fleste velfærdsopgaver, og på sundhedsområdet 
får kommunerne ansvar for den forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår 
under indlæggelse. 
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De eksisterende amter nedlægges og fem regioner, med folkevalgte regionsråd, etable-
res således: 

• Region Nordjylland, med administrativt centrum i Aalborg 
• Region Midtjylland med administrativt centrum i Viborg 
• Region Syddanmark, med administrativt centrum i Vejle 
• Region Hovedstaden inklusiv Bornholm, med administrativt centrum i  

Hillerød 
• Region Sjælland, med administrativt centrum i Sorø. 

Regionerne opdeles i to adskilte dele: Sundhedsområdet og øvrige opgaver. Sundheds-
området består af sygehuse, praktiserende læger og øvrig sygesikring, samt den behand-
lende psykiatri. Udenfor sundhedsområdet vil det være en regionale opgave at udarbejde 
udviklingsplaner. Ved forslag til strategier og programmer, der iværksættes af nye, så-
kaldte vækstfora, samt for de regionale udviklingsplaner, vil sundhedskonsekvensvurde-
ringer kunne anvendes til prioritering af forslagene. Der er f.eks. mulighed for at natur- 
og miljøbeskyttelsesinitiativer vurderes for deres sundhedsmæssige effekter. 

Der etableres et lovpligtigt samarbejde mellem kommuner og regioner i form af obliga-
toriske, regionale sundhedsaftaler, som skal understøtte nødvendig sammenhæng mel-
lem behandling, forebyggelse og pleje. Sundhedsaftalerne skal leve op til statsligt defi-
nerede indholdskrav, og der skal offentliggøres servicemål for den fælles indsats. 

Indholdet i sundhedsaftalerne kunne omfatte brug af sundhedskonsekvensvurderinger, 
for eksempel i forbindelse med opnåelse af de opstillede servicemål. Servicemål kan nås 
gennem forskellige metoder og her kan sundhedskonsekvensvurderinger spille en rolle i 
vurdering af, om målene kan opnås med de valgte metoder. 

Sundhedskonsekvensvurderinger har potentialet til at spille en positiv rolle i en admini-
strativ struktur med relativt store kommuner. Større kommuner må etablere gode be-
slutningsunderlag og undgå uhensigtsmæssige og uønskede virkninger af beslutninger. 
Alt andet lige vil større enheder betyde større investeringer, og sundhedskonsekvens-
vurderinger kan anvendes til forhåndsvurderinger af aktiviteterne. 

Temaer for fremtidige sundhedskonsekvensvurderinger
I forbindelse med interviews af nøglepersoner fra centralt, amts- og kommuneniveau 
blev der peget på en række temaer, som kunne være interessante og relevante at foretage 
sundhedskonsekvensvurderinger af. 

Kvarterløft er et eksempel på en tværsektoriel, kompleks aktivitet, med betydelige of-
fentlige investeringer og med stor betydning for folkesundheden og befolkningens op-
fattelse af livskvalitet. Det kan overvejes, om projekter med forslag til omfattende æn-
dringer i de fysiske og funktionelle strukturer, bør omfattes af en sundhedskonsekvens-
vurdering, for at præcisere de forventede positive og negative virkninger på folkesund-
heden, som baggrund for eventuelle justeringer eller udarbejdelse af alternativer. Dette 
gælder også andre byfornyelses- og byplanmæssige projekter. 

På det sociale område har der været diskussion af praksis ved udskrivning af især ældre 
patienter, der udskrives fra hospital til genoptræning på det lokale niveau. Iværksættelse 
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af sundhedskonsekvensvurdering af politik på dette område kunne måske spille en rolle 
i at sikre et bedre beslutningsgrundlag og bedre resultat.

Nedenfor er opridset en række emner, som i udredningen er fremkommet som mulige 
emner i sundhedskonsekvensvurderinger: 

• Integration af miljø og sundhed 
• Industrilokalisering
• Fiskeri- og dambrug 
• Ændringer i socialpolitik, f.eks. antal af pædagoger pr. barn i institutioner 
• Skovskoler og skovbørnehaver 
• Motion i skoler 
• Ældremedicin 
• Psykiatri
• Børns anbringelse uden for eget hjem 
• Hjemmepleje
• Kostvejledning.

En teoretisk øvelse Naturen – en løftestang for folkesundheden, af Stein Nygård, fore-
byggelsesleder, Frederiksborg Amt, er i nærværende rapport medtaget som et – potenti-
elt – godt eksempel på en sundhedskonsekvensvurdering, se Bilag 3. 

Vurdering af lovforslags betydning for folkesundheden
Når Folketinget forelægger lovforslag, er det obligatorisk at inkludere en vurdering af 
en række konsekvenser af forslaget. I henhold til Cirkulære om bemærkninger til lov-
forslag og andre regeringsforslag og om fremgangsmåden ved udarbejdelse af lovfors-
lag, redegørelser, administrative forskrifter m.v. CIR nr. 159 af 16/09/1998. §7, stk. 2. 
fremgår det, at ”Den miljømæssige konsekvensvurdering bør belyse forslagets mulige 
virkninger på sundhed og sikkerhed, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab, 
ressourcer, affald, bygninger og kulturarv.”

Finansministeriet igangsatte i foråret 2004 et tværministerielt udvalgsarbejde om udar-
bejdelse af en ny vejledning om konsekvensvurdering af lovforslag. Hensigten var at 
producere en samlet og forenklet vejledning for de typer konsekvensvurderinger, der al-
lerede er i brug eller lovfæstet, herunder for miljøkonsekvensvurderinger. Statens Insti-
tut for Folkesundhed foreslog at lovforslags fremtidige konsekvenser på befolkningens 
fysiske og mentale velfærd, sundhed og sikkerhed, gøres til genstand for en vurdering, 
netop en sundhedskonsekvensvurdering.

I Regeringens strategi, Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundhe-

den, peges på at det offentlige har en rolle i at sikre formidling af viden om sundhed og 
sygdom ved at overvåge sundheden i befolkningen, ved at bidrage til udvikling af nye 
metoder og ved at formulere fælles mål og strategier for forebyggelsesindsatsen. Udar-
bejdelse af sundhedskonsekvensvurderinger er et velegnet redskab til at beskrive de for-
ventede virkninger på folkesundheden af lovforslag, strategier og politik. 

I Regeringens forslag Miljø og sundhed hænger sammen, nævnes at forskningsindsatsen 
kan belyse aspekter som udvikling af værktøjer, der kan medvirke til at prioritere og 
målrette indsatsen og styrke forebyggelse. Ikke blot lovforslag, der har konsekvenser for 
miljøsektoren, kan have konsekvenser for befolkningen og sundhed, positive og/eller 
negative; også lovforslag inden for bolig- og trafiksektoren, eller de sociale og kulturel-
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le sektorer, kan have positive og/eller negative konsekvenser for befolkningens sundhed 
og kan påvirke rammebetingelser for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og 
sundhedskonsekvensvurderinger kan anvendes til at afdække disse virkninger, før for-
slagene gennemføres. 

Konklusion

1. Der er gode eksempler på anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger på 
statsligt, amtsligt og kommunalt niveau i Danmark. Eksemplerne illustrerer bl.a. 
de sundheds- og livskvalitetsmæssige gevinster der kan opnås ved bestemte in-
terventioner. 

2. Der findes ingen offentlige, generelle anbefalinger om at anvende sundhedskon-
sekvensvurderinger. Sundhedskonsekvensvurderinger udarbejdes kun sjældent 
som beslutningsgrundlag for politisk administrative og faglige beslutninger. 

3. Der findes i dag i Danmark langtfra en fælles forståelse af hvad begrebet sund-
hedskonsekvensvurdering omfatter. Eksempler fra staten, amter og kommuner er 
en blanding af egentlige sundhedskonsekvensvurderinger, af afsluttede, evalue-
rede projekter, af planlagte projekter og af medicinsk teknologivurdering m.v. 

4. Der er flere danske eksempler på, at sundhedskonsekvensvurderinger direkte har 
påvirket den politiske beslutning. Med den ringe udbredelse af sundhedskonse-
kvensvurderinger i Danmark kan man kun gisne om den kvantitative betydning 
af sundhedskonsekvensvurdering for beslutningsprocessen. 

5. Internationale organer som WHO og EU anbefaler en mere systematisk anven-
delse af sundhedskonsekvensvurderinger i forbindelse med vurdering af sektor-
politikkers sundhedskonsekvenser.

6. Det bør overvejes, om tiden i Danmark er moden til at anbefale en mere syste-
matisk anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger, som et element i vurde-
ring af sektorpolitikkers betydning for sundhedsudviklingen i Danmark, i tilslut-
ning til overvejelser om at styrke folkesundhedsindsatsen. 
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Bilag 1 

Sundhedskonsekvensvurderinger
i amter
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Fyns Amt 

Titel/emne Kortlægning af uønskede stoffer i industrien, 2000 

Amt Fyns

Indbyggerantal 473.852 

Type SKV Samtidig screening af farlige stoffer anvendt på virksomheder 

Formål Formålet var at 
• kortlægge i hvilket omfang de uønskede stoffer*  findes på 

virksomheder,  
• hjælpe med at udfase brugen af de uønskede stoffer 
• hjælpe andre virksomheder til at lave sådanne vurderinger. 

*MST har udarbejdet listen over uønskede stoffer, som er de stoffer 

der er til skade for miljøet og for mennesker.

Baggrund Industrimiljøkontoret ønskede, på baggrund af Miljøstyrelsens (MST) 
liste over uønskede stoffer, at vide i hvilket omfang industrien på Fyn 
bruger uønskede stoffer. 

Aktivitet Samarbejde med virksomheder om kortlægning af brug af uønskede 
stoffer og analyse af stofferne. 

Beskrivelse af aktivitet 
Fyns amt inviterede virksomheder til at deltage i projektet om at identificere, udfase og 
erstatte uønskede stoffer. 6 virksomheder deltog. På baggrund af Miljøstyrelsens liste 
over uønskede stoffer kortlagde Industrimiljøkontoret stofindhold i produkter i virksomhe-
derne.  

Et parallelt projekt var afprøvning af livscyklusanalyse, Life Cycle Analysis (LCA). Livscy-
klusanalysen ser på sammenhængen i økonomien, arbejdsmiljøbelastningen, sundheden 
og miljøbelastningen. LCA indeholder beregninger på basis af faste data, men også skøn i 
tilfælde, hvor der ikke er data. Modellen for LCA er udviklet af MST og kaldes MEKA-
modellen.  

Man fandt uønskede stoffer på alle virksomheder. Såvel virksomheder som amtet blev 
overrasket over fundene. Selve kortlægningen af stofferne blev udført af en konsulent 
som, i samarbejde med virksomhederne, samlede sikkerhedsdatablade og tastede ind-
holdsprodukterne ind i databasen og lavede en screening op mod MST’s liste. 

Ved screeningen blev det således kortlagt, hvilke produkter der indeholdt nogle af de stof-
fer, der er på listen. 

Oplysninger om hvert stof findes på et sikkerhedsdatablad. Det er Arbejdstilsynets arbej-
de at se på stoffernes farlighed. Virksomhederne må ikke arbejde med stoffer, uden der 
foreligger et sikkerhedsdatablad. 

Påvirkning  Effekt 

Fyns amt har under-
søgt 447 produkter 

Stofferne havde i flere tilfælde en 
placering på virksomheden, hvor 
man ikke var bevidst om, at man 
arbejdede med dem. Alle de 
fundne stoffer har sikkerhedsda-
tablade. 

Man fandt uønskede stoffer i 
132 af dem, inklusive gen-
gangere. 
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 Typisk i virksomhedernes vedli-
geholdelsesafdeling fandt man 
f.eks. spraymaling og rustbeskyt-
ter. 

De totale mængder, der er 
fundet i den type produkter, 
er beskedne, men til gen-
gæld vil de nok generelt 
kunne findes på mange virk-
somheder. 

Opgørelse i form af de 
enkelte uønskede 
stoffer og stofmæng-
de, samt oplysning 
om recipienten, dvs. 
hvor meget af stoffer-
ne udledes til vand og 
luft. 

Det har knebet med at finde al-
ternativer til de fleste stoffer. Der 
var hyppigt tale om små mæng-
der af stoffer og nogle af de mest 
bruget stoffer vurderede man, at 
man fortsat måtte bruge, fordi 
det var vanskeligt at finde alter-
nativer. 

Hvem omfatter 
SKV?

Hovedsageligt medarbejderne på virksomheden, men generelt hele 
befolkningen, fordi nogle af stofferne spredes igennem luften og 
spildevandet. 

Interessenter Virksomhederne, hyppigt sikkerhedsrepræsentanter, og industrikon-
toret. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Amtets industrikontor og konsulenter. 

Hvor stammer 
data fra? 

Screeningen og behandlingen skete på baggrund af nye data og af 
tilgængelige kilder. 

Opgørelses-
enhed 

Opgørelse i form af de enkelte uønskede stoffer og stofmængde, 
samt oplysning om recipienten, dvs. hvor meget af stofferne udledes 
til vand og luft. 

Resultat af 
SKV’en

Resultatet af begge projekter har gjort indtryk i amtet, og man øn-
sker og forsøger nu at bruge LCA mere i tilsynsarbejdet og i virksom-
hedernes miljøarbejde, hvor amtet giver ideer og rådgivning. 
Det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed at danne sig et 
overblik, og derfor bliver amtets indsats central. Virksomhederne 
konstaterede bl.a., at centrale indkøb er vigtige for at styre anven-
delsen af kemikalierne. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Politikerne synes ,det er et vigtigt punkt. Strategien fremover er, at 
amtet vil tilbyde virksomheder hjælp til at komme i gang med en ke-
mikaliestyring via en database, som man kan købe sig adgang til, for 
en beskeden pris. 

Andre be-
mærkninger 

Man har ikke involveret sundhedsfolkene; vurderingen er, at den 
sundhedsmæssige effekt hovedsagelig vil være en arbejdsmiljøeffekt. 
Indgangsvinklen til emnet er den miljømæssige vurdering, men Indu-
strimiljøkontoret ønsker at inddrage Arbejdstilsynet, arbejdsmedicine-
re, måske embedslæger, i de sundhedsmæssige vurderinger. 

Efterfølgende er resultaterne brugt i livscyklussammenhæng, hvor man bl.a. forsøger at 
opgøre kemikaliefarlighed og mængderne af kemikalier i en scoringsmodel, så det kan 
sammenholdes med f.eks. et øget energiforbrug. Formålet med modellen er samlet at 
se, om det er ”miljøøkonomisk” bedre/billigere at bruge de uønskede stoffer end at er-
statte med andre, mindre farlige, stoffer eller f.eks. øget energiforbrug. 

Man kan måske reducere antallet af arbejdsmiljøbetingede sygdomme ved brug af al-
ternativer. I kortlægningen kom et eksempel frem vedr. afvejning af en alternativ me-
kanisk afrensning i forhold til en eksisterende kemisk afrensning. Det blev vurderet, at 
den arbejdsmiljøbetingede risiko og belastning var større ved den mekaniske, tunge 
rensning med mange løft og støj. Resultatet af analysen var, at man bevarede den ke-
miske afrensning, selvom det foregik med et uønsket stof. 
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Nordjyllands Amt 

Titel/emne Amtets 3. Sundhedspolitiske Handlingsprogram 2000 –2008 inklu-
siv sundhedsaftaler og sundhedskontrakter 

Amt Nordjylland  

Indbyggerantal 495.263 

Type SKV Retrospektive : 
1 politikforslag  
1 strategi  
1 program 
29 projekter 

Formål Handlingsprogrammets overordnede mål er at lægge år til livet, at 
lægge liv til årene og mindske den sociale ulighed i sundhed. 

Baggrund Handlingsprogrammet følger linie og perspektiv i den forrige rege-
rings Folkesundhedsprogram. 

Aktivitet De 29 projekter består af 25 sundhedsaftaler med kommunerne og 
4 sundhedskontrakter med amtets sygehuse. 

Beskrivelse af rammer for Amtets 3. Sundhedspolitiske Handlingsprogram 
2000 –2008 

Sundhedsplanen beskriver de overordnede rammer for amtets sundhedsvæsen og om-
fatter alle amtets opgaver på sundhedsområdet: 

Ambulanceplanen beskriver amtets strategier for ambulanceberedskabet og den 
præhospitale indsats. 
Den somatiske sygehusplan beskriver strukturen og strategierne for amtets 7 soma-
tiske sygehuse. 
Fødselshjælpsplanen beskriver, hvordan indsatsen for gravide og fødende, samt 
barselsomsorg, tilrettelægges. 
Det 3. Sundhedspolitiske Handlingsprogram handler om indsatsområder indenfor 
sundhedsfremme og forebyggelse. 

Sundhedskontrakter og aftaler 
Nordjyllands amt har indgået sundhedsaftaler med 25 ud af de i alt 27 kommuner i am-
tet. Sundhedsaftalerne vedrører dels aftaler om genoptræning efter sygehusindlæggelse 
og dels andre forhold indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. 

Amtet har indgået sundhedskontrakter med amtets 4 sygehuse for at styrke og forankre 
det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på sygehusene. 
Sundhedskontrakterne og -aftalerne er udtryk for en systematik der har til formål at or-
ganisere implementering af det Sundhedspolitiske Handlingsprogram. I henhold til 
sundhedskontrakter og -aftaler er der lokalt ansat sundhedskoordinatorer til at organi-
sere den lokale implementering af sundhedspolitikken. Finansieringen af sundhedskoor-
dinatorerne er tilstræbt som en 50-50 ordning, hvorefter amtet betaler 50% af udgif-
terne og kommune henholdsvis sygehus 50%. 

Sundhedskoordinatorerne referer til en i den respektive kommune nedsat styregruppe, i 
hvilken amtet er repræsenteret. Samme model gælder for sygehusene, som har etable-
ret lokale styregrupper, som amtet er repræsenteret i. 

Det fremgår af alle sundhedskontrakter og -aftaler, at samtlige projekter specifikt skal 
vurdere, om projekterne har haft en positiv, negativ eller neutral virkning på de sociale 
forskelle i sundhed. Der er således tale om, at aftalerne indeholder elementer af SKV. 
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Sundhedskoordinatorer skal registrere og dokumentere aktiviteterne i henholdsvis 
kommunen og på sygehuset. Sundhedskoordinatorer aflægger hvert år rapport, og am-
tet opsamler erfaringer, som er beskrevet i årsrapporterne. Rapporterne bruges som 
baggrundsdokumenter for politisk prioritering, til amtets evaluering af sundhedsplanen 
og som bidrag til udarbejdelse af handlingsplaner. 

Hvert år udarbejdes handlingsplaner som styringsredskaber til konkretisering af imple-
mentering af de sundhedspolitiske mål og delmål, i kvantificerbar størrelse og med en 
strategi for evaluering af målene.

Et eksempel: Rygestop 
Påvirkning Effekt 

Rygestopkursus og andre 
programmer.

Rygning er i perioden 1996-2001 reduceret fra at ligge 
over landsgennemsnittet til at ligge under. 

Man har som opgørelse sammenlignet prisen for et rygestopkursus og prisen på en in-
tensivseng. 

Et andet eksempel: Træning i gråzone 
Et tema med klare sundhedsmæssige konsekvenser er genoptræning efter sygehusind-
læggelse. Temaet har i Nordjylland fået titlen Træning i gråzone, og området er af stor 
interesse for såvel kommuner som amtet. I henhold til Sygehuslov nr. 482 af 1. juli 1998 
skal sygehuset allerede fra indlæggelsestidspunktet udarbejde en rehabiliteringsplan.  

Der er mellem sygehusene (amtet) og kommunerne ikke nødvendigvis en fælles afklaring 
af hvor sygehusets, dvs. den amtslige, indsats ophører og hvor kommunens genoptræ-
ningsindsats skal sættes ind. Diskussionerne drejer sig om til hvilket funktionsniveau en 
patient skal kunne genoptrænes efter sygehusophold, før udskrivning og hjemsendelse til 
kommune, og hvem der har ansvar for hvilke genoptræningsforpligtelser og dermed ud-
gifter. I denne situation kan patienten komme til at føle sig som kastebold mellem amt og 
kommune.

Hvem omfatter 
SKV?

Sundhedsaftaler med 25 kommuner og sundhedskontrakter med am-
tets 4 sygehuse. 

Interessenter Amtets 3. Sundhedspolitiske Handlingsprogram 2000 -2008 blev ved-
taget enstemmigt af amtsrådet i 2000. Principielt omfattes alle am-
tets indbyggere. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Sundhedskoordinatorer skal registrere og dokumentere aktiviteterne i 
henholdsvis kommunen og på sygehuset.  

Hvor stammer 
data fra? 

Amtets egne data og evalueringer, herunder data fra sundhedskoor-
dinatorerne, dels data fra SUSY, og fra konsulenter, som involveres i 
specifikke projekter. 

Opgørelses-
enhed 

Det fremgår af alle sundhedskontrakter og -aftaler, at samtlige pro-
jekter specifikt skal vurdere, om projekterne har haft en positiv, ne-
gativ eller neutral, virkning på de sociale forskelle i sundhed. 

Resultat af 
SKV’en

Sundhedskontrakterne og aftalerne er udtryk for systematik til at or-
ganisere implementering af det Sundhedspolitiske Handlingsprogram. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Hvert år udarbejdes handlingsplaner som styringsredskaber til kon-
kretisering af implementering af de sundhedspolitiske mål og delmål, 
i kvantificerbar størrelse og med en strategi for evaluering af målene. 
Sundhedskoordinatorer aflægger hvert år rapport, og amtet opsamler 
erfaringer, som er beskrevet i årsrapporterne. Rapporterne bruges 
som baggrundsdokumenter for politisk prioritering, til amtets evalue-
ring af sundhedsplanen og som bidrag til udarbejdelse af handlepla-
ner.
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Ribe Amt 

Titel/emne Motion på recept 

Amt Ribe   

Indbygger-
antal

224.730 

Type SKV Samtidigt og retrospektivt projekt med henblik på strategi 

Def. sundhed Anvender WHO’s definition 

Formål At undersøge om fysisk aktivitet virker mod livsstilssygdomme. 
I projektet undersøges om man kan omsætte kendt teoretisk viden 
fra forskningsresultater til en målrettet og effektiv praksis. 
Formålet er at få klienterne til at fastholde det nye, øgede aktivi-
tetsniveau i dagligdagen. 

Baggrund Motion på recept er et pilotprojekt, som behandler livsstilssygdom-
me med fysisk aktivitet. 

Aktivitet Livsstilsændring 

Beskrivelse af aktivitet 
Konditionen måles ved konditest før, under og efter træning i klinik. Der foretages må-
linger i måned 0, efter 1 1/2 mdr., efter 3 mdr. når klienten forlader klinikken, og igen 6 
mdr. og 12 mdr. efter start. 

Der er anvendt forskellige spørgeskemaer og beskrivelser 
• Klienten er spurgt om selvvurderet heldbred og fysisk aktivitet og livskvalitet 

i dagligdagen. Klienten udfylder spørgeskema før og efter forløbet: selvvur-
deret helbred og fysisk form og opfattelse af livskvalitet. 

• Lægen beskriver klientens diagnose og har noteret tilstand og medicinfor-
brug før og efter forsøget. 

• Sundhedsprofilsamtaler hos fysioterapeut (på baggrund af interviewguide). 
• Tilbagemeldingsskema fra fysioterapeut til egen læge; med kopi til klienten. 
• Amtets medarbejdere gennemførte interviews med praktiserende læger på 

baggrund af interviewguides. 
• Strukturerede interviews af klienten på baggrund af interviewguide, som 

studerende har udarbejdet. 
• Fysioterapeut-studerende har interviewet fysioterapeuter som led i en eva-

luering af projektet. 
• Studerende gennemførte interviews med praktiserende læger på baggrund 

af interviewguides. 

For at se, om forløbet har haft indflydelse på klientens medicinforbrug, har projektet 
hentet tal for medicinforbrug for den enkelte, via sygesikringens oplysning om 
medicinforbrug. 

4 fysioterapeutklinikker står for træningen i fire forskellige byer i de kommuner, som 
har bakket projektet op. Man har kontaktet de praktiserende læger, som har praksis i 
nærheden af klinikkerne. Den praktiserende læge henviser klienter/forsøgspersoner til 
projektet, fordi klienten har en livsstilssygdom. De foreløbige resultater er opgjort på 
baggrund af 100 klienter. 

Fysioterapeuten iværksætter et 3 mdrs. forløb, med træning i klinik 2 gange om ugen. 
Fysioterapeuten afholder motiverende samtaler før, under og efter forsøget, med juste-
ring af klientens målsætning. Klienten træner på klinikken og i øvrigt i dagligdagen efter 
hvad den enkelte kan magte. 
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Amtets forebyggelseskonsulent har i løbet af projektet udarbejdet checklister eller dre-
jebøger for de forskellige involveredes indsatser: 

• lægens rolle: hvad skal ske under konsultationen 
• fysioterapeutens rolle, samt kursus 
• diætist, forløbsbeskrivelse 
• amtets rolle 
• klientens rolle 

Påvirkning  Effekt 

Den fysiske aktivitet er 
målt som et resultat i kon-
ditionen: måling af træning 
i klinik, og vurdering af ak-
tivitetsniveau i dagligda-
gen, så som registrering af 
adfærd: sover, går tur, ser 
fjernsyn osv. 

Der måles bl.a. BMI; fedt-
procent og hofte–talje ra-
tio, samt blodtryk (ikke 
på alle klinikker). 

Konditionen forbedres, mens 
klienten deltager i projektet 
og træningen foregår både i 
klinikken og på egen hånd. 

Klienten har vurderet eget 
helbred og fysisk form: 
40% af klienterne vurde-
rer, at de har et godt eller 
virkelig godt helbred 

Efter forsøget vurderer 
ingen klienter, at de har 
et meget dårligt helbred. 

Klienten har efter forsøget 
vurderet eget helbred og fy-
sisk form: 80 % klienterne 
vurderer, at de har et godt el-
ler virkelig godt helbred. 

Lægen vurderer klientens 
tilstand i forhold til diagno-
se før forsøget  

Lægen har vurderet klien-
tens tilstand i forhold til 
diagnose efter forsøget. 

Vurderingen er, at alles til-
stand er forbedret. 

Medicinforbrug før forsøget 
er vurderet 

Medicinforbrug efter for-
søget er vurderet.  

Medicinforbrug er enten 
uændret eller formindsket. 

Hvem omfatter 
SKV?

Personer med livsstilssygdomme, herunder diabetes. Aldersspred-
ning 21-75 år; gennemsnit 49 år. 

Interessenter De praktiserende læger, fysioterapeuter, sygehuslæger, foreningsliv 
i hele amtet; klienter. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Amtets forebyggelsesafdeling samt interessenter. Den endelige eva-
luering af pilotprojektet vil ske i 2004 i forbindelse med afslutning af 
et MPH studie. 

Hvor stammer 
data fra? 

Sygesikringsdata fra amtets egen database. Alle klientdata fra inter-
views er nye. 

Opgørelsesen-
hed 

Selvvurderet og lægevurderet helbred; medicinforbrug. 

Resultat af 
SKV’en

Den foreløbige evaluering viser, at konditionen forbedres, mens kli-
enten deltager i projektet, og træner i klinikken.  
Forventninger til, at det økonomisk kan betale sig at forebygge: en 
type 2 diabetiker har gennemsnitligt et medicinforbrug på omkring 
kr. 15.000 om året. Projektet anses for at have en stor sundheds-
fremmende effekt, og der er store forventninger fra omverdenen. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Politikerne er begejstrede, og projektet har været rambuk for en 
række andre sundhedsfremmeprojekter. Projektet har motiveret en 
del politikere, selv på tidspunkter hvor selve evalueringen ikke er 
færdig. Man har sat flere sundhedsfremmeprojekter i gang. 

En større andel af amtets samlede budget går til forebyggelse og 
man har flyttet midler f.eks. fra sygehus til forebyggelse. 
Man har afsat et budget til indsats over for overvægtige børn, psy-
kisk syge og til at udjævne ulighed i sundhed på arbejdsmarkedet. 
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Andre be-
mærkninger 

Der er behov for videreuddannelse af bl.a. læger, fysioterapeuter og 
i foreningslivet, til at rekruttere klienter og for at tilpasse tilbud. Man 
har brug for lokalt at få kortlagt, hvad der er af gode muligheder for 
at motionere og gå ture: stier, vandreture osv. og ønsker derfor at 
intensivere samarbejde med foreningslivet. 

SKV kan tænkes ind i ethvert projekt. Generelt ville det være godt 
at have tid til at udføre SKV, før projekter igangsættes, men ofte 
igangsættes projekter, fordi dokumentationen allerede er overbevi-
sende, f.eks. er der stor konsensus om gavnlig virkning af rygestop. 
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Storstrøms Amt 

Titel/emne Integration af miljø- og sundhedshensyn i amtets planlægning 

Amt Storstrøm   

Indbyggerantal 261.697 

Type SKV Strategi 

Baggrund 
Storstrøms amt har sat fokus på at integrere miljø- og sundhedshensyn i amtets plan-
lægning og aktiviteter, herunder i forbindelse med regionplanlægningen og i arbejdet 
med WHO’s mål for sundhed. Et eksempel herpå er Agenda 21-projektet, Grønt Amt, 
som har til formål at fremme en bæredygtig udvikling i Storstrøms Amt – især i forhold 
til at fremme bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre.  

I Storstrøms amt spillede resultaterne af middellevetidsudredningen en vigtig rolle for 
politikerne, som satte folkesundheden højt på dagsordenen. Storstrøms Amt er med i 
Sund By netværket og deltog i en studietur til Sverige og Finland i 2000, hvilket var 
med til at inspirere amtet til overvejelser om, hvordan man kan arbejde med sund-
hedsmæssige vurderinger, f.eks. af kampagner og aktiviteter. 

I Storstrøms amts Regionplan fra 2001 hedder det: ”Som led i amtets forebyggende 
indsats, og specielt for at sikre hensynet til en bæredygtig udvikling i amtets planlæg-
ning, skal udvikles operationelle metoder til strategisk vurdering af planers og væsentli-
ge beslutningers effekter med hensyn til miljø, sundhed, sociokulturelle forhold samt lo-
kaløkonomi.”  

Folkesundhedscentret og den øvrige amtsforvaltning er interesserede i information om 
erfaringer med SKV og vil gerne inspireres til at arbejde mere systematisk med SKV. 
Dokumentation fra centralt hold om anvendelse af SKV, så som gode eksempler, kon-
kret vejledning og rådgivning i form af checklister, metoder osv. kunne hjælpe amtet til 
at starte et mere systematisk arbejde med SKV. Et vigtigt grundlag for at arbejde med 
SKV i amtet vil være fælles definitioner og fælles mål og politisk beslutning, om at ar-
bejdet skal prioriteres.  

Folkesundhedscentret er blevet en selvstændig enhed, adskilt fra amtets administration. 
Det er godt, at folkesundhedsarbejdet bliver synligt og selvstændigt, men der er risiko 
for at miste noget af den daglige kontakt med den øvrige administration og med politi-
kerne. Det er vigtigt med politisk opbakning til f. eks arbejde med SKV, specielt når for-
skellige sektorer som miljø og sundhed skal samarbejde og hensyn integreres. 
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Sønderjyllands Amt 

Titel/emne Sønderjyllands amts Trafiksikkerhedsplan 2001-2012 

Amt Sønderjylland  

Indbyggerantal 253.249 

Type SKV Prospektiv strategi og handleplaner  

Formål Målet med Sønderjyllands Amts trafiksikkerhedsplan for 2001-2012 
er, over de næste 12 år, at reducere antallet af dræbte og alvorligt 
tilskadekomne med 40 procent. 

Baggrund Den forrige trafiksikkerhedsplan, 1989-2001, havde en målsætning 
om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 45%; det-
te mål blev næsten nået. Der er hvert år omkring 300 dræbte eller 
alvorligt tilskadekomne i trafikken i Sønderjyllands Amt, og i 2002 
steg antallet af ulykker. Trafikuheld er den hyppigste dødsårsag 
blandt unge mænd. Unge mellem 18 og 21 år har 6-7 gange så stor 
ulykkeshyppighed som gennemsnittet. De tyndt befolkede områder 
har en større andel dræbte og alvorligt tilskadekomne end byområ-
der. 

Aktivitet Som baggrund for strategien er der foretaget en systematisk gen-
nemgang af amtets eksisterende vejnet med henblik på at kortlæg-
ge, hvor trafikdrab og trafikuheld finder sted.  

Strategien indeholder 5 indsatsområder: 
• Ulykker der involverer spiritus 
• Ulykker i vejkryds 
• Ulykker med cyklister 
• Hastighed
• Unge i trafikken. 

Disse fem indsatsområder dækker tilsammen mere end 85% af samtlige trafikulykker. 
Hertil kommer indsatser vedr. trafikulykker på strækninger i det åbne land samt bytra-
fik. 

Metoderne der anvendes for at fremme de 5 indsatsområder er: 
• Kampagner: indsats overfor ”skolestartere”, ”hjælp mig på vej”, og ungdomsud-

dannelserne bl.a. om tobak, alkohol og trafiksikkerhed 
• Forbedring af vejnettet: vejteknik, så som anlæg af cykelstier, tunneller, rund-

kørsler 
• Analyser: forbedret uheldsstatistik 

Fysisk planlægning, med trafiksikkerhed som en afgørende parameter i såvel 
nybyggeri som i omdannelser i eksisterende byområder; dette skal sikres gen-
nem kommune- og lokalplaner. 

Påvirkning  Effekt 

Det har vist sig, at 
rundkørsler er yderst 
effektive. 

Rundkørsler kan reducere 
hyppighed af dræbte eller 
alvorligt tilskadekomne med 
over 90%. I 2001 analyserede amtet 

effekten i 34 kryds, hvor der 
siden 1989 var etableret 
rundkørsler. 

I disse kryds var der, forud for 
etablering af rundkørsel, i gen-
nemsnit 50 personskader hvert 
år.

Efter etablering af 
rundkørsler er antallet 
reduceret til 4,4 pr. 
år.
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Et eksempel: I Åvedkrydset lige vest for Løgumkloster var der frem til 1989 i gennem-
snit 4,2 personskader hvert år. Efter anlæg af en rundkørsel i 1989 er der ikke registre-
ret én eneste personskade! 

Hvem omfatter 
SKV?

Alle trafikanter 

Interessenter Strategien er en samarbejdsstrategi, som inkluderer samarbejde 
med statslige myndigheder, andre amter, de sønderjyske kommu-
ner, politiet, private organisationer, borgerne samt pressen. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Amtsrådets Udvalg for Teknik og Miljø. 

Hvor stammer 
data fra? 

Amtet indhenter oplysninger om dræbte og alvorligt samt lettere til-
skadekomne fra amtets 4 politikredse; disse data videreformidles til 
Vejdirektoratet, som er den myndighed, der opsamler trafikuhelds-
data og administrerer det landsdækkende rapporteringssystem. 
Desuden viden om vejnettet, om trafikulykker og om køreadfærd. 

Opgørelsesen-
hed 

Antal døde og alvorligt tilskadekomne i trafikken. 

Resultat af 
SKV’en

Forventet markant reduktion i antal døde og alvorligt tilskadekomne 
i trafikken. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Trafiksikkerhedsplanen bidrager til at fremme folkesundheden, idet  
planen antages at resultere i såvel færre antal dræbte som alvorligt 
og lettere tilskadekomne i trafikken. 
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Viborg Amt 

Titel/emne Sorte pletter og Trafiksikkerhedsplan for Viborg Amt 2002-2005 

Amt Viborg   

Indbyggerantal 234.954 

Type SKV Prospektiv strategi og handleplaner 

Formål Formålet var at frembringe det bedste grundlag for beslutning om 
iværksættelse af projekter. Det drejer sig om meget konkrete pro-
jekter på konkrete vejstrækninger eller vejkryds.  

Amtet forventer at begynde en revision af trafiksikkerhedsplanen i 
2004, så der ses allerede på nye indsatsområder for den næste pe-
riode i Trafiksikkerhedsplanen 2006-2009. 

Visionen er, at der ikke må ske personskadeuheld, specielt med 
dræbte og alvorligt tilskadekomne. 

Baggrund Trafiksikkerhedsplanen er amtets opfølgning af Færdselssikkerheds-
kommissionens nye handlingsplan ”Hver ulykke er én for meget – 
Trafiksikkerhed starter med dig” fra 2000. Handlingsplanen indehol-
der en ny målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet for perioden 
2001-2012. 

Aktivitet SKV’en består at effektberegninger af sorte pletter hvert år, og i for-
bindelse med udarbejdelsen af Viborg Amts trafiksikkerhedsplan 
2002-05. Man skelner typisk mellem hvilken type uheld der sker, for 
at præcisere, hvilke elementer man kan anvende for at forebygge 
forskellige typer uheld. Er det f.eks. sprituheld er det kampagner der 
anvendes og ikke vejombygninger. 

Beskrivelse af aktivitet 

Sorte pletter er vejkryds eller vejstrækninger hvor der sker flere trafikulykker, end man 
kan forvente. 

Amtet har ved en konsulent, iværksat beregninger på opgaven med uheldsanalyse og ef-
fekter. Man har brugt erfaringer om effekter, som kendes på landsplan og fra udenland-
ske undersøgelser. På den baggrund har konsulenten udarbejdet skøn over, hvilke effek-
ter man kan få af forskellige indsatser. 

Vejdirektoratet har udarbejdet en håndbog i trafiksikkerhedsberegninger. 
Mange amter bruger formentlig en norsk trafiksikkerhedshåndbog som har samlet for-
skellige eksempler på effekter at forskellige tiltag på verdensplan, og eksemplerne bru-
ges som standard for, hvad man kan forvente af reduktion i antal alvorligt tilskadekomne 
og dræbte. 

Vejdirektoratet har, på baggrund af et pilotprojekt fra Helsingør Kommune, i en rapport 
opgjort, hvad et uheld med personskade koster de offentlige myndigheder d.v.s. hen-
holdsvis stats-, amts- og kommunekassen. Opgørelserne indeholder bl.a. udgifter til 
redningsberedskab, sygehusudgifter, genoptræning osv. Efter denne opgørelse er ca. 
40% af udgifterne amtslige. På baggrund heraf kan amtet beregne at da der i 2002 kom 
459 personer til skade i amtet, betyder det at amtet har betalt 45.900.000 kr. til be-
handlingen af de tilskadekomne.
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Påvirkning Effekt 

Konkrete projekter på konkrete vejstræknin-
ger eller vejkryds, herunder etablering af 
rundkørsler. 

Rundkørsler har reduceret uheld med 
80% og personskader med 90%. 

Omkring 500 personer kommer hvert år til 
skade i trafikken i amtet.

Ved en investering på 44 mio. kr. i alt 
over 4 år kan amtet spare 47 mio. om 
året ved gennemførelse af tiltagene i tra-
fiksikkerhedsplanen. 

Kampagner 
Adfærden spiller en stor rolle, og planlæg-
ningen og ombygningen kan ikke alene ænd-
re denne adfærd. 

Det er vanskeligt at sige, om kampag-
nerne giver den effekt, man har forven-
tet. 

Om måling af effekter af projekter 

I et personskadeuheld kan der være flere personer som er kommet til skade.  
Amtet har ikke opgjort så mange effekter endnu, fordi der skal gå 3 år fra implemente-
ring af en aktivitet, før man kan se om uheldsfrekvensen er påvirket. Dette tidsrum er 
nødvendig for undgå, at tilfældigheder påvirker data. Det må ikke være en tilfældig vari-
ation og f.eks. kan et enkelt, specielt uheld præge statistikken; derfor må statistikken 
bygge på opgørelse over tid. Vejkontoret vil studere alle typer uheld, men visionen er, at 
der ikke må ske personskadeuheld specielt med dræbte og alvorligt tilskadekomne. Nog-
le år sker der måske slet ikke uheld på en vejstrækning, og andre år er der måske 4 
uheld, derfor må effekten ses over tid, minimum 3 år. Det er almindelig praksis med 5 
år.

Hvem omfatter 
SKV?

Alle trafikanter og alle der færdes i trafikken. 

Interessenter Det regionale færdselssikkerhedsråd består af interesseorganisatio-
ner, f. eks. repræsentanter for kommunerne, politi, Falck, Cyklistfor-
bundet, kørelærerforeningen, færdselskontaktlærere. Evt. mangler de 
ældre en repræsentant. 

Potentielt alle der færdes i trafikken. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Amtets embedsmænd, med konsulentbistand samt regionale færd-
selssikkerhedsråd. 

Hvor stammer 
data fra? 

Data kommer fra Politiregistret og fra Vejdirektoratet. De sorte plet-
ter bliver udpeget på baggrund af et computerprogram, udviklet af 
Vejdirektoratet. VISplet, som er en del af Vejsektorens Informations 
System (VIS). 

Opgørelses- 
enhed 

Med trafiksikkerhedsplanen forventes det at spare 32 personskader 
om året og det giver en samfundsmæssig besparelse. Opgørelsen er 
en kombination af penge og reduktion i antal af uheld og skader.  
De samfundsøkonomiske omkostninger ved et uheld med personska-
de er ca. 2.1 mio. kr. 

Resultat af 
SKV’en

Amtet har opnået fokus på trafiksikkerhed og der blev afsat ekstra 
midler til kampagner for at påvirke adfærd, blandt andet fordi man 
ikke kan reducere antallet af uheld alene ved ombygninger og anlæg. 
Man skønner, at 65% af uheldene skyldes førerens adfærd (taler i te-
lefon, falder i søvn, har indtaget alkohol osv.). Omkring 20-25% af 
alle personskader sker på grund uheld med spiritus. 
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Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Politikerne har fået et bedre prioriteringsgrundlag. 
Registrering af de sorte pletter har fået den konsekvens, at amtet 
vælger en indsats mod de sorte pletter, som giver den højeste 
førsteårsforrentning. 

Trafiksikkerhedsplanen gav politikerne et katalog af tiltag, som peger 
på sammenhæng mellem anlæg og effektforslag. 

Anlægsbudgettet er beskåret, mens midler til kampagner for at på-
virke adfærd er fastholdt, fordi politikerne mener, man skal blive ved 
med at påvirke til bedre adfærd.  

Andre be-
mærkninger 

Måske burde man generelt lave SKV på større projekter f.eks. om-
fartsvejssystemer, hvor meget er der egentligt er beregnet for. Der 
burde nok laves SKV’er for tilslutningsveje for at udpege hvilke veje 
der er de sikreste. 

Kan være vanskeligt efterfølgende at prioritere at lave effektbereg-
ninger af investeringerne. Borgerne er mere fokuseret på tryghed og 
henvender sig om konkrete vejstrækninger.  
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Århus Amt 

Titel/emne Kør stærkt – dø ung 

Amt Århus   

Indbyggerantal 649.711 

Type SKV Samtidigt og retrospektivt program 

Formål At minimere antallet af færdselsuheld blandt unge 18-24-årige ved 
at opnå ændret adfærd i forhold til brug af sikkerhedssele, hastig-
hed, og spritkørsel. 

Baggrund Århus Amts Trafiksikkerhedsudvalg har vurderet, at unge mekanike-
re og unge i landbrugsuddannelse er blandt de mest risikovillige i 
denne aldersgruppe.  

Aktivitet Er et 2 dages kursus med unge, som på baggrund af en analyse er 
selekteret som målgruppen blandt de potentielle ulykkesvoldere. 

Til grund for aktiviteten ligger rapporten ”En sociologisk undersøgelse om unges mobili-
tet, fællesskab og risikoopfattelse”, udarbejdet af Miljøministeriet og Danmarks Miljøun-
dersøgelser. 

Beskrivelse af aktivitet 
På et 2-dages kursus gennemføres erkendelsesøvelser på kørebane, for at få de unge til 
at indse deres dårlige vaner; ofte overvurderer de unge deres egne køreevner. 

Kursustilrettelæggelsen var organiseret i en arbejdsgruppe med deltagelse af politi, ud-
dannelsesleder fra teknisk skole og landbrugsskole, de involverede psykologer og am-
tets trafiksikkerhedsmedarbejder. 

Kurserne afsluttes med en kursusevaluering blandt kursisterne, og evalueringerne an-
vendes til at forbedre efterfølgende kurser.

Påvirkning  Effekt 

De unge udsættes for 
en række køreøvelser 
og lærer/genlærer at 
køre. Den maksimale 
hastighed er 70 km i 
timen. Øvelserne kan 
ikke gennemføres med 
højere fart end 50-60 
km i timen. 

Under disse øvelser oplever 
de unge egne grænser for, 
hvad de kan magte. 

Hastigheden er bl.a. påvirket 
af kørestilling, f.eks. giver en 
tilbagelænet kørestilling med 
få fingre på rattet en dårlig 
kontrol over bilen. 

Vurderingen af effekten af 
kurset gennemføres som tele-
foninterviews: 

70-95% angiver, at de har 
ændret adfærd i positiv ret-
ning, det vil sige på de områ-
der som kurset angav: brug 
af sikkerhedssele, hastighed, 
og spritkørsel. 

  Et af kursets pointer er, at 
den tilegnede viden og indsigt 
kan spredes af kursusdelta-
gerne til andre unge i deres 
netværk. 

Hvem omfatter 
SKV?

Målgruppen er det segment af unge 18-24-årige, som er involveret i 
hovedparten af trafikulykkerne i aldersgruppen. 

Interessenter Amtets og kommunernes trafiksikkerhedsudvalg; Principielt alle i 
trafikken 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Trafiksikkerhedsudvalget i Århus amt, et embedsmandsudvalg 
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Hvor stammer 
data fra? 

Fra opfølgende telefoninterviews. 

Opgørelses- 
enhed 

Om de unge har ændret adfærd. 
Mindre dødelighed og sygelighed og bedre livskvalitet, men projek-
tet er endnu for begrænset til, at man kan måle på uheldsstatistik. 
Forventningerne er, at man over tid kan måle og se forbedret 
uheldsstatistik blandt målgruppen. 

Resultat af 
SKV’en

Man har opnået et bedre beslutningsgrundlag for at prioritere dette 
emne. Projektet har været medvirkende til at fastholde forebyggel-
sesaktivitetsniveauet i trafiksikkerhedsarbejdet. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Kurset og evalueringen er et nyt koncept, udviklet af trafiksikker-
hedsmedarbejderen i Århus amt. 

Andre be-
mærkninger 

Trafiksikkerhedsmedarbejderen angiver, at man generelt kan bruge 
SKV til projekter, så man gennemtænker hvad man opnår ved for-
skellige aktiviteter. Trafiksikkerhedsmedarbejderen ville gerne sam-
arbejde med sundhedsfolk for eksempel i skolevejsprojektet. Skole-
vejsprojektet er en strategi for at øge antallet af selvtransporteren-
de børn til og fra skole. 

Skolevejsprojektet
Ville gerne samarbejde med sundhedsfolk for eksempel i skolevejsprojektet. Et mål er at 
skolerne skal udvikle en trafikpolitik, således at børn bliver selvtransporterende, enten 
gående eller cyklende. P-pladser på skolerne er ikke etableret for at forældre kan sætte 
børn af. Man kan fjerne trafikken omkring skolerne; denne morgentrafik er medvirkende 
til usikker færdsel for de selvtransporterede børn. 

Transport i bil kan ske i særlige tilfælde, hvis børn har brækket lemmer osv. 

Det burde kunne lykkes at overtale forældre til at lade deres børn være selvtransporte-
rende, idet forældrene lader børnene gå hjem selv eller videre til institutioner efter skole-
tid. 

Amtet bruger forskellige metoder til at få skolerne til at tage stilling. For to år siden 
sendte man materialer og forslag ud til skolerne. Materialet, som er mapper med ideer til 
klasserne, henvender sig til forældrerådet, d.v.s til forældre til børn i børnehave- til 4 
klasse. Skoleledelse og lærerne blev begejstrede, fordi materialet henvender sig til foræl-
drene. Projektet startede i 2001 og skal køre i op til 10 år.  

Baggrunden for projektet er, at børn ikke lærer at færdes i trafikken ved at sidde på bag-
sædet af en bil. Børn er ikke længere trafikklare når de er 12 år, sådan som Rådet for 
større Færdselssikkerhed har peget på. Børn skal trænes ved at man tager dem i hånden 
og går ud og oplever og lærer dem at mestre trafikken. Trafikken er kompliceret i byom-
råder, f.eks. er trafiklyssignalerne komplicerede og skal forklares. Børn opfordres til at gå 
eller cykle. Nogle børn lærer tidligt at cykle alene til skole. Børn i de små klasser må ikke 
cykle alene, men gerne sammen med en voksen el. ældre søskende. 

I skoleåret 2001-2002 omfattede materialet til skolevejskampagnen mapper til de nye 
børnehaveklasser og nyt materiale til samtlige klasser. Det vil sige fra børnehaveklasser-
ne til og med 5. klassetrin. Man sendte modellastbiler og køretæpper ud til samtlige 225 
skoler – med klippeark med personbiler, fodgængere og cyklister i størrelsesforholdet 
1:25. Et størrelsesforhold der er passende, for at få en fornemmelse af hvor store lastbi-
ler er i forhold til svage trafikanter. Hensigten var gennem leg at lære eleverne, hvordan 
store biler opfører sig i trafikken. Sidegevinsten ved metoden er, at børn måske kommer 
til at lege lidt i skoletiden – ikke alt skal være passiv lytning. 

I dette skoleår er færdselssikkerhedsmedarbejderen ved at planlægge en udsendelse 
med modelbusser – i størrelsesforholdet 1:25 som udvidelse af projektets formål: at lære
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børn trafiksikkerhed i relation til busser, både som cyklister (hvornår kan man svinge 
uden om en holdende bus – hvordan være synlig når man venter på skolebussen/ rutebi-
len – og hvornår/hvordan man går over vejen i forbindelse med bus kørsel -ind / udstig-
ning osv.) Samtidig planlægges at sende debatmateriale om spritkørsel ud til 6. klasserne 
– debatarrangementer hvor forældre opfordres til at diskutere egne vaner – ”børn gør ik-
ke det du siger, men det du selv gør” – devisen. 

Skolerne har oplevet, at børnene har sedler med, om at de ikke må deltage i cyklistprø-
verne, fordi forældrene synes det er for farligt. 

Hvis skolevejen til en kommuneskole ikke er defineret som trafiksikker, skal kommunen 
stille transport til rådighed for børnene og tilsvarende, hvis afstanden er for stor, mere 
end ca. 3 km. Derfor har kommunerne interesse i at skolevejen er sikker. 

Klasseadoption af en lastbil 

Et særligt projekt planlægges i samarbejde med Dansk Transportlogistik. Klasserne kan 
adoptere en lastbil, og børnene kan følge lastbilernes rute f.eks. over Internettet eller ved 
at skrive med chaufføren. Børnene skal ud og prøve efter, for at vide hvad der sker i tra-
fikken. Børnene får lov til at komme op at sidde i lastbilen og se ud af vinduet for at se 
hvad lastbilchaufføren kan se. 

Organisering af trafiksikkerhedsarbejdet med skoler 
Alle kommunerne i amtet er involveret i trafiksikkerhedsudvalg på politikredsniveau. År-
hus Kommune har eget udvalg og amtet har eget udvalg. Der er tale om administrative 
udvalg med embedspersoner. 

Amtet kommunikerer med alle trafiksikkerhedsudvalgene og kan fremme deltagelse i pro-
jekter. Kommunerne tager sig af skolestartkampagnerne (pas på mig i trafikken/jeg er ny 
i trafikken, pas på mig), mens amtet har startet projekt Skolevej.  

Mange projekter hænger sammen indenfor trafiksikkerhedsområdet. Eksempelvis har 
amtet iværksat et andet projekt for skolebørn: Cykelkampagne, specielt i relation til tun-
ge køretøjer, lastbiler. Formålet er at få mere viden ud til børnene om farerne ved den 
tunge trafik og at lære dem at færdes sammen med den tunge trafik. Projektet er pri-
mært om trafiksikkerhedsaspekter, men indeholder også miljøeffekten; hvor meget støjer 
og forurener lastbilen.  

Behov for sundhedskonsekvensvurderinger 

Færdselssikkerhedsmedarbejderen vil gerne samarbejde med sundhedsfolkene og fore-
byggelsessektoren, blandt andet om sundhedsmæssige konsekvensvurderinger. Det er 
svært at nedbryde grænser. Vejsektoren vil gerne have sundhedssektoren involveret i 
trafiksikkerhedsarbejdet, fordi sundhedsaspektet måske kan virke motiverende på for-
ældrene; der må ske en påvirkning på alle niveauer. 

Skolevejsprojektet er ikke evalueret, men det kunne måske tilrettelægges. Til skole-
vejsprojektet knyttes en skolelæge for at få sundhedssiden med og for at fortælle for-
ældrene, at det er godt at lære børnene at prøve på egen krop, herunder at formidle, at 
det at bruge kroppen styrker indlæringen. Vil drøfte med lægen, om man kan belyse ef-
fekten af de tiltag man gør. Fx kan man ved skolerne registrere, om forældrene ændrer 
adfærd ved at køre og parkere mindre hyppigt. Bevidsthedsændring tager tid og er det 
første skridt i en adfærdsændring.  

Kommunerne har, som led i trafiksikkerhedshandlingsplaner, lavet skolevejsanalyser. 
Det er spørgeskemaundersøgelser, der som selvadministrerede skemaer sendes hjem til 
forældrene. Dette er gjort i Århus Kommune og i alt i ca. halvdelen af kommunerne i 
amtet. Sådanne spørgeskemaundersøgelser kunne bruges til før og efter-evaluering af 
kampagner. 
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Bilag 2 

Sundhedskonsekvensvurderinger i 
kommuner
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Børkop Kommune 

Emne Intelligent farttilpasning (INFATI) 

Kommune Børkop   

Indbyggerantal 11.166 

Type SKV Planlagt pilotprojekt, prospektivt 

Def. af 
sundhed 

WHO’s definition 

Formål At afprøve holdninger til og accept af INFATI. 

Baggrund INFATI er et forprojekt til et storskalaprojekt, som har til formål at 
belyse, hvordan et nyt elektronisk udstyr i biler kan påvirke bilister til 
at sænke hastigheden og dermed undgå ulykker. Et fælles ønske om 
at afprøve et relativt ukendt system. 

Aktivitet Planlagt aktivitet i forbindelse med trafiksikkerhedsarbejdet. 

Beskrivelse af aktivitet 

INFATI-udstyret er en lille elektronisk boks placeret ved forruden i bilen. Udstyret kom-
munikerer med et digitalt hastighedskort, der er koblet op på satellitter, som kan regi-
strere kørselshastigheder. Alle lokale hastighedsbestemmelser er lagt ind på digitale 
kort. Forsøgsområdet, der omfatter ca 50% af befolkningen i kommunen, er kortlagt di-
gitalt (GIS). 

INFATI-boksen viser hastigheden, og ved overskridelse afgiver en elektronisk stemme 
besked herom. Stemmen bliver ved med at oplyse om, at der køres for stærkt. Dette er 
irriterende og vil få føreren til at sænke hastigheden. Stemmen holder op, når den rette 
hastighed er nået. 

Påvirkning  Effekt 

INFATI-boks oply-
ser om hastig-
hedsoverskridelse. 

Hastighed før INFATI måles. Hastighed efter INFATI måles. 

Antal ulykker før INFATI op-
gøres. 

Antal ulykker efter INFATI opgøres. 

Interviews. Holdninger til INFATI. Hvordan påvirker højttaleren folk til 
at holde hastigheden? 

Observationer. Observation af afstand mel-
lem INFATI-biler og ikke IN-
FATI-biler.

Har INFATI-bilister en positivt 
afsmittende effekt på andre bilister? 

Hvem omfatter 
SKV?

Alle i trafikken i lokalområdet. 
Potentielt alle i trafikken generelt. 

Interessenter Kommunen, Aalborg Universitetscenter og Vejdirektoratet. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Pilotprojektet er under planlægning, og skal udføres i samarbejde 
med interessenterne, under forudsætning af tilstrækkelig finansie-
ring. 

Hvor stammer 
data fra? 

Interviews, data fra satellit, observationer, ulykkesstatistik fra Vejdi-
rektoratet, hastighedsoverskridelser, antal ulykker, kvalitative data 
om holdninger til INFATI. 
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Opgørelses-
enhed 

Færre ulykker og dødsfald i trafikken og dermed færre udgifter til sy-
gehusvæsenet. 
Bedre livskvalitet. 
Mere tryghed i trafikken. 
Afsmittende effekt hen mod overholdelse af hastighedsbegrænsnin-
ger. 
Ændret adfærd og ændret holdning. 

Resultat af 
SKV’en

Forventer at forebygge utilsigtede virkninger af trafik. 
Øget opmærksomhed om trafik. 
Øget bevidsthed om fart. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Allerede på planlægningsstadiet har brugen af INFATI sat fokus på 
trafiksikkerhedsområdet i kommunen; Politikerne ofrer penge på tra-
fiksikkerhedsforanstaltninger; INFATI bruges som løftestang for tra-
fiksikkerhedsområdet. 

Hvor ville man i 
øvrigt have 
gavn af en 
SKV?

For alle strategier for kommunens fremtid kunne man lave en Vurde-
ring af Virkning på Miljøet (VVM)og en SKV for at undersøge, hvad 
den planlagte aktivitet vil betyde for kommunens fremtid. 



123

Give Kommune 

Emne Ændring af skolestruktur 

Kommune Give   

Indbyggertal 14.147 

Type SKV Politik, prospektivt 

Formål At opnå bedre klassekvotient og bedre kommunalt budget. 

Baggrund Give kommune har flere kommuneskoler med små klassekvotienter: 
jo mere decentral struktur, jo lavere klassekvotient, jo dyrere skole. 

Aktivitet Planen er at slå to skoler sammen til et skoledistrikt og øge klasse-
kvotienterne. 

Beskrivelse af planlagte aktiviteter 

I de små skoler er der f.eks. 15 elever i hver klasse. Ved at øge klassekvotienten fra 15 
til 28, påregner man at man i den nye struktur har bedre vilkår at tilbyde undervisnin-
gen. Det er en fordel for både lærere og elever.  

En rationel skolestruktur giver mere transport. Tilgængeligheden skal dækkes ind via 
forøget skolebusdrift. 

Den ene skole indrettes til børnehaveklasse og indtil 6. klassetrin. Den anden skolebyg-
ning indrettes til 7. til 10. Klassetrin. Det giver en bedre fordeling af faglokalerne, som 
er dyre at vedligeholde. 

Påvirkning  Effekt 

Omstrukturering. Større klassekvotienter. Forventet. Bedre klassekvoti-
ent.

Bedre faglokaler.  Bedre undervis-
ning.

 Færre vedligeholdel-
sesomkostninger. 

 Bedre økonomi. 

Hvem omfatter 
SKV?

Elever, forældre og lærere. 

Interessenter Forslaget skal til høring blandt lærerne og de konkrete forældre på 
de to skoler. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Skole- og kulturforvaltningen. 

Hvor stammer 
data fra? 

Kommunens egne demografiske data om skolebørn. 

Opgørelsesen-
hed 

Økonomisk bedre udnyttelse af ressourcer. Bedre klassekvotienter. 

Resultat af 
SKV’en

Kommunen opnår en budgetreduktion, der tilfalder kommunekas-
sen. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

SKV’en har udløst en politisk debat som fortsat pågår. 
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Give Kommune 

Emne Omorganisering af ældreområdet 

Kommune Give   

Indbyggerantal 14.147  

Type SKV Prospektiv, strategi 

Formål Bedre styring af ældreområdet med henblik på bedre udnyttelse af 
ressourcer.  

Baggrund En stadig stigning i antal plejekrævende ældre samtidig med, at der 
er færre ansatte i ældreplejen. 

Aktivitet Omorganiseringen skal lede til bedre visitation, en god struktur med 
mindre køretid og mindre mødetid, mindre stress og bedre pleje. 

Beskrivelse af aktiviteter 

Med ressourcer menes primært medarbejderne. 

Forventningerne er, at ved en reduktion af f. eks. arbejdsbetinget stress kan medarbej-
derne levere bedre arbejde og herigennem opnås en bedre pleje af de ældre. 
Jo mere ansigt-til-ansigt-tid (a-t-a-tid), jo bedre resultat. 

Der er modsatrettede behov: 
Er det bedst at have plejekrævende personer samlet et sted eller at de bliver boende i 
eget hjem? 

Indførelse af IT og uddannelse af medarbejdere hertil. 

Påvirkning  Effekt 

Omstrukturering Køretid før. Køretid efter. 

 a-t-a-tid før. a-t-a-tid efter. 

 Sygemeldinger blandt persona-
let før. 

Sygemeldinger blandt personalet 
efter.

 Arbejdsbetinget sygdom før. Arbejdsbetinget sygdom efter. 

Hvem omfatter 
SKV?

Ældre og plejekrævende borgere, samt de ansatte i den kommunale 
plejesektor. 

Interessenter Ledelsen i sundhedsområdet og medarbejderne indgår i struktureret 
samarbejde herom.  
Ældreområdet.

Hvem udførte 
SKV’en? 

Ledelsen i sundhedsområdet. 

Hvor stammer 
data fra? 

Lokale data fra visitation, hvilke ydelser er leveret. 
Udskrivningsdata fra sygehuse. 
Medarbejdernes sygelighed, herunder stress. 

Opgørelses- 
enhed 

A-t-a-tid er vigtigste opgørelsesenhed. 
Effektivitetsmålinger. 

Resultat af 
SKV’en

Forventninger til de igangværende struktureringer, en bedre udnyt-
telse af ressourcer, bedre arbejdsvilkår og dermed bedre pleje til de 
ældre.
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Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Byrådet følger med på området, bl.a. fordi det er et problem af få 
udbuddet til at følge med efterspørgslen. 

Hvor ville man i 
øvrigt have 
gavn af en 
SKV?

På hele det kommunal-administrative område kan man gennemføre 
SKV. Det er vigtigt at gøre det attraktivt at være kommunalt ansat. 
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Hørning Kommune 

Emne Forebyggelse af anbringelse af børn uden for hjemmet 

Kommune Hørning   

Indbyggerantal 8.506 

Type SKV Strategi, prospektivt og retrospektivt 

Formål At undgå at anbringe børn udenfor hjemmet og udenfor kommunen. 

Baggrund Kommunens strategi for forebyggelse, de 5 fyrtårne, danner bag-
grund for indsatsen: 

• At tilvejebringe optimale rammer for borgernes trivsel og 
sundhed 

• At det enkelte menneske medinddrages og har medansvar 
• At der arbejdes forebyggende 
• At opgaveløsningen sker ud fra et helhedsperspektiv 
• At de kommunale opgaver løses så tæt på borgerne som mu-

ligt 
• Man vil gøre op med henvisningskulturen og løse 

problemerne lokalt. 

Aktivitet At vende indsatsen omkring børn fra at være behandlende til at væ-
re forebyggende, fordi tidlig forebyggelse resulterer i mindre behov 
for indsats.  

Beskrivelse af aktiviteten

Strategien de 5 fyrtårne dækker hele kommunens indsats fra børneområdet til de gam-
le.

Der er tale om en indsats, dels på normalområdet og dels på specialområdet. 
Indsatsen på normalområdet er grundlag for at forebygge anbringelse af børn uden for 
hjemmet.

Kommunen etablerede en forebyggelsesafdeling med en bredde, som skulle dække alle 
de behov, der ville være i forhold til målgruppen og til de ansatte, der arbejder i mar-
ken. 

Man har ansat: 
• En børnefysioterapeut, hvilket leder til færre udgifter på andre felter 
• Fordoblet antal psykologer 
• En høre-talepædagog, som små kommuner normalt ikke selv ansætter 
• En skole-fritidskonsulent 
• En pædagogisk konsulent, for at få mere kvalitet i skole- og pasningstilbud, fordi 

det er der rummeligheden står sin prøve. 

En opsøgende street-worker,  som arbejder med større børn og sørger for, at de ikke 
blev motiveret til småkriminel- og rockeradfærd: strategien er at gøre de unge så stær-
ke, at de siger nej på de rigtige tidspunkter. 

Konsulenterne er uddannet og arbejder med en række værktøjer, med hvilke de kan 
skabe motivation hos medarbejderne til at klare problemerne. HK har etableret en 
kommunal forebyggelsesuddannelse for alle, der har med børn og unge at gøre: det er 
vigtigt, at de nyansatte har de rigtige relevante uddannelser og holdninger. Man opkvali-
ficerer løbende medarbejdernes arbejdsgrundlag og udvikler procedurer for, hvad man 
som markarbejder skal være opmærksom på.
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I Danmark er mange anbringelser udenfor hjemmet begrundet i, at sagsbehandlerne ik-
ke kan sætte sig ind i klientens baggrund. I stedet for at blive chokeret, bør medarbej-
deren sige: Lad os få det bedste ud af det: lad os finde de stærke sider hos ungerne og i 
familierne. 

Når børn bevæger sig fra et tilbud til det næste, udarbejdes en overleveringsseddel for 
børnene. Der bruges energi på at beskrive børnenes kompetencer: derfor kommer 
kommunen ind langt tidligere med forebyggelse. Der er formuleret mål i hvert tilbud og 
på den baggrund beskrives børnenes kompetencer, og hvad man har af krav og forvent-
ninger til børnene, f.eks. socialt og følelsesmæssigt. Når alle er klar over mål og for-
ventninger, er det nemmere at vide, hvor man skal gøre en særlig indsats. 

Påvirkning Effekt

Forebyggelsesafde-
lingen før. 

5-6 ansatte. Forebyggelsesafde- 
lingen efter. 

20 ansatte. 

  Indsatsen er stort set 
selvfinansierende. 

Før strategien var 
mange børn mere el. 
mindre handicappe-
de, f.eks. med DAMP 
eller autisme, an-
bragt i amtslige til-
bud.  

Kommunen ville lave 
tilbuddene i nærområ-
det kvalitativt bedre 
og billigere end amtet.

Borgerne er tilfredse 
med tilbuddene: der er 
tale om kvalitetsforbed-
ringer.  

Hørning kommune an-
bringer 50% færre børn 
uden for hjemmet end 
gennemsnitligt i andre 
kommuner.

Kommunen vil have 
rummelighed i dagtil-
bud: det er en opgave 
af få børnene godt i 
gang. 

Der er etableret en 
specialbørnehave til 
børn, der er diagno-
sticeret m. DAMP el-
ler autisme. Ved 
specialtakstreformen 
i 2000 besluttede HK 
at oprette en speci-
alskole til børn med 
fysiske el. psykiske 
handicaps. 

1999 var der i HK 35 
børn i amtslige speci-
alinstitutioner. 

I 12003 er der 5 børn i 
amtslige specialinstituti-
oner, samt 35 børn i eg-
ne tilbud i HK. 

Hvem omfatter 
SKV?

Børn og unge og deres familier. 

Interessenter Bred inddragelse af borgere og medarbejdere ved implementering af 
strategien. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Kommunens embedspersoner, især forebyggelsesmedarbejderne. 
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Hvor stammer 
data fra? 

Anvender tilfredshedsundersøgelser. 

Sammenligner med Danmarks statistik for at se HKs relative place-
ring med hensyn til pengeforbrug på forskellige områder, som do-
kumentation for virkning af indsatsen. 

Data fra amtet og kommunen anvendes til simple beregninger over 
prisen på anbringelse af børn i henholdsvis amtets og kommunens 
tilbud. 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal, EKO. 

Opgørelsesen-
hed 

Livskvalitet og penge. 

Resultat af 
SKV’en

Kommunen har landets laveste andel af børn anbragt uden for 
hjemmet.
Strategien fremmer folkesundheden. 
Man får mere sundhed for pengene. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Forebyggelsesområdet har stor politisk bevågenhed. 
Mindst een gang i hver byrådsperiode laves analyser, der viser om 
udviklingen går den rigtige vej. 

Hvor ville man i 
øvrigt have 
gavn af en 
SKV?

Man kan lave SKV’en på alle områder: 
• Miljø 
• Beskæftigelsesområdet 
• Demente
• Ældre 
• Med spørgsmålet :Hvordan kan vi gøre dette bedre og kom-

me ind med en tidlige indsats: ”Fra vugge til krukke”?. 
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Nakskov Kommune 

Titel/emne Risikostyringsstrategi 

Kommune Nakskov   

Indbyggertal 15.071 

Type SKV Prospektivt og retrospektivt, strategi, programmer og projekter. 

Formål At ændre en tilstand med for mange arbejdsskader. 

Baggrund Økonomiudvalget besluttede at iværksætte risikostyringsstrategi-
en, fordi man så øgede udgifter til forsikringer på grund af en høj 
frekvens af arbejdsskader. 

Aktivitet En lang række initiativer, såvel direkte fysiske ændringer som ud-
dannelsesmæssige. 

Beskrivelse af 
aktiviteter

Legepladsinstruktører Har gennemgået alle offentlige legepladser herunder 
kommunens børnehaver. 

Dagpleje Dagplejeområdet har fået servostyring på barne- og 
klapvogne. 

 Alle skolegårde har fået sikkerhedstjek. 

Rengøring Personalet har fået nye rengøringsvogne, der mindsker 
nedslidning. 

Kontor og administration Kontorvejledere er uddannet. 

 Hjælper med individuel indretning af kontorarbejdsplad-
ser. 

 Kommunen har produceret musemåtter med påtrykt op-
lysning om brug af genvejstaster. 

Sundhedsområdet Biler har fået installeret bak-sensor og elektronisk døråb-
ner og -lukker til skydedøre i bilerne. 

Sundhedsvejledere under 
uddannelse skal undervise 
på alle kommunens virk-
somheder i 

Motion, samt evt. mulighed for motion i arbejdstiden, 
kost, samt rygeafvænning. Alkoholpolitik (forebyggelse af 
misbrug). Psykisk arbejdsmiljø. 

Kommunens kantiner Vil indføre sund, økologisk og ernæringsrig kost i kanti-
ner.

Ved Rådhusets kantine, på 
2. sal, installeres lift 

Bruges af personer med handicap, men også nu til vare-
transport, så kørsel med sækkevogn undgås. 

Påvirkning Effekt 

Nedsætter risikostyringsgruppe Følger skadeprocenter, herunder ar-
bejdsskadestatistik og børneulykker. 

Afholder temadage for risikorepræsentanter Samarbejder med sikkerhedsrepræsen-
tanter herunder analyserer APV. 

Instruktion i brug af genvejstaster Forebygger håndleds- og skulderslid og –
skader. 

Elektronisk dørlukke og skydedøre i biler Forebygger vrid i skulderen. 

Arbejdspladsvurderinger (APV) analyseres 
og på baggrund af medarbejdernes behov 

Udarbejdes handlingsplaner og initiativer 
iværksættes. 

Iværksættelse af anmeldelse af arbejds-
skader og nær-arbejdsskader 

Hjælper til at identificere områder for fo-
rebyggelse. 
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BST bistår med udvikling af arbejdsmiljøle-
delse på kommunens virksomheder 

Bedre arbejdspladsindretning 

Borgermøder om trafiksikkerhed Endnu ukendt 

Børneulykker 1997 Forbedret legeplads 2003 

Antal ulykker 62 Antal ulykker 39 

Arbejdsskader Antal ulykker Indsats  Antal ulykker 

1995 104 1997 83 

1996 105 1998 74 

  1999 61 

  2000 61 

  2001 73 

  2002 48 

  2003 46 

Data fra Forsikringsselskabernes database  

 Løn og personalestatistik   

Udgift til forsikringspræmie 1997 1.300.000 kr.

 1998 1.600.00 kr.

Kommunen overgår til at være selvforsikrende 2002 900.000 kr.

Hvis forblevet i kommunal fællesforsikring 2002 4.000.000 kr.

 2004 8.000.000 kr.

Hvem er berørt 
af SKV’en? 

Børn, forældre, alle medarbejdere i kommunen og borgere, der 
serviceres. 

Interessenter Involvering af medarbejderne tidligt og direkte. 

SKV’ens
opgørelses- 
enheder 

Penge, sparede udgifter til forsikringspræmie. 
Reduktion i antal sygedage. 
Øget livskvalitet. 
Sundere og mere tilfredse medarbejdere. 
Medarbejdernes forslag tages seriøst. 

Hvad kommu-
nen opnåede 

Utilsigtede virkninger på folkesundheden blev forebygget. 
Politikerne fik bedre beslutningsgrundlag. 
Man fremmede folkesundheden. 
Fik mere sundhed for pengene. 

SKV’ens konse-
kvens for poli-
tiske beslut-
ninger 

Arbejdsmiljøindsatsen er blevet synlig for politikerne og den værd-
sættes. 
Ulykkesstatistikken bruges meget konkret, f.eks. af Park- og Vejaf-
delingen. 

Andre områder 
hvor SKV kun-
ne anvendes 

På det tekniske område, renovation, bygge- og anlæg, hvor den fo-
rebyggende indsats kunne intensiveres. 

Andre be-
mærkninger 

Vigtigt med ildsjæle og sund fornuft i arbejdet. 
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 Nykøbing Falster Kommune 

Titel/emne Alkoholpolitik 

Kommune Nykøbing Falster  

Indbyggerantal 25.506  

Type SKV Prospektiv strategi og en række delprojekter 

Formål At blotlægge holdninger til alkohol og udarbejde en alkoholhandle-
plan, og at søge at ændre usund adfærd til sund adfærd, og via al-
koholpolitik at give befolkningen værktøjer hertil. 

Baggrund Nykøbing Falster kommune ønskede dels at udvikle en alkoholpolitik 
og dels en handleplan, som kunne bruges som inspiration til andre 
kommuner; Sundhedsstyrelsen støttede initiativet. 
Sundhedsprofilen for Storstrøms Amt pegede på, at jo længere syd 
for strømmen man boede, jo dårligere helbred havde man. 
62% af den voksne befolkning ryger og drikker og mener ikke, at de 
kan gøre noget ved deres egen situation. 

Aktivitet At kortlægge holdninger til alkohol via interviews og at udarbejde 
alkoholpolitik og alkoholhandleplaner. 

Påvirkning  Resultat Forventet effekt

364 erhvervsvirksomheder kon-
taktes, herunder samtlige offent-
lige institutioner. Heraf udvælges 
42 til telefoninterview. 

Mange private virksomhe-
der har udarbejdet alko-
holpolitik: Få offentlige 
arbejdspladser har udvik-
let alkoholpolitik. 

Opkvalificering af frontpersonale 
Redskaber til at snakke med bor-
gerne om alkoholpolitik. 

Reduceret alkohol for-
brug og misbrug. 
Færre indlæggelser af 
ældre med brud på 
lemmer.
Nedsættelse af sprit-
kørsel. 

Hvem er berørt 
af SKV’en? 

Samtlige indbyggere er berørt af alkoholpolitik 

Interessenter Forebyggelsesrådet 

SKV’en opgø-
relsesenheder 

Ingen data, men en række forventninger 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Misbrugsteamet 

Hvad kommu-
nen forventer 
at opnå 

• Reduceret alkoholforbrug og –misbrug 
• Mindre sygelighed 
• Færre ulykker 
• Øget sundhed 
• Færre anbringelser af børn uden for hjemmet 
• Færre indlæggelser på sygehus 

SKV’ens konse-
kvens for poli-
tiske beslut-
ninger 

Kommunen fik genoplivet Forebyggelsesrådet. 
Et gennembrud på et tabubelagt område, alkohol. Alkohol kan være 
løftestang for folkesundhedsområdet og andre forebyggelsesinitiati-
ver. 

Andre områder 
hvor SKV kun-
ne anvendes 

Vil gerne have afd. For miljø- og teknik ind i Forebyggelsesrådet, 
f.eks. om bæredygtig udvikling, affald, og andre områder af betyd-
ning for folkesundheden. 

Andre be-
mærkninger 

SKV’er kan være tværfaglige og kan samle forvaltninger om samme 
mål.
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Odense Kommune 

Titel/emne Odense som Danmarks nationale cykelby 

Kommune Odense   

Indbyggertal 184.375 

Type SKV Prospektiv strategi og en række delprojekter 

Formål At få mere cykeltrafik i Odense.  
At opnå synergieffekt mellem forskellige projekter i forhold til at 
fremme cykeltrafik. 

Baggrund Projektet blev udbudt fra Trafikministeriet i 1998 og Odense kommu-
ne søgte og vandt udbuddet. 

Aktivitet Udvikling af handlingsorienterede kampagner, herunder ved konkur-
rencer. 

Påvirkning  Effekt  

Handlingsorienterede 
og imagerelaterede 
kampagner. 

F.eks. “Snup cyk-
len – smid sæk-
ken”. 

Adfærdsændring Cyklisterne har lagt 
mærke til kampagnerne. 

Konkurrencer på ar-
bejdspladser, skoler. 

Som hjælpemid-
del til adfærds-
ændring. 

Antal cykelture er 
steget. 

20% 

Observationer  Brug af cykel-
hjelm steget. 

Ca 11% blandt voksne: 
Ca 90% blandt –14 årige

Optællinger og op-
lysninger fra spørge-
skema. 

Antal cyklister 
Parkerede cykler 
Antal cykelture 
Antal cykelulyk-
ker. 

Panelspørgeskema 
Spørgeskema. 

Velvære
Transportform 
Motionsvaner 
Kostvaner, f.eks. 
Brug af sodavand 
og energirige fø-
devarer. 

 Cyklister forbruger færre 
sodavand. 
Cyklister indtager min-
dre energiholdige føde-
varer. 

  Antal ulykker. Uændret (ikke steget) 

Hvem er berørt 
af SKV’en? 

Cyklister: At intensivere cykling blandt dem, der allerede cykler. 

Interessenter Skoler, børne- og ungeforvaltning, ældreområdet, politiet, Handels-
standsforeningen. 

Data Ulykkesdata fra politi og skadestuer 
Transportundersøgelse fra Danmarks Statistik 
Kommunens egne data 
Data fra Panelundersøgelsen 

SKV’ens opgø-
relsesenheder 

Antal cykelture 
Cykelturenes længde 
Antal og alvorlighedsgrad af ulykker 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Kommunens tekniske forvaltning 
Styregruppe med repr. fra Trafikministeriet/Vejdirektoratet 
Dansk Cyklistforbund 
Syddansk Universitet 
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Hvad kommu-
nen forventer 
at opnå 

Flere cykelture 
Færre bilture 
Mindre luftforurening 
Mere motion 
Større sundhed for borgerne 
Forbedring af cykelvaner bl.a. hos børn og unge. 
Odense cykler mere end gennemsnittet. 

SKV’ens konse-
kvens for poli-
tiske beslut-
ninger 

Evalueringen er ikke færdig og der er derfor endnu ikke truffet nogen 
politiske beslutninger. 

Andre områder 
hvor SKV kun-
ne anvendes 

Større vejprojekter vurderes ud fra sikkerhedsmæssige konsekven-
ser, men sjældent ud fra trafikvaner. Hvis man vurderer større vej-
projekter ud fra cyklisters behov, ville man få andre udfald. I tillæg til 
at vurdere miljø og sikkerhed burde sundhed være en parameter man 
vurderer, f.eks. sygedage og lægebesøg. 

Andre be-
mærkninger 

Hvis man ingen viden har om sundhed, så bliver sundhed sat til vær-
dien nul.  

En række projekter er ved at blive evalueret i forbindelse med et 
ph.d. projekt. 



134

Sydlangeland Kommune 

Titel/emne Børn, mad, bevægelse 

Kommune Sydlangeland  

Indbyggerantal 4.160 

Type SKV Retrospektivt projekt 

Formål At forbedre børnenes spisevaner og øge motion. 

Baggrund Projektet er igangsat af Fyns Amt, med deltagelse af en række kom-
muner.

Aktivitet Man har indrettet kantine på Humble centralskole. 

Påvirkning Effekt 

Indretning af kantine Ud af 300 børn bruger 100 kantinen. 

Salg af sund mad Antallet af børn, der går uden for skolen for 
at købe f.eks. chips og sodavand, er reduce-
ret. 
Salget er stigende. 
Børnenes spisevaner er forbedret. 
Flere er interesserede i salat og grøntsager. 

I indskolingen indrettes med dug eller 
dækkeservietter, og lærerne spiser sam-
men med eleverne. 

Hyggelig spisning sammen. 

Efter spisepausen i indskolingen har ele-
verne 1/2 times leg udendørs. 
Lærerne sætter lege i gang. 

Børnene bevæger sig mere. 
Børnene leger sammen. 
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 Varde Kommune 

Titel/emne Integrationspolitik 

Kommune Varde   

Indbyggertal 20.200 

Type SKV Prospektivt politikforslag. 

Formål At opnå bedst mulig integration af flygtninge og indvandrere ved at 
fastlægge de overordnede værdier, udvikle politik og handleplaner for 
integration af flygtninge og indvandrere. 

Baggrund Borgmesteren og kommunaldirektør foreslog igangsættelse. 

Aktivitet Initiativer, især indenfor arbejdsmarkedsområdet, også for ældre, 
børn og unge. 

Påvirkning  Effekt 

Involvering af mange inte-
ressenter. 

 Positiv opmærksomhed om inte-
grationsområdet. 

Oplæg med spørgsmål om 
integrationspolitik blev ud-
arbejdet af arbejdsgruppe. 

Blev udsendt til inte-
ressenter. 

Interessenter reagerede på op-
lægget. 

Høring Høring af en lang 
række interessenter. 

Strategien blev færdigbearbejdet. 

Hvem er berørt 
af SKV’en? 

Flygtninge, indvandrere og danske borgere i kommunen. 

Interessenter Institutioner, skoler, ældrerådet, repræsentanter fra kommunen der 
arbejder med flygtninge- og indvandrerområdet, foreninger, ar-
bejdsmarkedsrepræsentanter. 

Data Skøn fra tidligere erfaringer med integrationsarbejde. 
Kvalitative data fra spørgeskemaer. 
Data om flygtninge- og indvandrerområdet fra kommunale kilder. 

SKV’en op- 
gørelses-
enheder 

Integrationspolitikken er vedtaget som kommunens politik.  
Elementerne er beskrevet i en pjece, der er distribueret bredt, og folk 
i marken har et redskab i det daglige arbejde. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Tværfaglig arbejdsgruppe med 4 medlemmer 
• En kommunalt ansat udviklingskonsulent m. projekterfaring. 
• En kommunalt ansat udviklingskonsulent m. erfaring fra bør-

ne- og ungeområdet, flygtninge- og indvandrerområdet og er-
faring med tosprogede elever. 

• Afdelingschefen for Familieafdelingen. 
• Faglig leder fra arbejdsmarkedsområdet. 

Hvad kommu-
nen forventer 
at opnå 

Man har fastlagt et fælles grundlag for politikere, og for dem der skal 
deltage i processen. 
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SKV’ens konse-
kvens for poli-
tiske eller ad-
ministrative
beslutninger 

Der er stor politisk opmærksomhed på området. 
En række aktiviteter er igangsat 

• Et integrationsråd er etableret. 
• Sprogstimulering i aldersgruppen 4-6 år. 
• Etablering af Højskolen for Erhverv og Integration, som bl.a. 

har iværksat: 
Projekt for Romanigruppen. 
Forældreprojekter. 
Ungdoms-, flygtninge-, indvandrerklub er etableret. 
Somaliske kvinder mødes til syning og håndarbejde m.v. 
Rengøringshold, bestående af etniske unge, der belønnes for 
at rydde op i boligområder. 
Street-worker ansat. 
Skub i etablering af multi-kulturelt marked i forbindelse med 
kommunens årlige fest- og kulturuge. 
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Vejle Kommune 

Titel/emne VVM-screening af trafikplan for Vejle Midtby 

Kommune Vejle   

Indbyggerantal 55.787 

Type SKV Prospektiv politik. 

Formål At belyse effekterne af en eventuel ny vejforbindelse omkring Vejle 
Midtby. 

Baggrund Bekymring for de støj- og luftforureningsmæssige konsekvenser af 
omlægningen, samt for cyklister. 

Aktivitet Omlægning af trafikken i Midtbyen. 

Beskrivelse af aktivitet 

Omlægningen af trafikken har til hensigt at fredeliggøre midtbyen med færre biler. Vejle 
Midtby er præget af meget gennemkørende øst/vestgående trafik. Man vil etablere en 
ny forbindelse, Vejfirkanten, der skal lede bilisterne udenom bykernen, så kun de der 
har behov, skal køre gennem byen. Desuden skal etableres en indre parkeringssøge-
ring, som ikke er en ringvej, men en vej der skal lede trafikanterne til ledige parke-
ringspladser. 

Fire scenarier er opstillet og analyseret med hensyn til påvirkning og effekter. 

Påvirkning  Effekt 

Større eller ændret 
trafikbelastning på 
øvrige og nye veje. 

Antal biler og fordeling 
mellem lastbiler og per-
sonbiler er estimeret på 
forskellige gader og man 
har ved forskellige mo-
deller beregnet støjbe-
lastning og luftforure-
ning før og efter. 

Luftforurening vil fortsat ligger un-
der WHO’s grænseværdier. 
Færre ville – som helhed – blive 
støjbelastet. 
Eventuel reduceret sikkerhed for 
cyklister. 

Antal cyklister Ingen forventet ændring  

Fredeliggjort bymidte En bylivsundersøgelse En attraktiv bymidte, med blotlagt 
å, forbedrede pladser, grønne 
strøg, mere kulturliv, bedre cirku-
lation i og adgang til bymidten. 

Hvem omfatter 
SKV?

Alle byens borgere. 

Interessenter Borgere, politikere, interesseorganisationer så som Dansk Cyklist 
Forbund, Grønt Forum, Danmarks Naturfredningsforening, Handels-
standsforeningen. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Afdelingsleder, projektmedarbejdere, eksterne konsulenter. 

Hvor stammer 
data fra? 

Kvalitative data fra kommune og amt, anvendt i komplekse vejbe-
lastningsmodeller. 
kvantitative data fra interviews. 

Opgørelses- 
enhed 

Trafikbelastning, enheder om støj og luftforurening, menneskers 
sundhed, er målt indirekte som udslip af CO2.  
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Resultat af 
SKV’en? 

Screeningen medførte, at amtet besluttede, at der ikke skulle ud-
arbejdes en egentlig VVM. Byrådet besluttede sig for et af scena-
rierne. 

Virkning på politi-
ske eller admini-
strative beslut-
ninger 

Resultaterne af VVM screening blev vigtige for den politiske debat 
og byrådets beslutning. VVM-screeningen var bred, det var en 
god proces, og man har administrativt fået en positiv opfattelse 
af, hvad den kan bruges til. 

Andre bemærk-
ninger 

Omfartsveje kunne omfattes af VVM. 
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Aabybro Kommune 

Emne Aktiv

Kommune Aabybro   

Indbyggerantal 11.304  

Type SKV Projekt, prospektivt og retrospektivt 

Formål At få sygemeldte hurtigt raskmeldte og forhindre tilbagefald. 

Baggrund En stigning i antal sygemeldte. 
Antal sygedagpengesager steg i Aabybro kommune fra 1998 til 
1999 med 21%. 

Aktivitet Træning af sygemeldte på kommunalt etableret motionscenter. 
Fysioterapeut gennemfører start- og slutsamtaler med fastlæggelse 
af målsætning, træningsprogram og rådgivning. Træning er gratis 
for patienten. 

Påvirkning Effekt

Samtaler med patienter. 
Spørgsmål om patientens oplevelse af 
smerter. 
Styrkefølelse.  
Medicinforbrug 
Selvvurderet helbred. 
Fysisk og psykisk velbefindende 

Bedre styrke og helbred, mindre smerte.
6 mdr. efter træning: 

7 raskmeldte, 2 delvist raskmeldte, 2 under 
revalidering, 8 fortsat sygemeldte fortsætter 
i projektet. 
Patienterne har bedre selvrapporteret hel-
bred og mindre forbrug af smertestillende 
medicin.

Fysisk træning i år 2003  

19 deltagere, heraf 18 sygemeldte  

SKV’en opgø-
relsesenhed

Den økonomiske beregning er, at hvis blot 1-2 sygemeldte hvert 
halve år kommer tilbage på job, vil de sparede udgifter til sygedag-
penge finansiere udgiften til fysioterapeuten. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Fysioterapeuten udførte før- og efter-samtalerne. 
Projektet falder ind under sundhedsaftalerne mellem Nordjylland og 
nordjyske kommuner. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Projektet fortsætter så længe, der er politisk opbakning. 
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Aalborg Kommune 

Emne Allergivenlig børnehave – Hyldehaven 

Kommune Aalborg   

Indbygger-
antal

162.381 

Type SKV Projekt, retrospektivt 

Formål At etablere en institution til børn, der ellers bliver passet hjemme, 
fordi de på grund af astma, allergi og anden overfølsomhed ikke kan 
være i almindelige daginstitutioner. 

Baggrund Man ønskede at belyse, hvilken betydning et forebyggende indekli-
ma og et tæt samarbejde med sygehuse og forældre har for børne-
nes trivsel. 

Aktivitet Daginstitutionen Hyldehaven er indrettet med et specielt designet 
fysisk miljø; personalet er specialuddannet til at justere medicin. 

Den fysiske indretning af Hyldehaven  

• Der er god plads inde som ude. 
• Der er installeret et godt klimaanlæg 

med pollenfilter. 
• I loftet er lydabsorberende plade. 
• Møbler er speciallakeret med ikke sy-

rehærdet lak og er færdigafgasset 
når det tages i brug. 

• Ingen dufte i rengørings- og pleje-
midler.

• Ingen gulvtæpper. 
• Ingen potteplanter. 
• Legetøj og udstyr opbevares i gen-

nemsigtige kasser for at udgå at 
samle støv. 

• Linoleum på gulvet, er rengø-
ringsvenligt. 

• Varme i gulvet. 
• Plastichåndtag frem for håndtag 

med nikkel. 
Ingen dyr og dyrehår må komme 
ind i Hyldehaven. Afsat plads til 
20 børn, men der er 12. 

• Luftskifte 7 1/2 gang i timen mod 
normalt 2 1/2 gang i timen. 

• Besøgende som mistænkes for at 
være bærer af dyrehår, bedes 
trække i “rumdragt”. 

Det psykiske miljø 

De ansatte har stor viden om, hvad astma, allergi og eksem gør ved børns kroppe og 
adfærd.
Forældre behøver ikke længere at føle sig isoleret med deres problemer med børn med 
astma, allergi eller anden overfølsomhed. 

Børnene er fri for at være tvunget til at blive passet hjemme. 
Læger kommer til Hyldehaven for at lave konsultationer i stedet for, at børnene skal un-
dersøges på sygehuset. 

De ansatte er uddannet til at måle peak-flow med børnene og til at justere forbrug af 
medicin, cremer, øjendråber, antihistamin m.v. 
Børnene deltager i madlavning, som er tilpasset børn med fødevareallergi. 
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Påvirkning  Effekt  

En lang række fysiske og psy-
kiske faktorer (se ovenfor). 

   

Spørgeskema til forældre, 
 børn og personale. 

 Børnene er mere:  
• Glade 
• Frie
• Modige 
• Selvstændige 
• Fysisk stærke 

Børnene har:  
• Mere samvær med andre børn 
• Færre hudproblemer 
• Større appetit 
• Bedre sprog 

Børnene sover bedre om natten 
Børnene oplever færre nederlag 
Medicinforbrug er faldet 

Indlæggelse og sygelighed Før Indlæggelse og sygelighed Efter

Hvor mange børn var indlagt 
på grund af astma, allergi og 
anden overfølsomhed før Hyl-
dehaven? 

33 Hvor mange børn var indlagt på grund 
på grund af astma, allergi og anden 
overfølsomhed efter Hyldehaven? 

3

Hvor mange børn var indlagt af 
andre grunde end astma, al-
lergi og anden overfølsomhed 
før Hyldehaven? 

12 Hvor mange børn var indlagt af andre 
grunde end astma, allergi og anden 
overfølsomhed efter Hyldehaven? 

4

Hvem omfatter 
SKV?

Familier med et barn med astma, allergi eller anden overfølsomhed. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Konsulenter har foretaget interviews. 
Børnelæge, Sygehus Nord, har rapporteret om indlæggelser. 
Sundhedsstyrelsen har finansieret evaluering. 

Hvor stammer 
data fra? 

Fra interviews. 
Nordjyllands amts indlæggelsesstatistik. 

Opgørelsesen-
hed 

Færre indlæggelser: økonomisk besparelse. 
Børnehaven er dyrere i drift end alm. børnehave. 
Bedre trivsel og livskvalitet for børn og familier. 
Færre sygemeldinger fra forældre og fra børn. 

Resultat af 
SKV’en

Fremme af folkesundheden. 
Mere sundhed for pengene. 
Bedre kendskab, blandt personale og forældre, til hvordan man fo-
rebygger anfald os børn. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Politisk opbakning om Hyldehaven. 
Aalborg kommune besluttede at indrette et allergivenligt spor på en 
nærliggende kommuneskole, Vesterkærskolen. 

Hvor ville man i 
øvrigt have 
gavn af en 
SKV?

Indrette allergivenlige vuggestuer og dagplejehjem i Aalborg og på 
landsplan. 
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Aalborg Kommune 

Emne Mors Garage  
Behandlingstilbud for unge gravide, unge mødre og deres børn. 

Kommune Aalborg   

Indbyggertal 162.381 

Type SKV Program, retrospektivt 

Formål At tilbyde forebyggende indsats med det formål at forbedre livskvali-
tet, herunder forbedret samspil mellem mor og barn. Generelt formål 
er at støtte en ung sårbar målgruppe i moderskabet. 

Baggrund Planer om et værested for unge, gravide kvinder fra teenagere og op 
til 23-24 år, fra socialt belastede situationer, blev ændret til et mere 
omfattende behandlingstilbud. 

Aktivitet Dagbehandling for de unge mødre og gravide. Enkelte situationer 
med akut udrykning til hjemmet. 

Påvirkning  Effekt 

Før fødslen 
Samtale og samarbejde med de unge gravide om  

• Bløde værdier 
• Fødselsforberedelse 
• Psykologi, arbejder med 
• Forestillinger, myter, angst 
• Involvering af kærester 
• Information og rådgivning/besøg på barselsgang 
• Personlig udvikling og identitet 
• Sanse- og kropsbevidsthed 
• Bearbejdning af opvækstvilkår 
• Hjælp til konfliktbearbejdning og social integrati-

on
• Temaer som forældrerolle 
• Kommunikation
• Børns udvikling 

Det er almindelig kendt, at 
unge mødre fra belastede 
miljøer hyppigt føder børn  
for tidligt og får børn med lav 
fødselsvægt. 

Efter fødslen 
• At støtte og fremme det, der fungerer godt mel-

lem mor og barn. 
• At afhjælpe svære psykiske problemer, der kan 

være dukket op i forbindelse med fødselsoplevel-
sen. 

• Undervisning i sundhedsfremme, herunder børns 
udvikling. 

• Kost, søvn, påklædning, lave sund mad sammen 
med de andre unge mødre. 

Resultat af direkte forebyg-
gende arbejder er 

• Øget livskompetence 
hos de unge mødre 

• Øget livskvalitet 

Børnene fødes til tiden og har 
en gennemsnitlig eller høj 
fødselsvægt. 

Hvem omfatter 
SKV?

Unge gravide, fra de mest belastede miljøer i kommunen, og unge 
mødre med deres børn. 

Interessenter De unge og deres familier; kommunale medarbejdere. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

De ansatte i Mors garage gennemfører interviews med de unge piger. 

Hvor stammer 
data fra? 

Fra interviews. 
Fødselsvægt fra fødselsjournal. 
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Opgørelsesen-
hed 

Øget livskvalitet. 
Øget sundhed blandt børnene. 
I den periode, hvor Mors garage har eksisteret, er antallet af tvangs-
fjernelser faldet i Aalborg kommune. 

Resultat af 
SKV’en

Fremme af folkesundheden. 
Mødre har øget livskompetence. 
Børn får en bedre start på livet. 

Virkning på po-
litiske eller 
administrative 
beslutninger 

Politisk opbakning om at fortsætte Mors Garage. 
Opnormering af personalet. 

Hvor ville man i 
øvrigt have 
gavn af en 
SKV?

Man ønsker en egentlig evaluering af effekterne. 
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 Aaskov Kommune 

Emne Sundheds- og styrkeprofil for et lokalområde 

Kommune Aaskov   

Indbyggerantal 7.022 

Type SKV Projekt, retrospektiv 

Def. af sundhed Et godt liv 

Formål Lokal sundhedsfremme, gennem borgerinddragelse og ved afprøv-
ning af begrebet Sense of Coherence, SOC, i praksis. 

Baggrund I et lokalområde ønskede man at gå i dybden med, hvad der hører 
med til et godt, sundt liv. Et lokalområde blev valgt, fordi borgerne 
er særligt involverede i deres landsbys udvikling. Man ønskede at 
få den sundhedsfremmende tankegang ind i andre faggrupper, 
uden for sundhedssektoren. 

Aktivitet I forbindelse med kommunens udarbejdelse af sundhedsredegørel-
ser involverede man repræsentanter for lokalområdet og der af-
holdtes borgermøder.  
Ud fra møderne blev udvalgt en række ressourcepersoner, som 
blev interviewet. På baggrund heraf blev udvalgt grupper til fokus-
gruppeinterviews. 

Påvirkning  Effekt 

Fire fokusgruppe- 
interviews blev 
gennemført. 

• Foreninger og frivillige 
• Familier, der i generati-

oner har boet i lokalom-
rådet 

• Børnefamilier 
• Unge

Interviews har udpeget mønstre og 
sammenhænge og giver data og 
udsagn til styrkeprofilen. 

Interviews Interviews analyseret på 
Grounded Theory. 

Hvem omfatter 
SKV?

Alle beboere i lokalområdet. 

Interessenter De professionelle, der er involveret i udarbejdelse af sundhedsre-
degørelser; amtet, kommunen, andre kommuner. 

Hvem udførte 
SKV’en? 

Sundhedsplejerske, i samarbejde med forebyggelseskonsulent. 

Hvor stammer 
data fra? 

Kvalitative data fra interviews. 

Opgørelsesen-
hed 

Beskrivende udsagn af lokalområdets kvaliteter og borgernes styr-
ker: 

• Sammenhold
• Engagement 
• Plads til forskellighed 
• Personlig og lokal udvikling 

Resultat af 
SKV’en

Styrkeprofilen var under bearbejdelse på interviewtidspunktet. 

Virkning på 
politiske eller 
administrative 
beslutninger 

Politikerne får med styrkeprofilen et bedre beslutningsgrundlag og 
et supplement til sundhedsredegørelsen. 
Processen har bidraget til at fremme folkesundheden, fremmet den 
lokale udvikling, etableret lokalgrupper og har udviklet kommunens 
folk til at være konsulenter for lokalområdet. 
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Bilag 3 

Oversigt over 
eksempler på gennemførte 

sundhedskonsekvensvurderinger
fra ind- og udland 
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Niveau og type SKV Tema/sektor  Udført i land 

Internationalt niveau; Strategi 
og politik 

Sundhedskonsekvensvurdering af EU's 
landbrugspolitik. 

Sverige

Nationalt niveau; Strategi og 
politik 

Sundhedskonsekvensvurdering af Hol-
lands boligpolitik. 

Holland 

Nationalt niveau; Strategi, poli-
tik, projekter 

Kost og fysisk aktivitet. Danmark 

Regionalt og nationalt niveau; 
Strategi og politikudvikling 

Kognitiv undersøgelse af 70-årige i 
forbindelse med fornyelse af kørekort. 

Danmark

Nationalt og internationalt 
niveau; Politik 

Sundhedskonsekvenser af ozon. Sverige 

Nationalt niveau; Politik, sam-
fundsøkonomi 

Samfundsøkonomisk vurdering af par-
tikelfiltre. 

Danmark

Nationalt niveau; Politik, sund-
hedsmæssige gevinster 

Vurdering af partikelforurening og die-
selpartiklers sundhedsskadelige effek-
ter. 

Danmark

Lokalt niveau; Projekt Adgangsforhold til planlagt skole, 
Nordborg Kommune. 

Danmark

Nationalt niveau; Strategi Den mulige gevinst af forebyggelse af 
sygefravær og udstødning fra ar-
bejdsmarkedet.  

Danmark

Nationalt niveau; Strategi Værdisætning af kemikalierelaterede 
sygdomme.

Danmark

Hertil kommer et eksempel der beskriver rammebetingelser for gennemførelse af sund-
hedskonsekvensvurderinger i udviklingslande og et teoretisk eksempel. 

Niveau og type SKV Tema/sektor  Udført i land 

Betingelser for SKV i ud-
viklings- og bistandspro-
jekter 

Erfaringer med sundheds-
konsekvensvurderinger i re-
gi af dansk udviklingsbi-
stand. 

Internationalt undervisnings-
materiale om sundhedskonse-
kvensvurderinger. 

Generel Naturen - en løftestang for 
folkesundheden! 

En teoretisk øvelse. 
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Sundhedskonsekvensvurdering af EU’s 
landbrugspolitik

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Formålet er at klarlægge, hvorledes EU’s landbrugspolitik (Common 
Agricultural Policy, CAP) på fire områder: frugt og grøntsager, mælk 
og mejeriprodukter, alkohol samt tobak, stemmer overens med sven-
ske mål for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Samtidig er 
formålet at fastslå, hvordan politikken på disse områder kan forbedres 
således at målet, fastsat i Amsterdam Traktaten om at fremme sund-
hed i alle EUs politikområder, kan opnås. 

Baggrund 

Problemstillingen En tidligere rapport fra 1996 fastslår, at EU’s landbrugspolitik på man-
ge områder strider mod en række ”Public Health” målsætninger. Dette 
problem er ikke løst, og den ny rapport skal opdatere den gamle rap-
port mht. data vedrørende fødevareproduktion og sygdomsbyrde. 

Beslutning truffet 
af

Beslutningen om at gennemføre SKV ligger hos det svenske folke-
sundhedsinstitut, Statens Folkhälsoinstitut (National Institute of Public 
Health), som også udførte rapporten fra 1996. 

Politisk, admini-
strativt niveau 

SKV’en foregår på europæisk niveau med data fra EU og i nogle tilfæl-
de sammenlignet med nationale data fra Sverige. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

Man belyste i denne SKV EU’s landbrugspolitik mht. økonomisk tilskud 
til produktion på de fire førnævnte områder: frugt og grøntsager, 
mælk og mejeriprodukter, alkohol samt tobak. Denne støtte er sat i 
relation til målsætningerne i EU’s nye folkesundhedsprogram samt en 
række EU-resolutioner  på sundhedsområdet. 

Målgruppe Samtlige EU’s borgere er målet for SKV’en og hensigten er få EU til at 
ændre tilskudspolitik i en sund retning. Mere eksplicit nævnes, bl.a. på 
frugt og grønt området, at man ved lavere priser kan øge den konsu-
merede mængde i de økonomisk dårligst stillede grupper. Samtidig 
fremhæves, at støtte til fed mælk til skolebørn bør ændres til mælk 
med lav fedtprocent. 

Metoder og 
organisering 

Involverede 
partnere 

SKV’en er udarbejdet af det svenske folkhälsoinstitut, med hjælp fra 
eksterne ressourcepersoner (se under pkt. ”involverede personer”). 

Metoder anvendt SKV’ens resultater bygger på data indsamlet via en omfattende littera-
tursøgning (se nedenfor), samt vurderinger fra eksterne ressourceper-
soner. Udgifterne til de forskellige elementer i CAP, som er identifice-
ret som sundhedsskadelige, præsenteres. 

Data anvendt Data, anvendt i SKV’en, er resultatet af en omfattende litteratursøg-
ning i PubMed, en række databaser med speciale i landbrug og FAO’s 
(Food and Agriculture Organization of the UN) dokumentkatalog. Føl-
gende søgeord blev benyttet i forskellige kombinationer: health-
impact, European Union, fruit, vegetables, tobacco, wine, agriculture, 
public health, policy og politics. Andet materiale blev indsamlet via 
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kontakter i medlemslandene og gennem Europakommissionens hjem-
meside. Ligeledes er der indsamlet information ved personlig henven-
delse til kommissionen og fødevareindustrien, samt ved henvendelse 
til det svenske landbrugsdirektorat. 

Prospektivt, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Rapporten er en samtidig vurdering af den aktuelle situation og en 
sammenligning med situationen 1995/96, og er både retrospektiv og 
samtidig. 

Involverede 
personer 

Hovedforfatteren er doktor i medicinsk biokemi og ernæring Liselotte 
Schäfer-Elinder fra det svenske NIPH. Derudover involverer arbejdet, 
som tidligere nævnt, en række eksterne eksperter: 
- Docent Sven Andréasson, fra Karolinska Instituttet i Stockholm, 

har medvirket på afsnittet om vin.
- Sociolog Luk Joossens, fra universiteterne Leuven og Sorbonne, 

har medvirket på afsnittet om tobak. 
- Professor Martin Raw, fra Guy’s, King’s and St. Thomas’ School of 

Medicine, University of London, har ligeledes medvirket på afsnit-
tet om tobak. 

- Professor i Food Policy Tim Lang, fra City University’s Institute of 
Health Sciences i London, er også medforfatter. 

Resultat og 
virkning 

Resultat EU’s landsbrugspolitik (CAP) har problemer med ineffektivitet, over-
produktion og divergerende interesser i forhold til EU’s forbrugere. 
CAP bygger fortsat på subsidier og det forventes ikke at ændre sig. 
Sundhedsfremme burde være et argument i forbindelse med disse 
subsidier. Ændringer af støttesystemet, og en del andre forandringer 
af CAP, vurderes at resultere i et fald i de store risikofaktorer, der bi-
drager til morbiditet og mortalitet i EU. 

Anvendelse af 
resultatet 

Følgende tiltag anbefales stoppet, idet de strider mod målene om 
sundhedsfremme, fastsat i Amsterdam Traktaten: 

• Tilbagetrækning og destruktion af kvalitetsfrugt og -grønt, som 
i øjeblikket medfører begrænset udbud og øget pris, resulte-
rende i en øget omkostning på 117 millioner EUR. 

• Bistandstøttet forbrug af mælkefedt til en årlig udgift på 460 
millioner EUR. 

• Bistandstøttet forbrug af mælkeprodukter med høj fedtprocent 
til skolebørn. 

• Bistand til produktion af overskudsvin til en årlig udgift på 650 
millioner EUR, hvilket fører til underminering af national alko-
holpolitik. 

• Økonomisk støtte til promovering af mælk med høj fedtprocent 
samt vin til en årlig udgift på 10 millioner EUR. 

• Bistand til produktion af tobak til en årlig udgift på 953 millio-
ner EUR. 

Ikke-gennemsigtig administration af ”The Tobacco Fund”. 
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Resultatets 
virkning 

En sådan rapport må anses for at være et redskab til lobbyvirksomhed 
fra svensk side i EU. Rapporten har ledt til, at diskussionen om CAP og 
folkesundhed igen er kommet på dagorden i mange sammenhænge, 
både i visse medlemslande, i en række EU-netværk, samt i WHO.  
Rapporten ligger til grund for et forslag om ændring af CAP. Det kan 
konstateres, at efter rapportens publicering har Kommissionen lavet et 
forslag om at afvikle tobakssubsidierne. I forbindelse med en forestå-
ende reform af frugt og grøntsagssektoren har Kommissionen meddelt 
medlemslandene, at man overvejer at ophøre med tilbagetrækning og 
destruktion af frugt og grønt. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Noget af det mest bemærkelsesværdige er de meget klare konklusio-
ner og anbefalinger, som rapporten munder ud i. 

Reference Elinder LS, Joossens L, Raw M, Andréasson S, Lang T. Public health 
aspects of the EU common agricultural policy. Developments and re-
commandations for change in four sectors: Fruit and vegetables, 
dairy, wine and tobacco. Sandviken: National Institute of Public 
Health, 2003. 

Web Europa-kommissionen http://europa.eu.int/index_en.htm
Svenske landbrugs-direktorat www.sjv.se
National Institute of Public Health, Sverige www.fhi.se
Rapporten: http://www.wca-nfonet.org/servlet/BinaryDownloader
Servlet?filename=1065094842496_health.pdf&refID=113701 
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Sundhedskonsekvensvurdering af Hollands 
boligpolitik

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Hovedformålet med denne SKV var at tydeliggøre boligpolitiks rele-
vans for sundheden, samt at skabe opmærksomhed omkring denne 
relevans i andre sektorområder.  

Baggrund 

Problemstillingen Den hollandske boligpolitiks betydning for den hollandske befolknings 
sundhed mht. eksempelvis beboelsestæthed, øget eller nedsat trafik, 
samt mulighed for fysisk aktivitet, vurderes. Som afgrænsning er der i 
SKV’en kun fokuseret på boligpolitikkens betydning for fysisk aktivitet 
og sikkerhed, og den medfølgende betydning for sundheden. 

Beslutning truffet 
af

Beslutningen om at gennemføre denne SKV blev truffet af det holland-
ske sundhedsministerium og boligministerium. 

Politisk admini-
strativt niveau 

Nationalt niveau i Holland. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

Den hollandske boligpolitik. 

Målgruppe Hollands befolkning, og kommunernes planlægning. 

Metoder og or-
ganisering 

Involverede 
partnere 

Repræsentanter fra det hollandske sundheds- og boligministerium, 
eksperter indenfor bolig og miljø, forskellige interessenter samt re-
præsentanter for den hollandske befolkning, skulle oplyse om ønsker 
og behov i forhold til deres egen boligsituation. 

Metoder anvendt De anvendte metoder indebærer sekundær dataanalyse, litteraturgen-
nemgang, eksperters vurdering samt modellering. 

Data anvendt ”Soft data” er anvendt, idet  man ikke har ”hårdt kvantificerbare da-
ta”, men i stedet vurderinger og forestillinger. 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Undersøgelsen er prospektiv, idet man vurderer den fremtidige sund-
hed i forskellige scenarier for ændret boligpolitik. 
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Resultat og 
virkning 

Resultat Resultatet af SKV’en er en række forventede følger af boligpolitikken: 
• Den foreslåede boligpolitik vil ændre transportadfærden i be-

folkningen. Høj befolkningstæthed i boligområder  vil medføre 
øget gang og cykling, hvilket vil have en positiv effekt på både 
trafiksikkerhed og fysisk aktivitet. 

• Øges kvaliteten af boligkvarterer og boliger generelt vil det 
medføre en højere følelse af social sikkerhed og veltilpashed. 

• Sport og fritid vil blive påvirket af befolkningstætheden. En lav 
befolkningstæthed vil muligvis medføre nye muligheder for fy-
sisk aktivitet, mens en højere befolkningstæthed muligvis kan 
medføre, at faciliteter til fysisk aktivitet vil forsvinde til udkan-
ten af byerne. 

• Boligpolitikken kan medføre en skævvridning af sikkerheden 
samt muligheden for fysisk aktivitet, således at mulighederne 
for ældre, børn, etniske minoriteter og personer med lav socio-
økonomisk status, forringes. 

• Øget frihed i valget af bolig kan have negativ effekt for grup-
per, der pga. dårlig økonomi har få eller ingen valgmuligheder. 

Anvendelse af 
resultatet 

Resultaterne blev forelagt ministerierne for sundhed og bolig. Boligmi-
nisteriet har anvendt resultaterne til en rapport om boligpolitik og 
sundhed. Sundhedsministeriet har på opfordring fra boligministeriet 
påbegyndt en strategi for øget sundhedsfremme, herunder bl.a. social 
sikkerhed samt fysisk aktivitet, i 56 boligområder i Holland. 

Resultatets 
virkning 

På lokalt niveau har SKV’ens resultater medført et pilotprojekt, hvor 
man forsøger at udvikle sikre boligkvarterer, der samtidig stimulerer 
til fysisk aktivitet. Desuden har denne SKV ført til en SKV af Hollands 
”Major Cities Policy”, som igen har medført støtte til inklusionen af 
sundhed i boligpolitikken. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Brugen af ”soft-data” til vurdering af sundhedskonsekvenser. Der bru-
ges ikke økonomiske beregninger eller opgørelser over sygelighed eller 
dødelighed. I stedet anslås effekten af forskellige tendenser i boligpoli-
tik på to områder: sikkerhed og fysisk aktivitet. 
Den præcise angivelse af resultatets anvendelse og virkning er ligele-
des en bemærkelsesværdig karakteristik ved denne SKV. 

Reference Broeder LD, Penris M, Put GV. Soft data, hard effects. Strategies for 
effective policy on health impact assessment —an example from the 
Netherlands. Bulletin of the World Health Organization 81[6], 404-
407. 2003.

Put GV, Broeder LD, Penris M, Abbing EWR. Experience with HIA at na-
tional policy level in the Netherlands. A case study. Copenhagen: 
World Health Organization; European Centre for Health Policy, 2001. 

Web Artiklen: http://www.who.int/bulletin/volumes/81 
/6/en/denbroeder.pdf
Rapporten: http://www.euro.who.int/document/E75556.pdf



153

Kost og fysisk aktivitet - fælles aktører i 
sygdomsforebyggelsen

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Formålet med denne rapport er at undersøge om der er et 
videnskabeligt grundlag for en sammenkobling af den sundheds-
fremmende indsats på kost- og motionsområdet for derved at opnå 
øget sundhed. 

Baggrund 

Problemstillingen Af den tidligere regerings folkesundhedsprogram ”Regeringens Folke-
sundhedsprogram 1999-2008” fremgår det af initiativ ”5.1”, at man, 
hvor det er naturligt, skal sammenkæde indsatsen på kost og moti-
onsområdet. Det vides dog ikke med sikkerhed om en sådan sammen-
kobling med fordel kan etableres. 

Beslutning truffet 
af

Fødevaredirektoratet nedsatte en arbejdsgruppe for at undersøge 
ovenstående. 

Politisk admini-
strativt niveau 

SKV’en er udført på nationalt niveau i Danmark. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

Man søger med SKV’en at belyse status og udvikling for kost og fysisk 
aktivitet i Danmark, samt betydning heraf for en række sygdomme. 
Samtidig ønsker man at belyse det adfærdsmæssige samspil mellem 
sund kost og fysisk aktivitet. 

Målgruppe Målgruppen for SKV’en er hele Danmarks befolkning, mens resultatets 
målgruppe er alle med interesse for forebyggelse, sund kost og fysisk 
aktivitet. 

Metoder og or-
ganisering 

Involverede 
partnere 

De involverede partnere omfatter Fødevaredirektoratet, medarbejdere 
fra Københavns Universitet, Forskningsinstitut for Human Ernæring, 
Sundhedsstyrelsen, Kræftens bekæmpelse, Bispebjerg Hospital samt 
Rigshospitalet.

Metoder anvendt Rapporten er skrevet på baggrund af en litteraturgennemgang. 

Data anvendt Videnskabeligt arbejde omhandlende fysisk aktivitet, kost og samspil-
let mellem de to. 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Vurderingen er samtidig, idet man anslår status for kostsammensæt-
ningen og fysisk aktivitet i Danmark i 2003. Der er også et prospektivt 
element, idet man anslår at man kan forebygge en række sygdomme, 
hvis befolkningen øger den fysiske aktivitet og øger forbrug af den 
sunde kost.  

Involverede per-
soner 

- Cand. scient., ph.d. Jørn Wulff Helge (Københavns Universitet) har 
skrevet afsnittene omhandlende interaktionen mellem fysisk aktivi-
tet og kost samt sammenhængen med de enkelte sygdomme. 

- Bromatolog, ph.d. Gert Allan Nielsen (Kræftens Bekæmpelse) har 
skrevet rapportens del 2 omhandlende det adfærdsmæssige sam-
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spil mellem sund kost og fysisk aktivitet. 
- Cand. brom. Sisse Fagt (Fødevaredirektoratet) har bidraget til af-

snittet om status for kostudvikling i Danmark. 
- Cand. scient. Karen Lorenzen (Sundhedsstyrelsen) har bidraget til 

afsnittet om status og udvikling for fysisk aktivitet. 
- Desuden har en arbejdsgruppe bestående af læger, samt forskere 

fra de tidligere nævnte organisationer, medvirket med faglig vur-
dering af den samlede rapport. Formand for arbejdsgruppen er læ-
ge Lars Ovesen, Fødevaredirektoratet. 

Resultat og 
virkning 

Resultat Rapportens del 1 har følgende resultater: 
• Kombination af sund kost og fysisk aktivitet ser ud til at have 

større effekt end kost eller fysisk aktivitet alene i forhold til fo-
rebyggelse og behandling af overvægt, type 2 diabetes samt 
forhøjet blodtryk. 

• For flere af de øvrige, kroniske livsstilssygdomme er det ikke 
muligt at drage endelige konklusioner, men det virker 
sandsynligt, at sund kost og fysisk aktivitet virker bedre 
sammen end hver for sig. 

Rapportens del 2 viser: 
• At de to livsstilsfaktorer ”fysisk aktivitet” og ”sund kost” ad-

færdsmæssigt hænger sammen på en række områder. 
• At en samtidig indsats for at fremme fysisk aktivitet og sund 

kost, ikke sker på bekostning af hverken den ene eller den an-
den adfærd. 

• At der ikke er studier, der dokumenterer egentlig synergistisk 
effekt på adfærden ved at sammenkoble kost og motion i det 
sundhedsfremmende arbejde. 

Anvendelse af 
resultatet 

Ingen umiddelbare anbefalinger eller viden om anden anvendelse. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/  
nyttige 

Rapporten skaber det videnskabelige bevis, som dog ikke kommer 
som en stor overraskelse, nemlig at de store livsstilssygdomme i høj 
grad kan forebygges vha. øget fysisk aktivitet og sundere kostvaner. 

Reference Matthiessen J, Rasmussen JB, Andersen LB, Astrup A, Helge JW, Kjær 
M et al. Kost og fysisk aktivitet - fælles aktører i sygdomsforebyggel-
sen. Søborg: Fødevaredirektoratet, 2003. 

Web Fødevaredirektoratet: www.foedevaredirektoratet.dk 
Rapporten: http://www.foedevaredirektoratet.dk/fdir/ publica-
tions/2003003/rapport 
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Kognitive funktioner og kørefærdighed hos ældre 
bilister

Formål 

Formålet med 
SKV’en

At teste ældre bilister, der søger fornyelse af kørekortet, for svigt af 
kognitive funktioner, samt undersøge resultatet af en efterfølgende 
vejledende køreprøve. 

Baggrund 

Problemstillingen En arbejdsgruppe under Færdselssikkerhedskommissionen udgav i 
1996 en rapport vedrørende ældre bilister. Baggrunden var, at der 
skete mange uheld involverende ældre bilister. Arbejdsgruppen fore-
slog, at man indfører et supplement til den nuværende obligatoriske 
lægeundersøgelse i forbindelse med fornyelse af kørekortet fra det 70. 
år.

Beslutning truffet 
af

To læger, der i fællesskab udførte undersøgelsen i samarbejde med 
144 praktiserende læger i Sønderjyllands Amt. 

Politisk admini-
strativt niveau 

SKV’en foregik på lokalt amtsligt niveau. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

SKV’en består af udarbejdelse af en test, der kan belyse de kognitive 
funktioner, som supplement til den allerede eksisterende helbredsun-
dersøgelse i forbindelse med fornyelse af kørekort fra det 70. år. 

Målgruppe Målgruppen for rapportens resultater er de danske praktiserende læ-
ger, som skal udføre helbredsundersøgelse på de +70 årige, der søger 
om fornyelse af kørekortet. 
Målgruppen for undersøgelsen er de +70 årige, der søger om fornyelse 
af kørekortet. 

Metoder og 
organisering 

Involverede part-
nere

To danske læger, som har udført undersøgelsen i samarbejde med 
praktiserende læger i Sønderjyllands Amt, samt de ældre bilister, som 
i den givne periode har søgt om fornyelse af kørekortet. 

Metoder anvendt Spørgeskemadata fra de ældre bilister samt kørekortattester. Man 
sammenlignede antallet af anbefalede, vejledende køreprøver og re-
sultatet af de vejledende køreprøver før og efter anvendelsen af te-
sten. 6.091 ældre deltog i undersøgelsen, fordelt på 2.631 før og 
3.460 efter anvendelse af testen. 
Desuden udførte man semistrukturerede telefoninterviews med en 
stikprøve af de deltagende læger. 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Vurderingen er samtidig. Man vurderer, hvordan man aktuelt kan ud-
arbejde en test, samt hvilken effekt denne test vil have. 



156

Resultat og 
virkning 

Resultat Indførelsen af en test af kognitive funktioner medførte at signifikant 
flere ældre blev anbefalet en vejledende køreprøve samtidig med, at 
signifikant færre fik fornyet deres kørekort. 

Blandt de ældre der blev anbefalet en vejledende køreprøve havde 
83% svækkede kognitive funktioner, og blandt dem der ikke fik forny-
et kørekort havde 60% svækkede kognitive funktioner. 
95% af de interviewede læger vurderede testen som praktisk 
anvendelig i det daglige arbejde. 

Anvendelse af 
resultatet 

Undersøgelsen har bl.a. medført, at Sundhedsstyrelsen nedsatte en 
arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på dette problem. 

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe udgav i 2003 en rapport, som støt-
ter behovet for en demenstest af ældre bilister. Videre har det vist sig, 
at der er bred politisk opbakning om indførelsen af en sådan test, og 
beslutningen ventes gennemført i slutningen af 2004 (Politiken onsdag 
12. maj 2004). 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Det specielle ved denne SKV er, at man ikke direkte nævner sundhed 
eller interventionens effekt på befolkningens sundhed. Med indførelsen 
af testen af kognitiv funktion fandt man i forsøget 3 gange så mange, 
som ikke fik fornyet kørekort. Når man samtidig i rapporten fastslår, 
at mental svækkelse er relateret til øget risiko for trafikulykker, må 
man formode, at indførelsen af den foreslåede test vil medføre et fald i 
trafikulykker involverende ældre bilister og derved en gevinst i form af 
nedsat mortalitet og morbiditet. 

Reference Hansen EA, Hansen BL. Kognitive funktioner og kørefærdighed hos 
ældre bilister. Ugeskrift for Læger 164;3:337-340. 2002. 
Rapport fra arbejdsgruppen vedr. forslag til vurdering af kognitiv funk-
tion ved lægeundersøgelse i forbindelse med kørekortsfornyelse fra 
det 70. år. København: Sundhedsstyrelsen, 2003. 

Web Ugeskrift for læger: http://www.dadlnet.dk/ufl/0203/VP/VP37359.htm 
Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen: 
http://www.sst.dk/publ/Publ2003/koerekort.pdf
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
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Sundhedskonsekvenser af ozon

Formål 

Formålet med 
SKV’en

At kvantificere ozons sundhedskonsekvenser i Sverige og samtidig 
komme med forslag til en metode til national beregning af  sundheds-
konsekvenser af luftforurening. 

Baggrund 

Problemstillingen Forurening i form af ozon i luften er årsag til øget morbiditet og 
mortalitet på grund af luftvejslidelser i Sverige. 

Beslutning truffet 
af

Statens Folkhälsoinstitut, Sverige. Instituttet har til formål at følge ud-
viklingen i folkesundheden på 11 forskellige områder, herunder sunde 
og sikre miljøer og produkter. Samtidig har instituttet til opgave at 
være ”kundskabscentrum”. Rapporten omhandler et af instituttets 
kerneområder  og er et resultat af instituttets funktion som vidensska-
bende institution. 

Politisk admini-
strativt niveau 

Beregningerne og vurderingen foregår på nationalt niveau, men byg-
ger på en samling af forskellige regionale data. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

I rapporten vurderes de eksisterende grænseværdier for ozon fastsat 
af EU, og de mulige konsekvenser af en yderligere nedsættelse af 
ozonudslip belyses. Rapportens resultater tjener som baggrund for 
udvikling af en strategi for nedsættelse af ozonudslip. 

Målgruppe Den svenske befolkning generelt, nationale og internationale grænse-
værdier. 

Metoder og 
organisering 

Involverede part-
nere

Eksperter fra Umeå Universitets Institut för Folkhälsa och klinisk medi-
cin og fra Pasela Miljösupport ab har udført undersøgelsen. Der indgår 
data fra en række nationale og kommunale luftmålingsenheder. 

Data anvendt Data stammer fra indsamling af luftmålinger på 6 nationale centre 
kaldet EMEP-netværket, samt 16 kommunale målinger. Resultatet af 
målingerne i de 16 kommuner benyttes til at udregne mængden af ud-
ledt ozon, mens resultater fra 7 af kommunerne (Malmö, Lund, Göte-
borg, Norrköping, Västerås, Sundsvall og Stockholm), samt de 6 nati-
onale EMEP-centre, benyttes til SKV-beregninger. 

De anvendte data er  luftmålinger af ozonindholdet på en række stati-
oner fordelt rundt omkring i landet. Desuden er fra Socialstyrelsen 
indhentet data fra år 2000 vedrørende dødsfald og indlæggelser på 
grund af sygdomme i åndedrætsorganerne fordelt på län (kommuner).

Metoder anvendt Indholdet af ozon i luftmålingerne er sammenholdt med antal dødsfald 
og indlæggelser på grund af åndedrætsproblemer, forårsaget af ozon, 
pr. indbygger, pr. år for de enkelte områder. Derved kan man estime-
re gevinsten i antal færre indlæggelser og dødsfald ved nedsat ozon-
udledning. 

Resultater fra tidligere undersøgelser vedrørende små mængder ozon 
og tilhørende effekt på mennesker er inkluderet i rapporten. Disse un-
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dersøgelser bygger på data fra kontrollerede forsøg, hvor mennesker 
udsættes for ozon. 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Sundhedskonsekvensvurderingen er prospektiv. SKV’en bygger på ak-
tuelle data, men vurderer effekten af en fremtidig indsats mod ozon-
udslip.

Involverede 
personer 

Forfatterne er eksperter fra to forskellige institutioner:  
Bertil Forsberg, Lars Modig og Bo Segerstedt fra Umeå universitets In-
stitut för Folkhälsa och klinisk medicin og Per-Arne Svanberg fra Pase-
la Miljösupport ab. 
De tre medarbejdere fra Umeå har gennemført litteraturgennemgang, 
metodevalg samt sundhedskonsekvensberegninger. Den deltagende 
medarbejder fra Pasela Miljösupport ab har haft ansvaret for bear-
bejdning af ozon-data. Pasela Miljösupport ab er et privat firma, som 
arbejder med forskellige miljøanalyser. 

Resultat og 
virkning 

Resultat Resultatet af undersøgelsen viser, at hvis man indførte en grænse for 
ozon på 60 µg/m3 som middelværdi for døgnets 8 timer med maksi-
mum udskillelse kan man ifølge beregningerne spare 1800 indlæggel-
ser og 1160 for tidlige dødsfald pr. år. Pr. januar 2004 er den gælden-
de miljømålsætning for ozonudslip fastsat af EU på 120 µg/m3, en 
værdi som først skal nås i år 2010. 

Anvendelse af 
resultatet 

I rapporten anbefales det, at Sverige skal anvende resultatet af 
SKV’en og både nationalt og indenfor EU arbejde for, at udslip af ozon 
begrænses. Rapporten har medført øget opmærksomhed i medierne, 
men også politisk. Sveriges Riksdags trafikudvalg har kaldt til hørring 
om en sænkning af ozonudslip. Til denne høring var rapportens forfat-
tere særligt indbudt. 

Resultatets 
virkning 

SKV’en har den effekt på strategien, at man fik beregnet effekten af 
en nedsættelse af ozonudslippet og at dette formuleres som en klar 
anbefaling, herunder med henblik på ændring i EU. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Det mest interessante ved denne SKV er, at dens metoder er viden-
skabelige samtidig er resultaterne opgjort i enheder, som er meget 
håndgribelige og kan anvendes til politisk og administrativ regulering.  
Opgørelser over sparede indlæggelser og for tidlige dødsfald er nem-
me at forholde sig til. Samtidig kan man med udgangspunkt i denne 
rapport foreslå nye grænseværdier og komme med anbefalinger, der 
bunder i forskningsbaseret viden. 

Reference Forsberg B, Modig L, Svanberg PA, Segerstedt B. Hälsokonsekvenser 
av ozon – en kvantifiering av det marknära ozonets korttidseffekter på 
antalet sjukinläggningar och dödsfall i Sverige. Umeå: Institutionen för 
folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, 2003. 

Web Statens Folkhälsoinstitut, Sverige: http://www.fhi.se/
Umeå universitet:  http://www.umu.se 
Pasela miljösupport ab: http://www.paselamiljosupport.com/  
Rapporten: http://www.fhi.se/nyheter/data.asp?id=1029
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Samfundsøkonomisk vurdering af partikelfiltre 
En Cost/Benefit analyse af partikelfiltre på dieselkøretøjer

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Formålet med denne rapport er at give en vurdering af, om det er en 
samfundsøkonomisk god investering at eftermontere partikelfiltre på 
dieselkøretøjer, før nye EU-krav om påmontering af disse partikelfiltre 
på fabriksnye køretøjer får effekt. Det ventes, at alle nye, tunge die-
selkøretøjer fra fabrikken er påmonteret partikelfiltre fra år 2006. 

Baggrund 

Problemstillingen Undersøgelser viser, at der kan være alvorlige sundhedsmæssige kon-
sekvenser af partikelforurening i byerne. Den mest effektive metode til 
at fjerne partikelforurening er ved at påmontere partikelfiltre på die-
selkøretøjer. Denne metode har dog været beskrevet som en sam-
fundsøkonomisk dyr løsning. 
Undersøgelsen skal vurdere, hvad der økonomisk vindes på det sund-
hedsmæssige område ved at påmontere filtre holdt op  imod de om-
kostninger, der er forbundet med denne påmontering. 

Beslutning truffet 
af

Rapporten er udarbejdet af Institut for Miljøvurdering (IMV). Beslut-
ningen om at gennemføre denne SKV kan derfor være truffet af insti-
tuttet selv eller være bestilt, f. eks. fra regeringen. 

Politisk admini-
strativt niveau 

SKV’en er på nationalt niveau, men vurderer effekten for byer generelt 
i Danmark. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

SKV’en beregner de samfundsøkonomiske gevinster, man vinder ved 
at forhindre sygdom og død ved påmontering af partikelfiltre på hen-
holdsvis tunge køretøjer, varebiler og taxaer. 

Målgruppe Den del af Danmarks befolkning, der hovedsageligt færdes i byerne. 

Metoder og 
organisering 

Involverede 
partnere 

Den involverede part i denne SKV kommer fra Institut for Miljøvurde-
ring. Samtidig benyttes en rapport fra Færdselsstyrelsen, og en række 
eksterne personer har bidraget med information, råd og vejledning. 

Metoder anvendt Der er i denne SKV benyttet en cost/benefit metode, hvori man opgør 
udgifterne ved eftermontering af partikelfiltre på alle eksisterende kø-
retøjer inden for tre grupper, henholdsvis tunge køretøjer, varebiler og 
taxaer. Disse udgifter sammenholdes med de økonomiske gevinster 
der vil være ved at mindske partikelforureningen og derved mindske 
sygdom og død i den danske befolkning. 

Om metoden kan man bemærke, at undersøgelsen af de direkte sund-
hedsomkostninger bygger på data fra en rapport fra Færdselsstyrel-
sen. 

Der er lavet selvstændig cost/benefit analyse for hver af de tre grup-
per køretøjer, og gevinsterne ved undgået sygdom/død er opgjort ved 
to forskellige mål. Dels de direkte omkostninger til sundhedsvæsenet, 
så som indlæggelse som følge af luftvejslidelse, som kunne være und-
gået ved montering af partikelfiltre, og dels et mål kaldet ”betalingsvil-
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lighed”. Dette begreb dækker over en metode, hvor man forsøger at 
vurdere de menneskelige omkostninger ved at have en given sygdom 
eller dø ”for tidligt”. 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Rapporten er prospektiv, idet man vurderer fremtidige omkostninger 
og sundhedsøkonomiske gevinster ved påmonteringen af partikelfiltre.

Involverede 
personer 

Rapporten er udarbejdet af Thommy Larsen (projektansvarlig), Anders 
Kristoffersen og Henrik Thormod Andersen, Institut for Miljøvurdering. 

Resultat og 
virkning 

Resultat Resultaterne er opdelt for hvert af de tre typer køretøjer, der vurde-
res. 

For de tunge køretøjer vurderes det, at denne type køretøjer er de 
bedst egnede, og at samfundet kan opnå en betydelig nettogevinst 
ved påmonteringen af filtre på denne køretøjskategori. 

For gruppen af varebiler kan der være en sundhedsgevinst ved på-
montering af filtre. Det store antal af varebiler i Danmark gør dog, at 
udgifterne til eftermontering af filtre kan være større end den sund-
hedsøkonomiske gevinst. 

Samme problematik som med varebilerne gør sig gældende for taxaer, 
selvom der er færre i denne kategori. 

Omvendt kan man argumentere for, at de er en del af den kollektive 
trafik og derfor skal leve op til samme standard som bybusser. 

Anvendelse af 
resultatet 

Inddrages løbende i debatten omkring påmontering af partikelfiltre på 
tunge køretøjer i byerne.  

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Det er bemærkelsesværdigt, at IMV inddrager sundhed som parameter 
i sin udredning og anvender sundhedsøkonomiske metoder. Den an-
vendte analysemodel af betalingsvillighed, i forhold til at slippe for 
sygdom og død af en given sygdom, kan kritiseres for at stamme fra 
en udenlandsk undersøgelse af betalingsvilligheden for at undgå plud-
selig død som f.eks. trafikdød. Derved kan man argumentere for, at 
man har konkluderet på baggrund af en undersøgelse af en anden 
gruppes holdning til pludselig død og ikke til sygdom. 

Reference Larsen T, Kristoffersen A, Andersen HT. Samfundsøkonomisk vurde-
ring af partikelfiltre: en cost/benefit analyse af partikelfiltre på diesel-
køretøjer. Institut for Miljøvurdering 2, 1-68. 2002. København, Insti-
tut for Miljøvurdering. 

Web Institut for Miljøvurdering: www.imv.dk 
Rapporten: www.imv.dk/Files/Filer/Rapporter/Luft/ samfundsoekono-
misk_vurdering_af_partikelfiltre.pdf
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Vurdering af partikelforurenings og 
dieselpartiklers sundhedsskadelige effekter

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Rapporten er et baggrundsdokument vedrørende partikelforureningens 
sundhedsskadelige effekter, og skal ses som et input til regeringens 
kommende partikelredegørelse. Rapporten er en opdatering og sam-
menstilling af tidligere vurderinger og rapporter på området. 

Rapporten har en lang række underformål, som søger at belyse ek-
sempelvis en nedre tærskelværdi af partikelforurening på befolknings-
niveau, og at samle en konklusion i forsøget på at besvare, om der 
kan være grundlag for tiltag. 

Baggrund 

Problemstillingen I 1998 tog Sundhedsstyrelsen og  Miljøministeriet initiativ til at ned-
sætte en arbejdsgruppe med henblik på at foretage vurderinger af de 
sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med luftforurening, samt lø-
bende vurdere EU’s grænseværdier på området. Denne rapport er re-
sultatet af arbejdsgruppens anbefalinger. 

Beslutning truffet 
af:

Sundhedsstyrelsen under Sundhedsministeriet, Miljøstyrelsen under 
Miljøministeriet, samt den fælles arbejdsgruppe. 

Politisk admini-
strativt niveau: 

Rapporten er en vurdering på nationalt niveau, men benytter i sin me-
tode resultater fra undersøgelser fra udlandet som bliver tilpasset 
danske forhold. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

I rapporten belyses effekterne af partikelforurening, samt den mulige 
gevinst ved nedsættelse af forureningen, bl.a. ved hjælp af partikelfilt-
re på tunge dieselkøretøjer. 

Målgruppe Den danske befolkning generelt, men særlige grupper fremhæves, 
heriblandt børn, ældre samt personer med hjerte- eller luftvejslidelser.

Metoder og or-
ganisering 

Involverede 
partnere 

De involverede partnere i udarbejdelsen af SKV’en er Sundhedsstyrel-
sen og Miljøstyrelsen. 

Metoder anvendt Rapporten er et litteraturstudie. I udarbejdelsen af konklusionerne har 
man benyttet data fra mange forskellige undersøgelser rundt om i 
verden. Metoderne spænder fra egentlige epidemiologiske befolk-
ningsundersøgelser, over individuelle personluftmålinger, til sund-
hedsøkonomiske beregninger. 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

SKV’en er prospektiv, idet man analyserer status i dag, men også an-
slår den fremtidige effekt af en nedsættelse af partikelforureningen, 
eksempelvis ved brug af partikelfiltre på tunge dieselkøretøjer. 

Involverede 
personer 

Arbejdsgruppen der har udarbejdet rapporten består af personer fra 
Sundhedsstyrelsen, Københavns Universitet, Århus Universitet, Aal-
borg Sygehus, Danmarks Miljøundersøgelser, samt Miljøstyrelsen. 



162

Resultat og 
virkning 

Resultat Resultatet af SKV’en er en samlet konklusion, der kan drages ud fra en 
overordnet sundhedsfaglig vurdering. Der konkluderes i rapporten, at 
der er sandsynlighed for, at der i Danmark kan opnås betydelige sam-
fundsmæssige helbredsgevinster ved at nedbringe befolkningens ud-
sættelse for skadelige partikler. 

Særligt for dieselpartikler vurderes det, at en reduktion af befolknin-
gens udsættelse for sådanne vil medføre betydelige sundhedsmæssige 
gevinster. Det anslås at man, ved påmontering af partikelfiltre på tun-
ge dieselkøretøjer, kan spare 450 dødsfald årligt. 

Anvendelse af 
resultatet 

Resultatet af SKV’en anvendes til at anbefale, at man monterer parti-
kelfiltre på dieselkøretøjer. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Noget af det mest bemærkelsesværdige ved rapporten er de mange 
metoder man har anvendt, samt de meget klare og anvendelige kon-
klusioner og anbefalinger. 

Reference Larsen T, Kristoffersen A, Andersen HT. Samfundsøkonomisk vurde-
ring af partikelfiltre: en cost/benefit analyse af partikelfiltre på diesel-
køretøjer. Institut for Miljøvurdering 2, 2002. København, Institut for 
Miljøvurdering. 

Blands J, Hjaldsted B, Loft S, Sigsgaard T, Taudorf E, Palmgren F et al. 
Vurdering af partikelforureningens og dieselpartiklers sundhedsskade-
lige effekter. København: Miljøministeriet; Sundhedsministeriet, 2003. 

Web Miljøstyrelsen: www.mst.dk
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
Rappporten: http://www.mst.dk/default.asp?Sub=http://
www.mst.dk/transport/05030108.htm 
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Adgangsforhold til planlagt skole 
udarbejdet af sundhedschef Gregor Gurevitsch, MPH, Nordborg Kommune 

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Formålet var at sikre en sikker og tryg skolevej. 

Baggrund I forbindelse med etablering af en ny friskole i Nordborg kommune 
blev udarbejdet en lokalplan, der også beskrev adgangsforholdene, 
herunder veje og stier. 

Beslutning truffet 
af

Nordborg Kommune har besluttet at alle forslag, der kommer til poli-
tisk behandling, skal vurderes med hensyn til hvilke konsekvenser det 
har for borgernes sundhed. Sundhedschefen fungerer som konsulent 
for sagsbehandlerne.

Metoder og 
organisering 

Metoder anvendt Nordborg Kommune anvender en simpel model, hvor 3 spørgsmål skal 
besvares: 

• Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte grup-
per/befolkningen i forhold til det sociale miljø (f.eks. mulighed 
for at øve indflydelse, arbejde i fællesskab og gensidig støtte)? 

• Fremmer forslaget sundhedsudviklingen for udsatte grup-
per/befolkningen med hensyn til visse risikofaktorer (f.eks. i 
det fysiske miljø eller livsstilen)? 

• Er forslaget i overensstemmelse med de overordnede kommu-
nale, politiske målsætninger og servicemål? 

Sundhedschefen beskrev problemstillingen i dagsordenen til det politi-
ske udvalg. 

Resultat og 
virkning 

Resultat Byrådet sendte sagen tilbage til teknisk funktion mhp. at forbedre ad-
gangsforhold og få en mere sikker og tryg skolevej. Trafikudvalget 
vurderede de trafikale forhold ved besigtigelse. 

Nyt og revideret forslag blev fremsendt til byrådet, der vedtog det 
ændrede forslag. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/
nyttige 

Denne sundhedskonsekvensvurdering resulterede i 
• Politisk opmærksomhed og ændret beslutning omkring et 

sundhedsspørgsmål 

Større opmærksomhed overfor sundhedsspørgsmål i forvaltningen.

Kontakt Gregor Gurevitsch, e-mail: gregor@nordborg.dk
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Den mulige gevinst af forebyggelse af sygefravær 
og udstødning fra arbejdsmarkedet 

Formål 

Formålet med 
SKV’en

At undersøge om en indsats til forbedring af arbejdsmiljøet er økono-
misk givtig for samfundet og for den enkelte virksomhed. 

Baggrund 

Problemstillingen Lægediagnosticerede helbredsproblemer kan kun forklare en mindre 
del af variationen i sygefravær og førtidig afgang fra arbejdsmarkedet. 
De ansattes oplevelse af arbejdspladsen og arbejdsmiljøet synes også 
at forklare en stor del af variationen i sygefraværet. Derfor kan man 
gennem en forbedring af arbejdsmiljøet forhåbentligt forebygge fra-
vær og førtidig afgang fra arbejdsmarkedet. 

Beslutning truffet 
af

Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) 

Politisk admini-
strativt niveau 

SKV’en er en beregning af gevinsten ved at forebygge fravær i hele 
Danmark, dvs. på nationalt niveau. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

Øget fokus på forbedring af arbejdspladser og arbejdsmiljø gennem 
målrettede indsatser. 

Målgruppe Danske lønmodtagere og arbejdsgivere. 

Metoder og 
organisering 

Involverede part-
nere

Forskere på AMI. 

Metoder anvendt Eksempler på hvordan oplysninger om fravær kan inddrages i cost-
benefit beregninger af værdien af en eventuel intervention. 

Data anvendt 

Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Økonomiske data fremkommet fra ovennævnte eksempler på cost-
benefit beregninger. 

SKV’en er prospektiv, idet den vurderer gevinsten ved en fremtidig 
indsats for en bedring af arbejdsmiljøet. 

Resultat og 
virkning 

Resultat • Arbejdsulykker: 
Arbejdsulykker fører i gennemsnit til en årlig fraværsdag pr. ar-
bejdstager. Det svarer til et årligt tab på 11.450 årsværk (et års-
værk er det arbejde en person udfører på et år, derved svarer 
11.450 årsværk til arbejde udført i et år af 11.450 personer) og et 
produktionstab på ca. 3,5 mia. kr. 
En 50% reduktion i antallet af arbejdsulykker alene inden for byg-
ge- og anlægsbranchen vil medføre en økonomisk gevinst på ca. 
50 mio. kr. 

• Ensidigt gentaget arbejde (EGA): 
EGA vurderes, med en række forbehold, at være årsag til ekstra 
omkostninger på ca. 12,8 mia. kr. årligt. 
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• Hudproblemer: 
 Årligt er hudproblemer årsag til 890 tabte årsværk eller et årligt 

tab på ca. 262 mio. kr. Man anslår at ca. 70% af alle disse, ar-
bejdsrelaterede, hudproblemer kan forebygges. 

• Psykisk arbejdsmiljø: 
 Et interventionsprojekt viste, at forbedret psykisk arbejdsmiljø i 

gennemsnit reducerede fraværet med 3,45 dage sammenlignet 
med virksomheder, der ikke gennemførte interventionen. 

• Førtidigt arbejdsophør: 
Det antages, at man ved førtidigt arbejdsophør mister ca. 159.000 
produktionsår pr. år. Forebyggelsespotentialet kan beregnes til 
23%. Den mulige samfundsmæssige besparelse er beregnet til at 
være 9,5 mia. kr. pr. år 

Anvendelse af 
resultatet 

Rapporten skal anvendes i den løbende debat omkring prioriterings-
redskaber, der skal medføre, at ressourcer bliver anvendt så effektivt 
som muligt, og at arbejdsmiljø bliver sat på dagsordenen. 

Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Rapporten er et forsøg på at skabe et prioriteringsredskab, på bag-
grund af et øget behov for prioriteringer. 
Rapporten rummer mange forskellige, økonomiske opgørelser og me-
toder, som er eksempler på, hvordan man kan benytte økonomiske 
opgørelser i udregningen af gevinster ved forebyggelse. 

Reference Mossing R, Bach E, Borg V, Burr H, Fallentin N, Flyvholm MA et al. Den 
mulige gevinst af forebyggelse af sygefravær og udstødning fra ar-
bejdsmarkedet. København: Arbejdsmiljøinstituttet, 2002. 

Web Arbejdsmiljøinstituttet: http://www.ami.dk/
Rapporten: http://www.ami.dk/upload/udgivelser/ 
den_mulige_gevinst.pdf
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Værdisætning af kemikalierelaterede 
sygdomme
(Valuation of Chemical Related Health Impacts)

Formål 

Formålet med 
SKV’en

Formålet med denne SKV er at estimere enhedsomkostningerne for 
udvalgte, kemikalierelaterede sygdomme. De udvalgte sygdomme er 
astma, hovedpine, kontaktallergi, lungekræft og hudkræft. Med en-
hedsomkostningerne forstås de omkostninger hele samfundet påføres 
ved et tilfælde af en given sygdom. 

Baggrund 

Problemstillingen De udvalgte sygdomme er årsag til en stor del af den samlede morbi-
ditet og mortalitet. Samtidig mangler de fleste undersøgelser på om-
rådet at tage hensyn til de indirekte omkostninger, da miljø- og sund-
hedskonsekvenser er svære at kvantificere. Det er derfor vigtigt også 
at medtage disse elementer. 

Beslutning truffet 
af

SKV’en er publiceret af Miljøministeriet, og det formodes, at beslutnin-
gen er truffet af dette ministerium. 

Politisk admini-
strativt niveau 

SKV’ens beregninger og vurderinger bygger på samfundsomkostninger 
og er derfor national. 

Politik/strategi/ 
projekt belyst 

Strategien belyser de samfundsmæssige omkostninger, der er forbun-
det med en række udvalgte sygdomme og omkostninger som kunne 
nedbringes, hvis sygdommene blev forebygget. Det er ikke realistisk, 
at alle tilfælde forebygges, men rapporten giver eksempler på bespa-
relser. 

Målgruppe Samtlige borgere i Danmark med særligt fokus på de grupper, der er i 
forbindelse med kemikalier i deres hverdag, særligt i forbindelse med 
deres arbejde. 

Metoder og 
organisering 

Involverede 
partnere 

Rapporten er bestilt af Miljøministeriet, men udført af  det rådgivende 
ingeniørfirma Cowi A/S. Der indgår i samarbejdet en række ressource-
personer. 

Metoder anvendt De nævnte enhedsomkostninger for samfundet er et resultat af de di-
rekte omkostninger forbundet med et tilfælde af en given sygdom, alt-
så omkostninger ved behandling, plus de indirekte omkostninger som 
indbefatter produktionstab og velfærdstab. Fokus i denne SKV er på 
de direkte omkostninger, men der suppleres med skøn for de indirekte 
omkostninger. De direkte omkostninger er estimeret på baggrund af 
publiceret viden, samt ekspertvurderinger. Disse omkostninger omfat-
ter de offentlige udgifter ved behandling, men ikke eventuel egenbeta-
ling, da denne del indgår som en del af individuelt værditab. Det indi-
viduelle værditab er baseret på eksisterende ”benefit-transfer” fra ek-
sisterende betalingsvillighedsstudier. Produktionstabet beregnes ved 
brug af den gennemsnitlige primærindkomst pr. person i og uden for 
arbejdsstyrken. 
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Data anvendt 
Prospektiv, sam-
tidig eller retro-
spektiv vurdering 

Denne SKV er en samtidig vurdering, idet den vurderer de nuværende 
samfundsomkostninger forbundet med de udvalgte sygdomme. Vurde-
ringen er samtidig prospektiv, idet fremtidige besparelser ved fore-
byggelse af en del af sygdomstilfældene er medtaget. 

Involverede 
personer 

Rapporten er udarbejdet af Cowi A/S, og en række ressourcepersoner; 
læger ansat ved enten Rigshospitalet, Amtssygehuset i Gentofte eller 
Glostrup, har medvirket. 

Resultat og 
virkning 

Resultat • Astma: Da kemikalier ikke er kendt som årsag til astma, men 
som årsag til astmaanfald,beregnes omkostningerne ved et an-
fald og ikke ved et tilfælde af sygdommen. De samlede sam-
fundsmæssige omkostninger ved et astmatilfælde (enhedsom-
kostningerne) er opgjort til ca. 2000 kr.,hvoraf de direkte om-
kostninger udgør ca. 420 kr., velfærdstabet knapt 1200 kr. og 
produktionstabet ca. 390 kr. 

• Hovedpine: I dette eksempel defineres et tilfælde af hovedpine 
som en dag med to tilfælde af smertende hovedpine, hver af 
en varighed på to timer. Enhedsomkostningerne forbundet 
med hovedpine opgøres til ca. 360 kr., hvoraf de direkte om-
kostninger vurderes til 1,30 kr., mens velfærdstabet og pro-
duktionstabet udgør hver ca. 180 kr. 

• Kontaktallergi: Idet kontaktallergi er en kronisk lidelse, bereg-
nes enhedsomkostningerne med antagelsen om, at lidelsen 
indtræffer ved en gennemsnitsalder på 40 år og varer livet ud. 
Enhedsomkostningerne opgøres til 290.000 kr. De direkte om-
kostninger vurderes til at være 40.000 kr., velfærdstabet 
230.000 kr. og produktionstabet ca. 20.000 kr. Endvidere er 
der i dette tilfælde givet et eksempel på sparede omkostninger 
ved et forbud mod nikkel i udvalgte produkter, indført i 1989. 
Det estimeres at 2500 årlige tilfælde af nikkelallergi er sparet, 
svarende til ca. 9,7 mia. kr. 

• Lungekræft: Enhedsomkostningen per lungekræfttilfælde esti-
meres til ca. 9,7 mil. kr. De direkte omkostninger udgør ca. 
140.000 kr., velfærdstabet ca. 9,3 mil. kr., og produktionsta-
bet ca. 250.000 kr. 

• Hudkræft (ikke malign hudkræft, men den mindre farlige mo-
dermærkekræft): Her beregnes enhedsomkostningerne til at 
være 250.000 kr. Her udgør de direkte omkostninger ca. 
12.000 kr., velfærdstabet ca. 230.000 kr. samt produktionsta-
bet ca. 7.000 kr. 

Anvendelse af 
resultatet 

Rapporterne vurderes af Miljøstyrelsen til at være værdifuldt bag-
grundsmateriale i forbindelse med den politiske debat på miljøområ-
det. 
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Konklusion 

Mest bemærkel-
sesværdige/ 
nyttige 

Noget af det mest bemærkelsesværdige ved rapporten er, at man har 
forsøgt også at medtage de ”bløde værdier” nemlig velfærdstabet. 
Dette er på en gang både styrken og svagheden ved denne rapport. 
Styrken er, at dette element oftest udelades, da det er svært at esti-
mere, og det er samtidig også problemet ved denne rapport. Rappor-
ten nævner selv den forholdsvis store usikkerhed forbundet med esti-
meringen af velfærdstab. 

En væsentlig konklusion er, at der er mange penge at spare ved for-
bud mod anvendelsen er af  en række kemikalier, fx nikkel. 

Reference Serup-Hansen,N., Gudum,A., Sørensen,M.M. Valuation of Chemical 
Related Health Impacts. Miljøministeriet 2004. 

Web Cowi A/S: www.cowi.dk,
Miljøministeriet: www.mim.dk
Rapporten: http://www.mst.dk/homepage/default.asp?Sub
=http://www.mst.dk/udgiv/publications/2004/87-7614-295-
7/html/kolofon_eng.htm 
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Erfaringer med sundhedskonsekvensvurderinger 

i regi af dansk udviklingsbistand 
af Peter Furu, Dansk Bilharziose Laboratorium, WHO Collaborating Centre 
for Health and Environment in Sustainable Development 

Dansk udviklingsbistand har som vigtigt overordnet mål at medvirke til fattigdomsbe-
kæmpelse og bæredygtig udvikling. Forbedret sundhed er centralt både som mål og 
som middel i bestræbelserne på at sikre befolkninger muligheder for denne udvikling.  

Danida har siden Danmarks ratificerering af Agenda 211 i 1992 været opmærksom på 
vigtigheden af, at utilsigtede negative miljø- og sundhedskonsekvenser af 
udviklingsprojekter søges forebygget eller mildnet f.eks. ved anvendelse af 
konsekvensvurderinger med tilhørende anbefalinger til bedst mulige håndtering af de 
identificerede konsekvenser.  

Danida’s retningslinier for miljøvurdering 
På miljøsiden introducerede Danida i 1994 et sæt retningslinier for miljøvurdering af nye 
udviklingsinitiativer i Danida’s programsamarbejdslande2. Sundhedsaspektet af projekt-
relaterede miljøændringer var i disse guidelines kun sparsomt dækket, men i en hurtigt 
efterfølgende revision af samme sæt retningslinier3 blev sundhed mere specifikt frem-
hævet som et område, hvor utilsigtede negative konsekvenser kunne forekomme. Sam-
tidig blev der i dette sæt retningslinier lagt vægt på, at omend dækningsområdet for 
disse retningslinier primært var miljøkonsekvenser relateret til det ”naturlige” miljø 
(f.eks. luft, vand, jord, klima), så var det intentionen på længere sigt at udvide ram-
merne til at omfatte bæredygtigt miljø i en bredere forstand (herunder f.eks. social-, 
kultur- og sundhedsaspekter).   

De efterfølgende reviderede ”Danida Guidelines - Environmental Asssesment for Sustai-
nable Development” fra 19994 var således udvidet til at omfatte checklister for mulige 
sundhedskonsekvenser af aktiviteter indenfor forskellige sektorer (f.eks. landbrug, fi-
skeri, vand og sanitet og sundhed). I erkendelse af betydningen af at sikre arbejdere i 
danskstøttede udviklingsprojekter et forsvarligt arbejdsmiljø har Danida’s bistandsfagli-
ge tjeneste ligeledes i de senere år arbejdet med at udvikle ”Working Environment As-
sessment Guidelines”. Disse guidelines er trådt i kraft i april 2004.  

Sammenhænge mellem sundhed og udvikling 
Drejes blikket mod Danida’s aktiviteter indenfor sundhedssektoren beskriver Danida’s 
Health Sector Policies5 sammenhængen mellem sundhed og udvikling og anerkender be-
tydningen af sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) ved at fremhæve, at ”Health Im-

pact Assessments and similar tools are likely to become indispensable to development 

policy and strategy formulation”.

Danida’s Water Supply and Sanitation Sector Policies6 anfører direkte, at for aktiviteter i 
denne sector “Danida will assess environmental and health impacts of specific pro-

gramme components at the identification and planning stage of the programmes”. Selv-
stændig Health Impact Assessment (HIA) (eller sundhedskonsekvensvurdering (SKV)) 
er imidlertid endnu ikke et integreret element af projektforberedelsen i danske 
udviklingsprojekter i de nævnte sektorer på linie med f.eks. miljøkonsekvensvurdering, 
men ”sundhed” figurerer i de checklister, som anvendes i Danida’s Environment 
Assessment Guidelines.  

1 United Nations. Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development.1992 
2 Ministry of Foreign Affairs. Danida Guidelines on Environmental Assessment for Sustainable Development, January 1994 
3 Ministry of Foreign Affairs. Danida Guidelines on Environmental Assessment for Sustainable Development, 2. edition, June 1994 
4 Ministry of Foreign Affairs. Environmental Assessment for Sustainable Development, December 1999 
5 Ministry of Foreign Affairs. Danida Sector Policies - Health. January 1995 
6 Ministry of Foreign Affairs. Danida Sector Policies – Water Supply and Sanitation, September 2000.
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Status i 2004 er således, at omend sundhedskonsekvenser anerkendes af Danida som 
potentielle afledte negative sideeffekter af udviklingsprocesser, der kan imødegås ved 
kvalificeret anvendelse af SKV, så er brugen af SKV ikke institutionaliseret i Danida 
sammenhæng.  

Kapacitetsopbygning vedrørende brug af sundhedskonsekvensvurderinger
Danida har siden 1992 støttet initiativer af relevans for udbredelsen og anvendelsen af 
SKV, idet bistandsmidler har været anvendt til SKV-kapacitetsopbygning. Denne støtte 
er blevet kanaliseret via Dansk Bilharziose Laboratorium (DBL), der som ”WHO Collabo-
rating Centre for Health and Environment in Sustainable Development”, har bidraget til 
omfattende SKV træning i udvalgte Danida samarbejdslande og andre udviklingslande. I 
et samarbejde med World Health Organization (WHO), Liverpool School of Tropical Me-
dicine og University of London har DBL over en 10 års periode medvirket til udvikling af 
undervisningsmateriale og gennemførelse af SKV kurser i Zimbabwe, Ghana, Tanzania, 
Honduras, Indien. Disse kurser har tjent et dobbelt formål: På den ene side at forbedre 
relevante ministerielle institutioners kritiske masse med hensyn til 1) at kunne identifi-
cere vigtige sundhedsproblemer og sårbare grupper i en tidlig fase i projektcyklus 
(screening), 2) formulere fyldestgørende Terms of Reference for SKV (scoping), 3) vur-
dere indhold og kvalitet SKV rapporter, samt 4) opstille rammer for bæredygtige Health 
Management Plans, der tager hensyn til SKV’ens anbefalinger for projektrelateret syg-
domsforebyggelse og sundhedsfremme. I erkendelse af, at sundhed er et tværgående 
emne af relevans for aktiviteter i mange forskellige sektorer, har det andet formål for 
træningen været at styrke det tværsektorielle samarbejde for SKV mellem projektan-
svarlige resortministerier. Træningen var baseret på aktiv kursusdeltagelse af repræ-
sentanter fra fem til seks forskellige ministerier – under anvendelse af problembaserede 
undervisningsmetoder med udgangspunkt i virkelige udviklingsprojekter.  

Undervisningsmateriale om sundhedskonsekvensvurderinger 
Erfaringerne fra de første fem kurser afholdt i Danida’s samarbejdslande er sammen-
skrevet i et sæt generisk kursusplanlægnings- og undervisningsmateriale7, der med 
mindre modifikationer (f.eks. oversættelse til lokalt sprog) kan tages i anvendelse i an-
dre lande efter behov. Institutionaliseringen af SKV kurset ”Health Opportunities in De-
velopment” har efterfølgende fundet sted i Laos i 2003/2004 og påtænkes at gennemfø-
res i  andre lande i Mekong regionen i 2004/2005.   

Danida har senest udtrykt anerkendelse og velvilje overfor en yderligere styrkelse af 
SKV kapacitetsopbygning på et internationalt HIA-symposium afholdt i København i 
20038. De næste skridt hen imod en fortsat udbredelse af SKV som et værdifuldt pro-
jekt-forberedelsesværktøj vil være at få den nødvendige politiske accept af behovet for 
en tværsektoriel tilgang til forbedret sundhed og generel anvendelse af SKV på policy, 
program og projektniveauer. Dette vil medvirke til en bedre beslutningstagen i forhold 
til nye lovgivnings- og udviklingsinitiativer med potentielle sundhedsimplikationer.  

Sammenfattende kan konkluderes og anbefales, at de gode erfaringer med den be-
skrevne model for en bæredygtig SKV-kapacitetsopbygning anvendt i regi af dansk ud-
viklingsbistand bør transformeres og benyttes i også en dansk kontekst. Denne erfa-
ringsudveksling vil i den sidste ende kunne medvirke til en forebyggelse eller mildning 
af utilsigtede sundhedskonsekvenser af udviklingspolitiker og -projekter i Danmark. 

7 R. Bos, M. Birley, P. Furu & C. Engel. 2003. Health Opportunities in Development – A Course Manual on Developing Intersec-

toral Decision-making Skills in Support of Health impact Assessment, World Health Organization, Geneva. 
8 Symposium on “Health Impact Assesment of Development”. Eigtveds Pakhus, Ministry of Foreign Affairs, April 2003.  
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Naturen - en løftestang for folkesundheden!
En teoretisk øvelse af Stein Nygård, Forebyggelsesleder, Frederiksborg 
Amt

Sundhedskonsekvensvurderinger 

Formål At forbedre folkesundheden  

Metode Vurdering af direkte eller indirekte sundhedsmæssige virkninger på befolknin-
gen af politikforslag, strategier, programmer og projekter. 

Sundhedskonsekvensvurdering medinddrager 
evidens om sammenhængen med en given befolkningsgruppes sundhedstilstand 
synspunkter, erfaringer og forventninger fra dem, der kan blive påvirket heraf  
effekter på både sundhedstilstanden og sociale uligheder. 

Naturen og befolkningssundhed 

1. Spiller naturen en rolle for sundheden? 
sundhedsbegrebet 
sundhed og omgivelserne. 

2. Hvad ved vi om disse sammenhænge? 
direkte effekter 
indirekte virkninger. 

3. Kan denne viden bruges til noget? 
de store folkesygdomme - og social ulighed 
fysisk aktivitet i hverdagen 
brug af naturen. 

4. Naturen - en løftestang for folkesundheden? 
sundhedskonsekvensvurderinger. 

Naturen - et rum for fysisk aktivitet, socialt samvær og livskvalitet 
Indirekte virkninger

1. Fysisk aktivitet 
sukkersyge 
overvægt
hjerte-karsygdom 
knogleskørhed 
mave-tarmfunktion 
motorik
stressreaktioner 
søvn   
mentalt velbefindende. 

2. Socialt samvær 
social kontakt 
social identifikation og udvikling 
fælles oplevelser 
socialt velvære. 
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3. Livskvalitet 
sanser 
krop 
psyke og 
socialt samvær. 

Naturen og effekter på sundheden 

Ophold i naturen har direkte virkninger på 
blodtryk og puls 
immunforsvar
muskelspænding 
motorik
stressniveau 
døgnrytme 
søvn 
humør
D-vitaminproduktion. 

Ophold i naturen har dermed virkninger på 
usunde stressreaktioner 
infektionssygdom 
depression 
knogleskørhed. 

Kan det bruges til noget? Folkesygdomme 

Folkesygdommene omfatter bl.a. 
sukkersyge 
hjerte-karsygdom 
lungesygdom 
muskel- og skeletlidelser 
knogleskørhed 
psykisk sygdom. 

Der er en klar social sammenhæng med: 
uddannelse, bolig- og arbejdsforhold mv. 

Fysisk aktivitet

Øget fysisk aktivitet har en dokumenteret gavnlig virkning, og budskabet lyder:  
 times fysisk aktivitet hver dag. 

Brug af naturen

Naturen værdsættes af de fleste, er ofte let tilgængelig og kan benyttes på mange må-
der: 

på egen hånd: gå, cykle, løbe og lege  
med andre: naturvejledningsture mv. 
og meget mere. 

Kontakt: Stein Nygård, e-mail: STNY@fa.dk
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Øvrige bilag 

Bilag 4. Eksempel på checkliste til konsekvensvurderinger 

Bilag 5. Databaser og elektroniske links  

Bilag 6. Checkliste for kommunens (amtets) anvendelse af  
 sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) 

Bilag 7. Følgebrev til kommunaldirektør og amtsdirektør 

Bilag. 8. Interviewguide til embedsperson i kommune om brug af 
 sundhedskonsekvensvurderinger 

Bilag 9. Liste over de interviewede 
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Bilag 5

Databaser og elektroniske links 

Internationale databaser 

International Association for Impact Assessment (IAIA) 
International Headquarters 
1330 23rd Street South 
Suite C 
Fargo, ND  58103 USA 
Phone +1.70 1.297.7908 
Fax +1.701.297.7917 
E-mail: info@iaia.org 
http://www.iaia.org/

WHO’s hovedkvarter, Geneve 
http://www.who.int/health_topics/health_impact_assessment/en/

WHO’ regionskontor for Europa 
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/HPA/HealthImpact/20020319_1

Nationale databaser 

Storbritannien 

Health Development Agency of England 
Holborn Gate 
330 High Holborn 
London WC1V 7BA 
England
Phone + 44 020 7430 0850 
Fax + 44 020 7061 3393 
E-mail: hiagateway-enquiry@hda-online.org.uk 
http://www.hiagateway.org.uk/ 

International Health Impact Assessment consortium (IMPACT)  
Department of Public Health
The University of Liverpool 
Quadrangle
University of Liverpool  
Liverpool L69 3GB  
Phone: (0)151 794 5303 / 5570 
Fax: (0)151 794 5588  
Email: impact@liverpool.ac.uk  
http://www.ihia.org.uk
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Department of Geography and Environmental Science 
Queen Mary University of London  
The East London Guide to Health Impact Assessment of regeneration projects 
Department of Geography, 
Queen Mary, University of London, 
Mile End Road, London E1 4NS 
Telephone 020 7882 5400 
Fax 020 8981 6276 
Email: geog@qmul.ac.uk 
http://www.geog.qmw.ac.uk/health/guide.html 

Environmental Impact Assessment Centre 
The EIA Centre is an independent university based research organisation, University of Man-
chester, UK, specialising in environmental impact assessment (EIA), research, training and in-
formation. eia.centre@man.ac.uk 
http://www.art.man.ac.uk/EIA/eiac.htm   

The National Assembly for Wales 
Public Health Strategy Division 
The National Assembly for Wales 
Room 4.100a 
Cathays Park 
CARDIFF CF10 3NQ 
Wales, UK 
Tel: +44 (0) 29 2082 3214 
Fax: + 44 (0) 29 2082 5779 
e-mail: Ceri.Breeze@wales.gsi.gov.uk 
http://www.hpw.wales.gov.uk/English/national/

Finland 

Human Impact Assessment 
STAKES
National Research and Development Centre  
for Welfare and Health  
PO Box 220, FIN-00531 HELSINKI, FINLAND 
Office: Lintulahdenkuja 4  
Office hours: 8.00 - 16.15 
Tel. +358 9 39 671 
Telefax +358 9 761 307 
http://www.stakes.fi/english/index.html 
http://www.stakes.fi/sva/huia/huiainstakes.htm 

Canada

Health Canada 
A.L. 0900C2 
Ottawa
Canada
K1A 0K9 
Telephone: (613) 957-2991 
Fax: (613) 941-5366 
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/phdd/impact/
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Bilag 6 

Statens Institut for Folkesundhed 

Checkliste for kommunens anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger (SKV) 

Dato……………………….. 
kommunens navn …………………………………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefonnummer 
Navn på sagsbehandler………………………………………………………………………………………. 
Sagsbehandlers funktion eller titel…………………………………………………………………….. 

Har kommunen i 2001, 2002 eller 2003 udført vurderinger af de fremtidige direkte 
eller indirekte sundhedsmæssige virkninger på befolkningen af: (hvis ja, sæt kryds) 

 politikforslag  

   strategi/er

program/mer

   projekt/er 

Hvilke/t politikforslag, strategi, program eller projekt blev vurderet? 
Navn eller titel på em-
net/emnerne…………………………………………………………………………………… 
Vedlæg evt. en liste med titler på emnet/emnerne 

Giv et skøn over hvor mange SKV’er kommunen har udført i 2001, 2002 eller 2003 
(besvar med antal)? 
(  )  politikforslag  
(  )  strategier
(  )  programmer
(  )  projekter 

Hvis kommunen har svaret positivt på ovennævnte spørgsmål, er Statens Institut 
for Folkesundhed interesseret i at foretage et uddybende telefoninterview med en 
medarbejder, som har kendskab til erfaringerne med at anvende SKV i kommunen. 
Interviewet tager ca. 20 minutter. Vi beder derfor om at kommunen udpeger en 
kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedr. anvendelse af SKV. 
Navn på medarbejder som SIF kan inter-
viewe……………………………………………………………………… 
Funktion eller titel på medarbejde-
ren…………………………………………………………………………………… 
Medarbejderens telefonnum-
mer…………………………………………………………………………………………… 
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Den udfyldte checkliste bedes senest den 7. juli 2003 returneret til Statens Institut 
for Folkesundhed i vedlagte svarkuvert. 

Spørgsmål om denne sag kan ske til projektleder Marie Louise Bistrup, tlf. 39 20 77 
77; e-mail (mlb@si-folkesundhed.dk).

På forhånd tak for samarbejdet 

Er kommunen interesseret i at deltage i en påtænkt konference i foråret 2004 om 
erfaringer og perspektiver med sundhedskonsekvensvurderinger i Danmark 

Ja Nej
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Bilag 8 

Interviewguide til embedsperson i kommune om brug af sundhedskonsekvensvur-
deringer
1. Interviewerens navn mlb 
2. Dato for interview 

Den interviewede 
3. Interviewpersonens navn og funktion i  kommune 
4. Tlf. nr./e-mail   

Indholdet i Sundhedskonsekvensvurderingen 

5. Har kommunen en politisk vedtagen definition af sundhed? Hvilken?

6. Hvad er emnet (titlen) for SKV’en/erne 

7. Hvem besluttede at iværksætte SKV’en 

8. Hvad var formålet med at gennemføre SKV’en 
 at belyse en ukendt situation 
 af afklare en konfliktsituation 
 at belyse alternativer 
 at få ændret et eksisterende projekt/forslag 
 andet 

9. Hvilke påvirkninger er målt/studeret/estimeret? 

10. Hvilke effekter er målt/studeret/estimeret? 

11. Hvilket segment af befolkningen er berørt/potentielt berørt af SKV’en ? 

Procedure og metoder for Sundhedskonsekvensvurdering 
12. Beskriv kortfattet hvordan SKV blev udført (eller screening for SKV?) 

13. Har kommunen eller forvaltningen udviklet egne 
 procedurer 
 metoder 
 checklister 
 andet 
 hvis ja, kan vi få en kopi? 

14. Hvem udførte SKV (eller screening for SKV?) 
  kommunens embedspersoner 
  konsulent (hvem) 
 projektmager (hvem) 
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 andet, hvem 

15. Hvordan blev arbejdet med SKV’en organiseret? 
 i fagsekretariatet, hvilket 
 i et centralt sekretariat, hvilket 
 som projekt med medlemmer af flere fagafdelinger 
 en anden organisering, beskriv 

16 Hvilke interessenter blev inddraget (hørt) i SKV processen? 

Data anvendt for at udføre SKV’en 
17.Blev SKV’en udført som 

 skøn, hvordan 
 indhentning af nye data, hvordan 
 simple beregninger fra tilgængelige kilder  
 aggregerede data fra tilgængelige databaser 
 computerbaseret modelværktøj, hvilket 
 andre beregninger, hvilke 

18. Hvor kom data fra? 
 kommune 
 amt 
 centrale register, hvilke 
 andet, nævn 

Resultat af SKV’en 

19. Nævn opgørelsens/analysens resultatenhed 
 penge 
 sygelighed 
 dødelighed 
 livskvalitet, hvilke mål 
 andet 

20. Hvad opnåede kommunen ved at gennemføre en SKV 
 forebygget utilsigtede virkninger på folkesundheden 
 politikerne får et bedre beslutningsgrundlag 
 fremme folkesundheden 
 mere sundhed for pengene? 
 andet, beskriv 

21. Beskriv hvilke konsekvenser SKV’en fik for politiske beslutninger? 

22. Kan du nævne/beskrive situationer hvor du vurdere at kommunen ville have haft 
gavn af at gennemføre en SKV? 
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Bilag 9 

Liste over de interviewede 

Navn Kommune/Amt/ 
Centraladministrationen 

Interview
dato

Referat
godkendt

Lasse Petersen Nykøbing-Falster Kommune 28.11.02 09.01.04 

Margit Rasmussen Storstrøms Amt 01.09.03 03.09.03 

Lars Oberländer Nordjyllands Amt 03.09.03 03.09.03 

Svend Petersen Sønderjyllands Amt 05.09.03 09.09.03 

Ann Robertsen Viborg Amt 21.10.03 31.10.03 

Jytte Nørup Århus Amt 23.10.03 24.10.04 

Troels Andersen Odense Kommune 31.10.03 10.12.03 

Britta Tinghus Fyns Amt 31.10.03 05.01.04 

Anette Lerche Arbejdstilsynet 31.10.03 12.05.04 

Eva Thrane Sydlangeland Kommune 27.11.03 27.11.03 

Søren Højgaard  Aabybro Kommune 28.11.03 02.12.03 

Jørgen Christiansen Give Kommune 01.12.03 01.12.03 

Rolf Jacobsen Ribe Amt 02.12.03 + 
20.04.04 

22.04.04 

Arne Mølgaard Vejle Kommune 03.12.03 11.01.04 

Jørgen Christiansen Give Kommune 03.12.03 12.01.04 

Jane Pedersen Nordjyllands Amt vedr. 
 Aabybro Kommune 

11.12.03 05.01.04 

Lone U Hansen Aaskov Kommune 11.12.03 07.01.04 

Jørn Erlandsen Hørning kommune 19.12.03 10.01.04 

Svend K Nielsen Vejdirektoratet 18.02.04 - 

Lissy Skonberg Nakskov Kommune 04.03.04 25.03.04 

Kåre Mølbak Statens Serum Institut 15.03.04 12.05.04 

Annette Poulsen Aalborg Kommune 17.03.04 14.04.04 

Henrik B Aagaard Børkop Kommune 23.03.04 24.06.04 

Nina Zacho Aalborg Kommune 25.03.04 21.04.04 

Frederik Jeppesen Varde Kommune 06.05.04 09.06.04 



Befolkningens sundhedstilstand påvirkes af mange faktorer uden for sund-
hedssektoren. Aktiviteter i social-, bolig-, landbrugs-, miljø- eller trafik-
sektoren spiller en rolle som sundhedsfremmende faktorer eller som risiko-
faktorer for sundheden. En sundhedskonsekvensvurdering er et redskab
som kan anvendes til at vurdere de fremtidige forventede virkninger på
folkesundheden af strategier, politik, programmer og projekter. 

Sundhedskonsekvensvurderinger (skv) finder stigende anvendelse interna-
tionalt. På denne baggrund har Statens Institut for Folkesundhed iværksat
en udredning om brug af sundhedskonsekvensvurderinger internationalt,
og i stat, amter og kommuner.

Der er gode eksempler på anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger
på statsligt, amtsligt og kommunalt niveau i Danmark. Der er flere danske
eksempler på, at sundhedskonsekvensvurderinger direkte har påvirket den
politiske beslutning. Internationale organer som WHO og EU anbefaler en
mere systematisk anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger i forbin-
delse med vurdering af sektorpolitikkers sundhedskonsekvenser.

Det bør overvejes om tiden er moden til at anbefale en mere systematisk
anvendelse af sundhedskonsekvensvurderinger som et element i vurdering
af sektorpolitikkers betydning for sundhedsudviklingen i Danmark i tilslut-
ning til overvejelser om at styrke folkesundhedsindsatsen.

ISBN-nr: 87-7899-083-1


