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Som de fleste andre kommuner i Danmark prioriterer 

vi også i Gribskov Kommune sundhed højt. Sundhed 

er ikke blot fravær af sygdom. Vi definerer sundhed 

bredt – sundhed giver dig mulighed for at leve det liv, 

du ønsker, med høj livskvalitet og selvbestemmelse.

Med Sundhedsprofil 2013 er det tredje gang pulsen 

på borgernes sundhed måles, og for første gang op-

gøres kronikerområdet i en særskilt rapport. Sundhed 

er ikke kun et anliggende for sundhedsområdet. Det 

vedrører alle områder i kommunen - borgere, der er 

raske og trives, fra de yngste til de ældste, har glæde 

af et sundt liv.

Som kommune er det vores opgave at være med til 

at skabe rammerne for, at borgerne kan leve et sundt 

liv – eksempelvis ved at udarbejde en alkoholpolitik, 

etablere cykelstier, sikre adgang til grønne områder 

samt til sunde madvarer i skolerne. Vi skal gøre det 

muligt på en nem og sjov måde at leve sundt, uanset 

om man har en kroniske sygdom eller ej.

Med Byrådets vedtagelse af en tværgående organise-

ring af den kommunale sundhedsfremmende indsats 

i Gribskov Kommune bliver sundhedsprofilen et vigtigt 

redskab i tilrettelæggelsen af dette arbejde. Med 

programmet styrker Gribskov Kommune nu indsatsen 

og sætter særskilt fokus på mental sundhed og på at 

skabe gode muligheder for, at borgerne kan vælge et 

sundt og aktivt liv.

Birgit Roswall
Formand for Social- og Sundhedsudvalget 

i Gribskov Kommune

Forord



43,5 mm

43,5 mm

4

Sundhedsprofil 2013 er den tredje undersøgelse 

af danskernes sundhed, sygelighed og sundheds-

adfærd. De foregående blev udarbejdet i 2007 og 

2010. Undersøgelsen er gennemført i samtlige kom-

muner og regioner. 

Ved sundhedsadfærd forstås de handlinger, som bor-

gerne foretager, der på sigt kan påvirke sundheden 

i en positiv eller en negativ retning. En lang række 

demografiske og sociale forhold har betydning for 

borgernes sundhedstilstand og -adfærd, som påvirker 

risikoen for kronisk sygdom.

Inddelingen af kommuner og bydele i fire kommu-

nesocialgrupper viser kommunernes og bydelenes 

sociale ressourcer, hvor gruppe 1 er de gennemsnit-

ligt socialt bedst stillede og gruppe 4 er de dårligst 

stillede. Inddelingen baseres på bruttoindkomst, 

uddannelsesniveau og erhvervstilknytning. Figuren 

herunder afspejler inddelingen af kommunerne i 

Region Hovedstaden. 

Gribskov Kommune er i kommunesocialgruppe 2, og 

bør derfor sammenligne sig med kommuner i samme 

kommunesocialgruppe.

Om undersøgelsen

5

Sammenfatning

Kommunesocialgrupper

En lang række demografiske og sociale forhold har betydning 
for borgernes sundhedstilstand og adfærd. Inddelingen af 
regionens kommuner og bydele i fire kommunesocialgrupper 
afspejler kommunernes og bydelenes sociale ressourcer.

Kommuner i gruppe 1 (lys lilla) har den mindste andel borge-
re med grundskole- eller gymnasial uddannelse, den mindste 
andel borgere i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som er 

uden for arbejdsmarkedet, og den højeste gennemsnitlige 
bruttoindkomst per borger. Modsat har kommuner i gruppe 
4 (mørk orange) den største andel borgere med grundskole- 
elle gymnasial uddannelse, den største andel borgere i den 
erhvervsaktive alder (16-64 år), som er uden for arbejds-
markedet, og den laveste gennemsnitlige bruttoindkomst per 
borger. Mellem disse yderpunkter findes gruppe 2 (mørk lilla) 
og gruppe 3 (lys orange).

Inddeling i kommunesocialgrupper 
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Sundhedsprofilen bygger på spørgeskemadata fra 

spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 

2013” samt data fra centrale registre. I alt er der 

udsendt spørgeskemaer til 95.150 borgere i hele 

Region Hovedstaden – 2.450 til Gribskov Kommune, 

hvoraf 1.124 borgere valgte at udfylde skemaet. 

Resultaterne er siden vægtet for non-response og 

kommunestørrelse.

Det skal bemærkes, at resultaterne på kommunalt 

niveau er baseret på relativt få besvarelser. For at 

kunne konkludere i forhold til en tidsmæssig ud-

vikling skal samme mønster ses fra 2007-2010 og 

fra 2010-2013. Ligeledes skal der ses en lignende 

tendens på regionalt og evt. nationalt niveau.

I det følgende præsenteres tal fra Sundhedsprofil 

2013 for Gribskov Kommunes borgere sammenlignet 

med tal fra Sundhedsprofil 2010. Tal fra 2007 er ikke 

medtaget, idet man på daværende tidspunkt alene 

målte på borgere i alderen 25-64 år, mens undersø-

gelserne fra 2010 og 2013 bygger på tal for borgere 

i alderen 16-80+ år. Dermed kan tallene ikke sam-

menlignes.

Denne pixi-udgave er et uddrag af resultaterne 

for Gribskov Kommune, som er præsenteret i den 

samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 

2013. Nærværende pixi-udgave er udarbejdet med 

udgangspunkt i ”Sundhedsprofil for region og kom-

muner 2013 - sammenfatning”, som er udarbejdet 

af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 

Region H.
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For borgerne i Gribskov Kommune ses en positiv 

udvikling i alkohol- og rygevaner. Antallet af daglig-

rygere er faldet ligesom i resten af landet, og færre 

udsættes for passiv røg. Alkoholforbruget begynder 

at pege i den rigtige retning, ligesom i resten af lan-

det, idet færre af kommunens borgere i 2013 drikker 

mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler, end det var 

tilfældet i 2010. Borgernes helbred dvs. stressniveau, 

selvvurderet helbred samt fysisk og mentalt helbred 

er ligeledes bedret siden 2010.

Borgernes kost- og motionsvaner er dog på vej i 

en forkert retning. Generelt spiser borgerne mere 

usundt end i 2010. Motivationen for at ændre dette 

er lavere end blandt borgere i samme kommu-

nesocialgruppe som Gribskov Kommune. Borgerne 

bevæger sig ligeledes mindre, men her ønsker en 

stor del af borgerne at blive mere fysisk aktive. Antal-

let af overvægtige borgere er stort set uændret siden 

2010. Endelig har Gribskov Kommunes borgere lidt 

svagere sociale relationer end 2010.

Gribskov Kommune har overordnet set en større 

andel af borgere med kronisk sygdom end de øvrige 

kommuner i Region Hovedstaden. Mere end halvde-

len (53 %) af borgerne i Gribskov over 16 år har en 

eller flere kroniske sygdomme - gennemsnittet for 

regionen som helhed er 44 %. Når man kigger på 

udviklingen i antallet af borgere med de forskellige 

kroniske sygdomme, er dette tal desværre i forhold 

til flere sygdomme, bl.a. diabetes, kræft og rygsyg-

domme. 

Resumé
Når antallet af borgere med to eller flere samtidige 

kroniske sygdomme (multisygdom) opgøres, adskiller 

Gribskov sig også med en større andel end regi-

onsgennemsnittet. Livet med to eller flere kroniske 

sygdomme indebærer ofte, at der skal tages meget 

medicin, ligesom sundhedsvæsenet ofte har svært 

ved at sikre sammenhængende forløb når borgere 

har multisygdom. Derfor er livet med to eller flere 

kroniske sygdomme ofte forbundet med en negativ 

spiral i livskvalitet - og et stadigt stigende forbrug af 

sundhedsydelser.

Baggrunden for Gribskov Kommunes relativt store 

andel af borgere med kronisk sygdom er bl.a., at en 

stigende andel af borgerne i Gribskov har ”biologi-

ske risikofaktorer”, dvs. forhøjet blodtryk, forhøjet 

kolesterol eller overvægt. Disse faktorer øger - sam-

men med KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og 

motion) - risikoen for at udvikle nogle af de kroniske 

sygdomme. Andelen af borgere med biologiske risi-

kofaktorer har været stigende de senere år, og denne 

kurve er ikke knækket endnu.
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Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Daglig rygning og passiv rygning

I Region Hovedstaden ryger 15 % af borgerne dagligt, 
svarende til 213.600 personer. Siden 2010 er andelen af 
dagligrygere faldet med 5 procentpoint. Dette betyder, at der 
er 25 % færre dagligrygere i 2013 sammenlignet med 2010. I 
alt 73 % af dagligrygere ønsker rygestop i 2013.

Andelen af borgere, som ryger dagligt, varierer fra 9 % i 
Allerød og Rudersdal kommuner til 21 % i bydelen  
Vesterbro/Kongens Enghave.

Borgere, som ryger dagligt

■

■
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Optageområde

Planlægningsområde

Rygning udgør den vigtigste forebyggelige årsag til 

sygdom og for tidlig død i Danmark. Kræft, hjertekar- 

og lungesygdomme er de mest alvorlige følgesyg-

domme af rygning. Rygere har dertil oftere et ringere 

helbred og dårligere selvoplyst livskvalitet. Det an-

slås, at der hvert år er ca. 14.000 dødsfald relateret 

til rygning i Danmark, og at storrygere lever 8-10 

år kortere end aldrigrygere. Omkring 900 danskere 

dør årligt som følge af passiv rygning. Tal fra 2006 

viser, at rygning er årsag til 2,5 mio. fraværsdage fra 

arbejde hvert år, mens tal fra 2012 viser, at rygning 

er skyld i 3.657 førtidspensioner 

Rygning
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Figur 1 herunder præsenterer udviklingen i parametre 

omkring rygning for Gribskov Kommunes borgere.

Figuren viser bl.a., at antallet af dagligrygere i Grib-

skov er faldet, og færre udsættes for passiv røg. Der 

ses dog ingen ændring blandt borgere, der tidligere 

har røget. Således stopper borgerne ikke med at 

ryge. Men ryger ikke længere dagligt. 

Ryger dagligt

0 10 20 30 40 50 %

Rygere, der bor sammen med børn

Ikke-rygere, der udsættes for daglig passiv rygning

Har aldrig røget

Har tidligere røget

2010
2013

Figur 1: Rygning i Gribskov Kommune
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Det kan tilføjes, at 76% af Gribskovs Kommunes 

dagligrygere ønsker at stoppe med at ryge, og heraf 

ønsker 40% at modtage hjælp her til.
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I børnehaver/vuggestuer

På arbejdspladser

I folkeskoler

I fritids- og ungdomsklubber

På videregående uddannelser

I idrætsklubber/sportshaller

På ungdomsskoler

Figur 2: Steder hvor borgere i Gribskov Kommune ønsker rygeforbud
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Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Risikabel alkoholadfærd og rusdrikkeri

Risikabel alkoholadfærd omfatter borgere, som har et 
storforbrug af alkohol eller har tegn på alkoholafhængighed. 
I Region Hovedstaden har 21 % en risikabel alkoholadfærd, 
svarende til 275.800 personer. Siden 2010 er andelen af 
 borgere med en risikabel alkoholadfærd faldet med 2 procent-
point. I alt 32 % af borgerne med en risikabel alkoholadfærd 

ønsker at nedsætte deres forbrug og 35 % har tidligere nedsat/
forsøgt at nedsætte alkoholforbruget.

Andelen af borgere med en risikabel alkoholadfærd varierer 
fra 14 % i Brøndby Kommune til 29 % i bydelen Indre By.

Borgere med en risikabel alkoholadfærd
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Alkohol har stor indflydelse på folkesundheden i 

Danmark. Hvert år er alkohol årsag til omkring 3.000 

dødsfald (svarende til 5%). Alkohol øger risikoen 

for en lang række sygdomme, bl.a. kræftsygdomme, 

mave- og tarmsygdomme, hjertekarsygdomme, 

leversygdomme, forhøjet blodtryk, angst og depres-

sion samt fosterskader. Ofte hænger det sådan sam-

men, at jo større alkoholforbrug, des større risiko for 

udvikling af sygdom. Det er ligeledes forbundet med 

større risiko at drikke mange genstande ved samme 

lejlighed end det er at drikke samme antal genstande 

fordelt over længere tid. Andre konsekvenser af et 

stort alkoholforbrug er bl.a. sociale konsekvenser i 

form af ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, 

vold og kriminalitet samt ulykker f.eks. trafikulykker, 

fald, drukneulykker og forgiftninger.

Alkoholvaner



43,5 mm

43,5 mm

13
8

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Risikabel alkoholadfærd og rusdrikkeri

Risikabel alkoholadfærd omfatter borgere, som har et 
storforbrug af alkohol eller har tegn på alkoholafhængighed. 
I Region Hovedstaden har 21 % en risikabel alkoholadfærd, 
svarende til 275.800 personer. Siden 2010 er andelen af 
 borgere med en risikabel alkoholadfærd faldet med 2 procent-
point. I alt 32 % af borgerne med en risikabel alkoholadfærd 

ønsker at nedsætte deres forbrug og 35 % har tidligere nedsat/
forsøgt at nedsætte alkoholforbruget.

Andelen af borgere med en risikabel alkoholadfærd varierer 
fra 14 % i Brøndby Kommune til 29 % i bydelen Indre By.

Borgere med en risikabel alkoholadfærd

■

■

■
■

■
■

Gribskov

Hillerød

Egedal

Halsnæs

Helsingør

Frederikssund

Allerød

Fredensborg

Furesø

Rudersdal

Tårnby

København

Høje-Taastrup

Ishøj

Ballerup

Hørsholm

Gentofte

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe

Dragør

Hvidovre
Brøndby

Albertslund

Herlev

Glostrup
Rødovre

Vallensbæk

Frederiksberg

■

■

■

■

Valby

Amager Vest

Østerbro

Vanløse
Indre By

Bispebjerg

Frederiksberg

Brønshøj-Husum

Amager Øst

Nørrebro

Vesterbro/Kgs. Enghave

■

Bornholm

Ophavsrettigheder: Kort & Matrikelstyrelsen, FCFS

14% - 17%

18% - 20%

21% - 22%

23% - 29%

■ Hospitaler

Optageområde

Planlægningsområde

Figur 3 herunder illustrerer udviklingen i alkoholvaner 

for Gribskov Kommunes borgere. 
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procentpoint. Det er værd at bemærke, at langt færre 
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nedsætte deres alkoholforbrug. Her ligger Gribskov 
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Figur 4: Steder hvor borgere i Gribskov Kommune ønsker alkoholforbud 
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Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Madvaner og sodavand

I Region Hovedstaden har 10 % af borgerne meget usunde 
madvaner, svarende til 139.200 personer. Usunde madvaner 
er her defineret som et meget lavt indtag af frugt, grønt og 
fisk samt et højt indtag af fedt og især mættet fedt. Andelen 
af borgere med usunde madvaner har ikke ændret sig fra 
2010 til 2013. Men i samme periode er andelen af borgere 
med sunde madvaner faldet med 3 procentpoint. I alt 56 % 

af borgerne med meget usunde madvaner ønsker at spise 
sundere.

Andelen af borgere med meget usunde madvaner varierer 
fra 6 % i Frederiksberg og Gentofte kommuner til 17 % i 
Bornholms Regionskommune.

Borgere med meget usunde madvaner
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Sunde madvaner har stor betydning for borgernes 

sundhed og trivsel. Sammen med fysisk aktivitet spil-

ler sunde madvaner en vigtigt rolle i opretholdelse 

og fremme af et godt helbred og i forebyggelse af 

overvægt, underernæring og en række livsstilssyg-

domme så som diabetes, hjertekarsygdomme, visse 

kræftformer og knogleskørhed. Undersøgelser viser, 

at indtag af for meget mættet fedt og for lidt frugt 

og grønt årligt er årsag til omkring 4.400 dødsfald i 

Danmark. WHO har desuden anslået, at omkring 30% 

af alle nyopståede kræfttilfælde i den industrialise-

rede verden er relateret til kost.

Udviklingen i madvaner for Gribskov Kommunes 

borgere fra 2010 til 2013 fremgår af figur 5. Meget 

usunde madvaner er her defineret som et meget 

Mad



43,5 mm

43,5 mm

16
10

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Madvaner og sodavand

I Region Hovedstaden har 10 % af borgerne meget usunde 
madvaner, svarende til 139.200 personer. Usunde madvaner 
er her defineret som et meget lavt indtag af frugt, grønt og 
fisk samt et højt indtag af fedt og især mættet fedt. Andelen 
af borgere med usunde madvaner har ikke ændret sig fra 
2010 til 2013. Men i samme periode er andelen af borgere 
med sunde madvaner faldet med 3 procentpoint. I alt 56 % 

af borgerne med meget usunde madvaner ønsker at spise 
sundere.

Andelen af borgere med meget usunde madvaner varierer 
fra 6 % i Frederiksberg og Gentofte kommuner til 17 % i 
Bornholms Regionskommune.

Borgere med meget usunde madvaner

■

■

■
■

■
■

Gribskov

Hillerød

Egedal

Halsnæs

Helsingør

Frederikssund

Allerød

Fredensborg

Furesø

Rudersdal

Tårnby

København

Høje-Taastrup

Ishøj

Ballerup

Hørsholm

Gentofte

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe

Dragør

Hvidovre
Brøndby

Albertslund

Herlev

Glostrup
Rødovre

Vallensbæk

Frederiksberg

■

■

■

■

Valby

Amager Vest

Østerbro

Vanløse
Indre By

Bispebjerg

Frederiksberg

Brønshøj-Husum

Amager Øst

Nørrebro

Vesterbro/Kgs. Enghave

■

Bornholm

Ophavsrettigheder: Kort & Matrikelstyrelsen, FCFS

6% - 9%

10% - 11%

12% - 13%

14% - 17%

■ Hospitaler

Optageområde

Planlægningsområde

Sunde madvaner har stor betydning for borgernes 

sundhed og trivsel. Sammen med fysisk aktivitet spil-

ler sunde madvaner en vigtigt rolle i opretholdelse 

og fremme af et godt helbred og i forebyggelse af 

overvægt, underernæring og en række livsstilssyg-

domme så som diabetes, hjertekarsygdomme, visse 

kræftformer og knogleskørhed. Undersøgelser viser, 

at indtag af for meget mættet fedt og for lidt frugt 

og grønt årligt er årsag til omkring 4.400 dødsfald i 

Danmark. WHO har desuden anslået, at omkring 30% 

af alle nyopståede kræfttilfælde i den industrialise-

rede verden er relateret til kost.

Udviklingen i madvaner for Gribskov Kommunes 

borgere fra 2010 til 2013 fremgår af figur 5. Meget 

usunde madvaner er her defineret som et meget 

Mad

17
10

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Madvaner og sodavand

I Region Hovedstaden har 10 % af borgerne meget usunde 
madvaner, svarende til 139.200 personer. Usunde madvaner 
er her defineret som et meget lavt indtag af frugt, grønt og 
fisk samt et højt indtag af fedt og især mættet fedt. Andelen 
af borgere med usunde madvaner har ikke ændret sig fra 
2010 til 2013. Men i samme periode er andelen af borgere 
med sunde madvaner faldet med 3 procentpoint. I alt 56 % 

af borgerne med meget usunde madvaner ønsker at spise 
sundere.

Andelen af borgere med meget usunde madvaner varierer 
fra 6 % i Frederiksberg og Gentofte kommuner til 17 % i 
Bornholms Regionskommune.

Borgere med meget usunde madvaner

■

■

■
■

■
■

Gribskov

Hillerød

Egedal

Halsnæs

Helsingør

Frederikssund

Allerød

Fredensborg

Furesø

Rudersdal

Tårnby

København

Høje-Taastrup

Ishøj

Ballerup

Hørsholm

Gentofte

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe

Dragør

Hvidovre
Brøndby

Albertslund

Herlev

Glostrup
Rødovre

Vallensbæk

Frederiksberg

■

■

■

■

Valby

Amager Vest

Østerbro

Vanløse
Indre By

Bispebjerg

Frederiksberg

Brønshøj-Husum

Amager Øst

Nørrebro

Vesterbro/Kgs. Enghave

■

Bornholm

Ophavsrettigheder: Kort & Matrikelstyrelsen, FCFS

6% - 9%

10% - 11%

12% - 13%

14% - 17%

■ Hospitaler

Optageområde

Planlægningsområde

lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt et højt indtag 

af fedt og især mættet fedt. Betegnelsen sodavand 

omfatter desuden også læskedrikke og frugtsaft med 

sukker.

Figuren viser, at borgerne i Gribskov Kommune 

generelt spiser mere usundt end i 2010 – kun med 

undtagelse af sodavandindtag, som er faldet.

0 2010 4030 6050 8070 10090 %

Spiser IKKE 350 gram fisk om ugen

Sunde madvaner

Spiser IKKE 6 stykker frugt og grønt om dagen

Meget usunde madvaner

Drikker sodavand mindst 3 gange om ugen

Spiser kage/slik mindst 5 gange om ugen

Figur 5: Madvaner i Gribskov Kommune
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Foruden tallene i figuren kan nævnes, at 18% af 

borgerne spiser fastfood (dvs. mad med et højt 

indhold af energi og fedt) mindst én gang om ugen. 

Her ligger Gribskov Kommune lavest i sin kommune-

socialgruppe. I alt 43% af borgerne med meget 

usunde madvaner i Gribskov ønsker at spise sundere. 

Her ligger Gribskov Kommune dog også lavest i sin 

kommunesocialgruppe.
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Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Bevægelse og stillesidning

I Region Hovedstaden lever 32 % af borgerne ikke op til 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om 30 minutters moderat 
til hård fysisk aktivitet i fritiden om dagen. Dette svarer 
til 417.300 personer. Andelen af inaktive borgere, har stort 
set ikke ændret sig fra 2010 til 2013.  I samme periode er 
andelen af borgere, der cykler eller går til og fra arbejde eller 

 uddannelsessted dog steget med 2 procentpoint. I alt 71 % af 
de fysisk inaktive borgere ønsker at være mere fysisk aktive.

Andelen af inaktive borgere, varierer fra 25 % i bydelene 
Nørrebro og Østerbro til 40 % i Frederikssunds Kommune.

Borgere, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen  
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Bevægelse i dagligdagen omfatter alle aktiviteter, 

hvor man rører sine muskler og bruger sine kræfter 

– dvs. både fx rengøring, leg, gåture og cykling samt 

mere målrettet fysisk aktivitet og træning.

Manglende fysisk aktivitet påvirker borgernes sund-

hed og livskvalitet. Fysisk inaktivitet øger risikoen for 

udvikling af en lang række kroniske sygdomme som 

type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskelskelet-

sygdomme, visse former for kræft og psykiske syg-

domme. Riskoen for demens og tab af funktionsevne 

øges desuden hos ældre borgere. Videnskabelige 

studier viser en overbevisende sammenhæng mellem 

fysisk inaktivitet og sygelighed og dødelighed i alle 

aldre. Hvert år dør knap 4.500 borgere i Danmark af 

sygdomme relateret til fysisk inaktivitet (7-8% af alle 

Bevægelse
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dødsfald i Danmark). Fysisk inaktive borgere dør i 

gennemsnit 5-6 år tidligere end fysisk aktive og kan 

forvente 8-10 færre leveår uden langvarig belastende 

sygdom. 3,1 mio. fraværsdage og 1.200 tilfælde 

af førtidspensioner kan desuden relateres til fysisk 

inaktivitet.

Figur 6 herunder viser udviklingen i bevægelsesva-

0 10 20 30 40 50 %

Har stillesiddende aktiviteter i mere 
end 4 timer om dagen i fritiden

Dyrker fysisk aktivitet med hård intensitet 
mindre end 40 min. om ugen

Dyrker IKKE 30 min. moderat til hård 
fysisk aktivitet om dagen

Har stillesiddende arbejde i mindst 6 timer hver dag

Hverken cykler eller går til/fra arbejde/uddannelsessted

Figur 6: Bevægelsesvaner i Gribskov Kommune
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ner for borgere i Gribskov Kommune. Der tegner sig 

generelt et billede af en befolkning, der bevæger sig 

mindre. Det kan tilføjes, at 70% af de borgere i Grib-

skov Kommune, der ikke er fysisk aktive med mode-

rat til hård intensitet i 30 minutter om dagen i deres 

fritid, ønsker at være mere fysisk aktive. 
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Rammer for fysisk aktivitet
I forlængelse af bevægelsesvanerne for Gribskov 

Kommunes borgere er det interessant at se, hvordan 

borgerne oplever rammerne for den fysiske udfol-

delse. Figur 7 illustrerer dette og viser, at borgerne 

generelt oplever at have forholdsvis gode rammer 

for fysisk udfoldelse i kommunen. Samtidig benytter 

langt færre sig dog af disse muligheder.

Er fysisk aktive i udendørs idrætsfaciliteter 
mindst én gang om ugen

Er fysisk aktive i indendørs idrætsfaciliteter 
mindst én gang om ugen

Er fysisk aktive i grønne områder mindst én gang om ugen

Let adgang til udendørs idrætsfaciliteter

Let adgang til indendørs idrætsfaciliteter

Let adgang til grønne områder

Let adgang til cykelstier/gangstier

Figur 7: Borgernes oplevelse af rammerne for fysisk aktivitet i Gribskov Kommune

2013
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Figur 8: Borgernes oplevelse af barrierer for bevægelse i Gribskov Kommune

2013
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Ikke råd

Ikke nogen at være fysisk aktive med

Manglende vedligeholdelse af faciliteter

Manglende gadebelysning
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Figur 8 herunder viser borgernes oplevelse af bar-

riererne herfor, som for størstedelens vedkommende 

drejer sig om en social eller økonomisk dimension – 

at de ikke har nogen at være fysisk aktive med eller 

ikke har råd.
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Sundhedsprofil for region og kommuner 2013

Overvægt

I Region Hovedstaden er 11 % af borgerne svært overvægtige 
(BMI ≥ 30), svarende til 154.600 personer. Andelen af svært 
overvægtige er uændret siden 2010. Næsten alle de svært 
overvægtige (94 %) ønsker at tabe sig. 

Andelen af svært overvægtige borgere varierer fra 6 % i 
bydelen Indre By til 18 % i Brøndby Kommune.

Borgere, som er svært overvægtige  

■

■

■
■

■
■

Gribskov

Hillerød

Egedal

Halsnæs

Helsingør

Frederikssund

Allerød

Fredensborg

Furesø

Rudersdal

Tårnby

København

Høje-Taastrup

Ishøj

Ballerup

Hørsholm

Gentofte

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe

Dragør

Hvidovre
Brøndby

Albertslund

Herlev

Glostrup
Rødovre

Vallensbæk

Frederiksberg

■

■
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■

Valby

Amager Vest

Østerbro

Vanløse
Indre By

Bispebjerg

Frederiksberg

Brønshøj-Husum

Amager Øst

Nørrebro

Vesterbro/Kgs. Enghave

■

Bornholm

Ophavsrettigheder: Kort & Matrikelstyrelsen, FCFS

6% - 9%

10% - 12%

13% - 14%

15% - 18%

■ Hospitaler

Optageområde

Planlægningsområde

Overvægt medfører en øget dødelighed samt øget 

risiko for udvikling af følgesygdomme som type 2 

diabetes, hjertekarsygdomme, muskelskeletsygdom-

me og visse kræftformer. Overvægt kan derudover 

medføre psykosociale problemer og forringet livskva-

litet. Hvert år dør 1.300-1.400 borgere i Danmark 

pga. sygdomme relateret til overvægt (2% af alle 

dødsfald). Svært overvægtige dør i gennemsnit 2-3 

år tidligere end normalvægtige, mens overvægtige får 

4-10 færre leveår uden langvarig belastende sygdom. 

1,8 mio. fraværsdage og knap 1.500 førtidspensioner 

hvert år kan relateres til overvægt.

Overvægt
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Figur 9 herunder viser andelen af overvægtige bor-

gere i Gribskov Kommune. 

Moderat overvægt defineres ved et BMI på 25-<30. 

Svær overvægt defineres ved et BMI på 30 eller 

derover. 

Blandt de moderat overvægtige ønsker 79% at tabe 

sig, hvilket gør sig gældende for 96% af de svært 

overvægtige. 

Figuren viser, at der stort set ingen udvikling har 

været vedr. overvægtige borgere i kommunen siden 

2010.
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Moderat overvægtige

Svært overvægtige

Figur 9: Overvægt blandt borgere i Gribskov Kommune
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Selvvurderet helbred

I Region Hovedstaden vurderer 13 % af borgerne, at de har 
et mindre godt eller dårligt helbred, svarende til 186.500 
personer. Der ses et lille fald i andelen på 2 procentpoint fra 
2010 til 2013, mens der fra 2007 til 2010 var en stigning af til-
svarende størrelse. Derfor er der næppe tale om et reelt fald i 
andelen af borgere med mindre godt eller dårligt selv vurderet 

helbred fra 2010 til 2013, men snarere om et lille udsving i en 
situation med konstant andel. 

Andelen af borgere med mindre godt eller dårligt selv-
vurderet helbred varierer fra 8 % i bydelen Indre By og 
Gentofte Kommune til 19 % i Brøndby Kommune.

Borgere, som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred  
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■

Bornholm

Ophavsrettigheder: Kort & Matrikelstyrelsen, FCFS

8% - 11%

12% - 13%

14% - 15%

16% - 19%

■ Hospitaler

Optageområde

Planlægningsområde

Et væsentligt aspekt af borgernes generelle sund-

hedstilstand er, hvordan den enkelte borger oplever 

og vurderer eget helbred samt fysiske og psykiske 

velbefindende. Selvvurderet helbred er en selvstæn-

dig risikofaktor for sygelighed og dødelighed – jo 

dårligere borgeren vurderer sit helbred, des større er 

risikoen for død og udvikling af sygdom.

Hertil er stress en tilstand, der påvirker borgeren 

både fysisk, psykisk og socialt, og som kan være 

vanskelig at håndtere. Længerevarende stress kan 

medføre øget risiko for en række sygdomme som 

hjertekarsygdomme og depression, ligesom stress 

også kan medføre forværring af eksisterende syg-

domme.

Helbred og stress 
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Figur 10 herunder viser Gribskov Kommunes borgeres 

helbred. Knap en femtedel af borgerne har et højt 

stressniveau, og 14% vurderer deres helbred som 

mindre godt eller dårligt. På alle parametre ses en 

lille bedring siden 2010.
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Selvvurderet mindre godt eller dårligt helbred

Dårligt mentalt helbred

Højt stressniveau

Figur 10: Borgernes helbred i Gribskov Kommune
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Sociale relationer

Sociale relationer er målt ved borgernes kontakt med venner 
eller familie, som de ikke bor sammen med, hvor ofte 
borgerne er uønsket alene og om de har nogen at tale med 
ved behov. Borgere med svage sociale relationer omfatter de 
borgere, som har svage sociale relationer målt i forhold til én 
eller flere af de fire indikatorer. 

I alt 19 % af borgerne i Region Hovedstaden har svage sociale 
relationer, svarende til 255.100 personer.

Andelen af borgere med svage sociale relationer varierer fra 
15 % i Hørsholm Kommune til 26 % i Brøndby Kommune.

Borgere, som har svage sociale relationer  
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■
■

■
■

Gribskov

Hillerød

Egedal
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Helsingør

Frederikssund
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■

Bornholm

Ophavsrettigheder: Kort & Matrikelstyrelsen, FCFS

15% - 17%

18% - 19%

20%

21% - 26%

■ Hospitaler

Optageområde

Planlægningsområde

Svage sociale relationer udgør en selvstændig risiko-

faktor ifht. øget sygelighed og dødelighed, på linie 

med andre risikofaktorer som fx rygning og fysisk 

inaktivitet. Personer med gode sociale relationer har 

en lavere sygelighed og dødelighed sammenlignet 

med personer med dårlige sociale relationer. De 

har en bedre immunfunktion, bliver mindre syge og 

overvinder lettere sygdom. Gode sociale relationer 

medfører derudover en mindre risiko for hjertekar-

sygdomme, stress og psykiske lidelser. Det estime-

res, at 1.000-1.500 dødsfald årligt kan relateres 

til svage sociale relationer (2-3% af alle dødsfald). 

Mænd med svage sociale relationer dør i gennemsnit 

3 år for tidligt, mens svage sociale relationer bety-

der 2 års kortere levetid for kvinder. Personer med 

svage sociale relationer kan forvente færre leveår 

uden langvarig belastende sygdom end personer 

med stærke sociale relationer. Op til 100.000 ekstra 

fraværsdage og 150-200 tilfælde af førtidspension 

hvert år kan relateres til svage sociale relationer.

Sociale relationer
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Figur 11 herunder viser udviklingen i sociale relatio-

ner for kommunens borgere. 

Sociale relationer er målt ved borgernes kontakt med 

venner eller familie, som de ikke bor sammen med; 

hvor ofte borgerner uønsket alene; og om de har 

nogen at tale med ved behov.

Borgere med svage sociale relationer omfatter de 

borgere, som har svage sociale relationer målt ift. én 

eller flere af indikatorerne i figuren.

0 10 20 30 40 50 %

Har mindre end én gang om måneden kontakt til familie, 
som de ikke bor sammen med

Har mindre end én gang om måneden kontakt til venner

Er ofte uønsket alene

Har ikke nogen at tale med, når de har 
problemer eller brug for støtte

Figur 11: Sociale relationer blandt Gribskov Kommunes borgere

2010
2013
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Figuren viser, at Gribskovs borgere har fået lidt 

svagere sociale relationer siden 2010, idet der kan 

registreres en lille stigning for tre af indikatorerne. 

Kun omkring kontakt til venner ses et lille fald, som 

må betyde en hyppigere kontakt til venner.
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Det er typisk unge, der eksperimenterer med stoffer, 

hyppigst blandt de 16-19-årige. Kun få prøver at 

tage stoffer for første gang, efter de er fyldt 20 år. 

Eksperimenterende brug af stoffer kan medføre risiko 

for ulykker, for at komme ud i et vedvarende stof-

misbrug samt for forgiftning med eller uden døden 

til følge. Hash kan desuden hæmme indlæringsevnen 

ved langvarigt intensivt brug og dermed have konse-

kvenser for skolegang og uddannelse. Det skønnes, 

at der årligt er 1.000 dødsfald relateret til misbrug af 

stoffer (2% af alle dødsfald). I 2012 blev ca. 5.700 

borgere indlagt på psykiatrisk hospital pga. brug af 

stoffer.

Figur 12 herunder viser især kommunens unges brug 

af hash og andre euforiserende stoffer. Der ses et 

fald på 7 procentpoint for unge, som har prøvet 

andre euforiserende stoffer, mens antallet af unge, 

der har prøvet hash, er stort set uændret. Gribskov 

Kommune ligger her bedre end regionsgennemsnittet 

på alle parametre.

Euforiserende stoffer

0 10 20 30 40 50 %

Unge, som har prøvet andre euforiserende stoffer

Unge, som har prøvet hash

Unge, der har brugt hash eller andre euforiserende 
stoffer inden for den seneste måned

Borgere på 35 år eller derover, der har brugt hash eller andre 
euforiserende stoffer inden for den seneste måned

Figur 12: Gribskov Kommunes unges brug af hash og andre euforiserende stoffer

2010
2013
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misbrug samt for forgiftning med eller uden døden 

til følge. Hash kan desuden hæmme indlæringsevnen 

ved langvarigt intensivt brug og dermed have konse-

kvenser for skolegang og uddannelse. Det skønnes, 

at der årligt er 1.000 dødsfald relateret til misbrug af 

stoffer (2% af alle dødsfald). I 2012 blev ca. 5.700 

borgere indlagt på psykiatrisk hospital pga. brug af 

stoffer.

Figur 12 herunder viser især kommunens unges brug 

af hash og andre euforiserende stoffer. Der ses et 

fald på 7 procentpoint for unge, som har prøvet 

andre euforiserende stoffer, mens antallet af unge, 

der har prøvet hash, er stort set uændret. Gribskov 

Kommune ligger her bedre end regionsgennemsnittet 

på alle parametre.
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Figur 12: Gribskov Kommunes unges brug af hash og andre euforiserende stoffer
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For første gang har Region Hovedstaden udarbejdet 

en sundhedsprofil for kronisk sygdom, hvor andelen 

af borgere med kronisk sygdom er opgjort.

Sundhedsvæsenet står over for en vigtig opgave i 

forhold til kronisk sygdom. På den ene side skal der 

arbejdes målrettes for at forebygge at borgerne får 

en kronisk sygdom, og på den anden side skal bor-

gere med kronisk sygdom opspores, behandles og 

rehabiliteres. En stor del af dette arbejde ligger i det 

nære sundhedsvæsen, det vil sige i kommunen.

Den samlede andel af borgere med kroniske syg-

domme er stigende i Danmark. Stigningen skyldes 

bl.a. at folk bliver ældre og at flere lever længere 

med deres kroniske sygdomme på grund af bedre 

forebyggelse, behandling og rehabilitering. Mange 

kroniske sygdomme er ikke umiddelbart livstruende, 

men kan medføre begrænsinger i hverdagen i form 

af eksempelvis funktionstab, nedsat livskvalitet og 

social isolation.

Kronisk sygdom
Borgere med kroniske sygdomme er den patientgrup-

pe, der optager flest ressourcer i sundhedsvæsenet.

Kronisk sygdom defineres som et langvarigt eller kon-

stant sygdomsforløb, der er kendetegnende ved, at: 

 □ Tilstanden er vedvarende og fører ubehandlet til 

dårligere livskvalitet og/eller tidlig død. 

 □ Jo tidligere sygdommen opspores, des større 

mulighed er der for at bedre prognosen og fore-

bygge forværring. 

 □ Sygdommen har blivende følger. 

 □ Der er behov for langvarig behandling eller pleje. 

 □ Der er behov for rehabilitering.

31

Både børn og voksne kan have kronisk sygdom, og 

begrebet omfatter både somatiske og psykiske syg-

domme. 

I sundhedsprofilen 2013 er følgende kroniske syg-

domme opgjort:

 □ Antidepressiv medicin* 
Langvarig behandling med antidepressiv medicin

 □ Apopleksi 
Slagtilfælde, dvs. hjerneblødning eller blodprop i 

hjernen

 □ Astma 

Kronisk betændelsestilstand i luftvejene

 □ Demens 

En tilstand, hvor de mentale færdigheder svækkes 

af sygdom 

Diabetes 

Sukkersyge (der skelnes ikke mellem diabetes 1 

og diabetes 2)

 □ Hjertesygdom (F) 
Hjertesygdomme, der er inkluderet i forløbspro-

gram for hjertekarsygdomme (iskæmisk hjertesyg-

dom og hjertesvigt)

 □ Hjertesygdom 

En bredere definition på hjertesygdom, som både 

inkluderer sygdomme fra forløbsprogrammet og 

andre hjertelidelser

 □ Hyppig hovedpine / migræne 

Forstås både som et symptom og som en sygdom

 □ Inflammatorisk ledsygdom 

Fællesbetegnelse for en række sygdomme, der 

giver betændelsesreaktioner i kroppens led, f.eks. 

leddegigt, psoriasisgigt og urinsyregigt

 □ Knogleskørhed 

Osteoporose. Knoglemassen nedsættes, og knog-

lernes struktur forringes, så de bliver ”porrøse”

 □ KOL 

Kronisk obstruktiv lungesygdom

 □ Kræft 
Samlet betegnelse for mange forskellige syg-

domme, som alle er kendetegnet ved uhæmmet 

cellevækst

 □ Luftvejsallergi 
Omfatter lidelser som allergisk snue, høfeber, al-

lergisk astma og andre symptomer fra luftvejene

 □ Rygsygdom 

F.eks. diskusprolaps, hold i ryggen, skæv ryg m.fl.

 □ Slidgigt 
Kronisk ledsygdom, hvor bruske i leddet gradvist 

nedbrydes

 □ Svær psykisk lidelse 
Dækker over flere psykiske lidelser, som f.eks. 

skizofreni, bipolare lidelser og svære angsttilfælde

* Langvarig anvendelse af antidepressiv medicin adskiller sig 
fra de øvrige sygdomme ved ikke at være en diagnose. Svær 
depression behandles ofte med antidepressiv medicin, og det er 
baggrunden for at opgøre brugen af antidepressiv medicin som 
indikator for bl.a. svær depression. Det skal dog understreges, 
at også andre psykiske lidelser behandles med antidepressiv 
medicin - f.eks. spiseforstyrrelser og tvangstilstande, og langvarig 
anvendelse af antidepressiv medicin giver derfor ikke et entydigt 
billede af hvor mange borgere, der lider af svær depression.
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Figur 13: Kronisk syge fordelt på diagnose. Opgjort i faktisk antal.
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I Gribskov Kommune lever 53 % af borgere over 16 

år med én eller flere kroniske sygdomme. Det er 

væsentligt højere end gennemsnittet for borgerne i 

Region Hovedstaden, hvor tallet er 44 %.
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Multisygdom
Mulitsygdom forstås i Sundhedsprofilen som tilste-

deværelsen af to eller flere kroniske sygdomme hos 

samme borger på tværs af somatiske og psykiatriske 

diagnoser. Når en borger har flere samtidige kroniske 

sygdomme tages ofte mange forskellige typer medi-

cin, hvormed risikoen for bivirkninger og utilsigtede 

hændelser øges, ligesom multisygdom kan gøre det 

vanskeligt for borgeren at deltage i rehabilitering. 

Ved flere samtidige kroniske sygdomme stiger 

kompleksiteten således både i behandling og reha-

bilitering, og det kan have store konsekvenser for 

borgerens dagligdag og behovet for koordinering af 

sundhedsvæsenets indsats.

Når andelen af borgere uden eller med en eller flere 

kroniske sygdomme opgøres i Region Hovedstaden, 

ligger Gribskov Kommune generelt i bunden.  

I kommunesocialgruppe 2 har Gribskov f.eks. mindst 

andel af borgere uden kronisk sygdom (47 %), mens 
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Borgere med 1 kronisk sygdom

Borgere uden kronisk sygdom

Borgere med 2 kroniske sygdomme

Borgere med 3 eller flere kroniske sygdomme
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Figur 14: Andel af borgere over 16 år i Gribskov Kommune, uden hhv. med 1, 2 eller 3+ kroniske  
sygdomme, angivet i procent

2010
2013

den kommune med den største andel (København 

Indre By) har 64 %. I Region Hovedstaden er gen-

nemsnittet for samtlige kommuner 67 %.

For borgere med 1 kronisk sygdom har Gribskov 

Kommune den største andel (sammen med Gladsaxe 

og Vallensbæk) i kommunesocialgruppe 2 med 28 

%. Regionsgennemsnittet for borgere med 1 kronisk 

sygdom er 22 %. 

Gribskov Kommune har den største andel af borgere 

med 2 kroniske sygdomme i kommunesocialgruppe 2 

(16 %). 

Andelen af borgere med 3+ kroniske sygdomme er 

9 % i Gribskov Kommune. I kommunesocialgruppe 2 

har kun Helsingør Kommune en større andel af bor-

ger med 3+ kroniske sygdomme (11 %).
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Flere af de kroniske sygdomme er såkaldte livstilssyg-

domme, det vil sige at borgerens sundhedsadfærd 

påvirker risikoen for at få sygdommen. På de foregå-

ende sider er tal for KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, 

Alkohol og Motion) i Gribskov Kommune belyst. 

Grundlæggende øger en usund livsstil risikoen for at 

få en kronisk sygdom. Borgernes sundhedsadfærd er 

vigtige pejlemærker når kommunen skal igangsætte 

initiativer for at modvirke kronisk sygdom.

Udover borgerens sundhedsadfærd påvirker de 

biologiske risikofaktorer risikoen for at få en kronisk 

sygdom. De biologiske risikofaktorer er ikke egentlige 

kroniske sygdomme, men tilstande som øger risikoen 

for at udvikle en kronisk sygdom. I sundhedsprofilen 

udgøres de biologiske risikofaktorer af: 

 □ Overvægt (som belaster hjerte og lunger, og indi-

rekte øger risiko for udvikling af f.eks. diabetes, 

hjertekarsygdom og visse kræftformer) 

 □ Forhøjet blodtryk (som øger risikoen for at udvikle 

f.eks. hjertekarsygdom og apopleksi) 

 □ Forhøjet kolesterol (som øger risikoen for at ud-

vikle f.eks. hjertekarsygdom og diabetes)
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Figur 15: Borgere med biologiske risikofaktorer i Gribskov Kommune 2013  
i forhold til gennemsnittet for hele Region Hovedstaden i procent

Gennemsnit for Region H
Gribskov kommune

Forebyggelse af kronisk sygdom
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En positiv ændring i borgernes sundhedsadfærd kan 

have en positiv effekt på de biologiske risikofaktorer, 

som igen kan have en positiv effekt på antallet af 

tilfælde af kronisk sygdom. 

Borgerne i Gribskov Kommune ligger generelt højt 

i forhold til biologiske risikofaktorer hvis man sam-

menligner med de øvrige kommuner i kommu-

nesocialgruppe 2: På alle fire biologiske risikofaktorer 

har Gribskov den højeste andel.
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De fleste borgere lever heldigvis et langt og godt liv 

på trods af kronisk sygdom, men det offentlige sund-

hedsvæsen har store udgifter hver gang en borger får 

konstateret en kronisk sygdom. Kommunerne betaler 

den ”aktivitetsbestemte medfinansiering” for hver 

gang en borger indlægges, tilses af den praktiseren-

de læge eller lignende. 

Overordnet set fokuserer sundhedsindsatserne i 

disse år på at skabe rammer, så borgerne ikke får 

kronisk sygdom (forebyggelse), samt at etablere 

tilbud, så borgere med kronisk sygdom kan leve godt 

på trods af sygdommen (rehabilitering).

Sundhedsudgifter til kronisk sygdom

Tabel 1: Totalomkostninger hhv. kommunal medfinansiering ved kronisk sygdom  
De samlede omkostninger hhv. den kommunale medfinansiering ved kronisk sygdom (generelt i Region Hoved-

staden). De samlede omkostninger inkluderer omkostninger i praksissektoren, i hospitalssektoren (både somatik 

og psykiatri) og medicinudgifter. Kommunerne betaler et aktivitetsbestemt bidrag til borgernes behandling, som 

svarer til gennemsnitligt ca. 18 % af de totale omkostninger..

Totale omkostninger Kommunal medfinansiering

Total (mio. kr.) Pr. person (kr.) Total (mio. kr.) Pr. person (kr.)

Region Hovedstaden samlet 665 20.100 138 4.200

Uden kronisk sygdom 227 10.700 51 2.400

1 kronisk sygdom 206 26.600 42 5.400

2 kroniske sygdomme 139 47.600 27 9.200

3+ kroniske sygdomme 93 80.200 19 16.300
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Figur 16: Aktivitetsbestemt gennemsnitlig kommunal medfinansiering pr. person fordelt på sygdom 
og biologisk risikofaktor
Region Hovedstaden har lavet en beregning for de specifikke årlige udgifter pr borger baseret på tal i 2012. 

Som det ses i tabellen er der stor forskel på udgifterne til de forskellige kroniske sygdomme
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