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Der er stort fokus på sundhed i vores samfund.
På hvad man selv kan gøre for at holde sig sund
og rask. Men sundhed er ikke kun et individuelt
ansvar. Vi har som medborgere, fællesskab og
kommune et ansvar for alles sundhed. Og sundhed handler om meget mere end at løbe en tur og
spise gulerødder. Det handler om cykelstier, fællesskaber og livskvalitet. Sundhed er ikke et mål i
sig selv. Sundhed er et middel til at få det bedste
ud af livet, og leve det liv man gerne vil. Sundhed
er livskvalitet!
Vi har derfor også ventet i spænding på resultaterne, nu hvor odenseanerne for tredje gang er
blevet blevet spurgt “Hvordan har du det?”. Resultaterne viser, at der er nok at tage fat i. Netop
odenseanernes opfattelse af deres livskvalitet er
faldet siden sidste måling for fire år siden. Der
er stadig tre ud af fire, der vurderer deres livskvalitet som god, men udviklingen går den gale
vej. Der er også flere odenseanere, der har dårligt
mentalt helbred og som er stressede og nervøse.
Det gør os også mere udsatte for at udvikle fysiske sygdomme.

Der er dog også positive historier. Vi er på rette
vej mod at blive en røgfri by, og der er færre som
ryger. Sidste år søsatte Sundhedsudvalget en ambitiøs vision om, at Odense skal være en røgfri by
i 2030, og allerede i 2025 skal den første røgfri
generation se dagens lys. Det vil sige, at i 2025
skal ingen børn eller unge ryge i Odense.
Jeg tror, at vi, i endnu højere grad end vi gør i
dag, skal motivere folk til at leve sundt. Udgangspunktet skal være folks egne håb og drømme. Mit
håb er, at vi kan gøre det sunde valg til det lette
valg i en by, hvor det er naturligt at leve et sundt
liv, fuld af livskvalitet og livsglæde. Der er rigeligt at give sig i kast med, og jeg ser frem til fire
spændende år som sundhedsudvalgsformand.
God læselyst.
Brian Skov Nielsen
Formand for Sundhedsudvalget,
Odense Kommune
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HVAD LIGGER BAG

“SUND ODENSE

- HVORDAN ER SUNDHEDEN
I ODENSE 2017?”

“Sund Odense” præsenterer på udvalgte områder
nogle af de vigtigste resultater for Odense Kommune fra den nationale “Hvordan har du det?”undersøgelse.
“Hvordan har du det?” er en landsdækkende
undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel.
Parterne bag undersøgelsen er KL, Danske Regioner, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet.
Baggrunden er et behov for at have sammenlignelige nationale oplysninger om folkesundheden
på kommunalt niveau.
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Undersøgelsen blev gennemført i februar-april
i 2017 for tredje gang, og den bliver gennemført
hvert 4. år. 7.500 repræsentativt udvalgte borgere
i Odense over 16 år modtog et spørgeskema med
titlen “Hvordan har du det?”. Svarprocenten på
stikprøven var 66%, da 4.963 borgere besvarede
spørgeskemaet. Det svarer til ca. 3% af odense
anerne over 16 år.

Kvinde
Antal borgere i Odense over 16 år pr. februar 2018

86.020

“Hvordan har du det?” er en såkaldt tværsnitsundersøgelse, det betyder, at en række forhold måles på samme tidspunkt. En tværsnitsundersøgelse giver dermed et øjebliksbillede og kan pege på
sammenhænge, men det er ikke muligt at påvise,
hvad der er årsag, og hvad der er virkning.
“Sund Odense” viser udviklingen i odenseanernes
helbred og trivsel, sundhedsadfærd og sygelighed så vidt muligt fra 2010 og frem til 2017. Ved
udarbejdelsen af “Sund Odense” er opgørelser af
resultater fra 2017 kun tilgængelig for den samlede population. Derfor kan man ikke se køns- eller
aldersforskelle. Når der fra tidligere “Hvordan
har du det?” – undersøgelser er set en tydelig
fordeling mellem eksempelvis køn eller erhvervsmæssig stilling er disse præsenteret.
Data fra “Hvordan har du det?”- undersøgelsen
kan fremadrettet bruges blandt andet til prioritering mellem indsatsområder og planlægning
af indsatser. De kan ikke bidrage til at forklare,
hvad der har været årsag til observerede ændringer eller til at evaluere effekten af gennemførte
kommunale indsatser.

Mænd

Total
82.708

168.728

PROCENT ELLER PROCENTPOINT
Begrebet procentpoint er et mål for, om
forekomsten i 2017 ligger over eller under
forekomsten i 2010. Altså viser procentpoint om udviklingen over en 7-årig periode fra 2010 til 2017 har været positiv eller
negativ. Jo større værdi jo større forskel.
Der er enkelte områder, hvor der ikke er
spurgt om det samme i undersøgelsen i
2010 som i 2017. De steder, hvor udviklingen er over en 4-årig periode fra 2013 til
2017, fremgår det tydeligt af teksten.

Hvis du vil vide mere, kan du finde uddybende
materiale i den regionale “Sundhedsprofil 2017”
www.rsyd.dk/sundhedsprofil.
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HELBRED OG TRIVSEL

FIGUR 1
UDVIKLING I ANDEL DER VURDERER EGET HELBRED SOM FREMRAGENDE,
VÆLDIG GODT ELLER GODT

SELVVURDERET HELBRED
Selvvurderet helbred beskriver sammenhængen mellem, hvordan en person vurderer sit eget helbred, og
risikoen for sygdom og for tidlig død. Det betyder, at
selvvurderet helbred både er en vigtig indikator for en
persons aktuelle helbred og risikoen for at udvikle sygdom gennem livet.
Selvvurderet helbred er et samlet udtryk for, hvordan
en person vurderer en række helbredsforhold, der ikke
alene kan beskrives ved at opridse personens symptomer og sygdomme. Selvvurderet helbred er en selvstændig risikofaktor for sygelighed og dødelighed.

HVAD FORTÆLLER SELVVURDERET
HELBRED NOGET OM?
Hvordan en person vurderer sit eget helbred har
betydning for, hvordan vedkommende reagerer på
sygdom og sin egen sundhedsfremmende eller
forebyggende adfærd – alt sammen faktorer, der har
betydning for sygelighed og dødelighed.
Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred,
desto større er risikoen for sygdom og tidlig død.
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Fra tidligere “Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:

% 100

• Mænd generelt vurderer deres
helbred bedre end kvinder, og unge
bedre end ældre.

90

• Den højeste andel af borgere, der
vurderer deres helbred som godt,
er i gruppen af beskæftigede, og
den laveste andel er i gruppen af
førtidspensionister.
• Borgere hvor højest gennemførte
uddannelse er grundskole, vurderer
typisk deres eget helbred som relativt
dårligt sammenlignet med borgere
med længere uddannelse
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ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -1,1

Otte ud af ti odenseanere vurderer,
at de har et rigtig godt helbred. Figuren viser udviklingen fra 2010 til
2017, hvor der samlet set har været
et lille fald på 1,1 procentpoint.

Odense har fulgt den regionale udvikling i perioden, hvor det regionale fald dog har været lidt større med
et fald på 2,4 procentpoint.
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LIVSKVALITET

FIGUR 2
UDVIKLING I ANDEL DER VURDERER AT HAVE GOD LIVSKVALITET

Livskvalitet er et bredt begreb, og det er individuelt,
hvad der udgør et godt og tilfredsstillende liv for den
enkelte. Det handler om en persons egen vurdering
af trivsel, velbefindende og tilfredshed med livet.
Livskvalitet handler også om de levevilkår, der danner rammen om den enkeltes liv, det vil sige bolig,
arbejdsforhold og socialt netværk.

% 100
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80,0 %

80

75,4 %

70

• Der er en sammenhæng mellem selvvurderet
helbred og livskvalitet. 75% af de borgere der vurderer deres helbred som fremragende eller godt
vurderer samtidig deres livskvalitet som god.

60
50

Fra “Hvordan har du det?” undersøgelsen i 2013
ved vi at:

2013

2017

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2013 TIL 2017: -4,6

Tre fjerdedele af odenseanerne
vurderer deres livskvalitet som god.
Figuren viser udviklingen fra 2013
til 2017, hvor der er et fald på 4,6
procentpoint. Odense har fulgt den
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regionale udvikling i perioden, hvor
det regionale fald dog kun er på 3
procentpoint. Der er dermed færre
odenseanere, der vurderer, at de
har en god livskvalitet.
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FIGUR 3
UDVIKLING I ANDEL MED DÅRLIGT FYSISK HELBRED

FYSISK HELBRED

% 30

Fysisk helbred handler om at være i stand til at
lave de aktiviteter i hverdagen, man har behov for
eksempelvis at cykle, støvsuge eller gå på trapper.
Begrænsninger kan skyldes, at man ikke har den
fysiske form til at gøre det, man ønsker i sin hverdag eller er plaget af smerter.
Fra tidligere “Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:
• Andelen med dårligt fysisk helbred er større
blandt kvinder end blandt mænd.
• Andelen med dårligt fysisk helbred stiger med
alderen for både mænd og kvinder.
• Der er en klar sammenhæng mellem
dårligt fysisk helbred og højest fuldførte
uddannelsesniveau. Andelen med dårligt fysisk
helbred falder ved stigende uddannelsesniveau.

20

SHORT FORM SF-12
Besvarelse af 12 spørgsmål gør det muligt
at beregne en samlet score for henholdsvis
det mentale helbred og det fysiske helbred.
For begge gælder, at jo højere score desto
bedre helbred. Spørgsmålene handler om
helbredsrelaterede begrænsninger i fysisk
funktion, social funktion og psykisk velbefindende. Spørgsmålene er velegnede både
til syge og raske.

9,6

10
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ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 0,8

12% af odenseanerne vurderer, at
de har et dårligt fysisk helbred. Figuren viser udviklingen fra 2010 til
2017, hvor der samlet set har været
en stigning i andelen med dårligt

12

12,4

11,6

fysisk helbred på 0,8 procentpoint.
Odense har fulgt den regionale
udvikling i perioden, hvor der regionalt har været en stigning på 1,7
procentpoint.
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MENTALT HELBRED

FIGUR 4
UDVIKLING I ANDEL MED DÅRLIGT MENTALT HELBRED

Når man har et godt mentalt helbred, så føler man, at
man trives, kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt indgå i menneskelige
fællesskaber. Mentalt helbred handler derfor om mere
end fraværet af psykisk lidelse og symptomer. Den
mest anvendte definition af mental helbred er fra WHO
og rummer to hoveddimensioner.

% 30

1. Oplevelsen af velbefindende, hvor livsglæde og selvværd er væsentlige elementer
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15,2
12,8

11,9

2. Oplevelsen af funktionalitet handler om, hvordan
man fungerer og tackler udfordringer i hverdagen

Fra tidligere “Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:
• Kvinder i alle aldersgrupper angiver
at have dårligere mentalt helbred end
mænd.
• Der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og dårligt mentalt
helbred. Andelen af personer med
dårligt mentalt helbred er lavest i
gruppen med lang videregående uddannelse.

At indgå i sociale fællesskaber spiller en væsentlig rolle
i begge dimensioner.
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HVAD FORTÆLLER DÅRLIGT MENTALT
HELBRED NOGET OM?
2010

2013

2017

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 2,4

15 % svarende til 25.400 af odenseanerne vurderer i 2017, at de har
dårligt mentalt helbred. Figuren
viser udviklingen fra 2010 til 2017,
hvor der samlet set er en stigning i
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Dårligt mentalt helbred fortæller, at man ikke har en
oplevelse af velbefindende, hvilket har stor betydning
for, hvordan man tackler de udfordringer, som man
står over for i sin hverdag.

personer med dårligt mentalt helbred på 2,4 procentpoint. Odense
har fulgt den regionale udvikling i
perioden, hvor den regionale stigning dog har været 3 procentpoint.
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FIGUR 5
UDVIKLING I ANDEL DER OPLEVER ET HØJT STRESSNIVEAU
28,1

% 30
24,2

Stress er en reaktion på en belastning, som personen kan have svært ved at håndtere, og stress er
dermed ikke i sig selv en sygdom. Stress påvirker
derimod personens velbefindende og livskvalitet
negativt, derudover øger stress også risikoen for
alvorlig sygdom eksempelvis hjerte-kar-sygdom og
depression. Stress er en tilstand karakteriseret ved
ulyst og anspændthed. Stress er et stigende problem
for folkesundheden.
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HVORDAN MÅLES STRESS?

2010

2013

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 3,9

2017

Stressniveauet er i “Hvordan har du det?” undersøgelsen målt med Cohens Perceived Stress
Scale. Der måler svarpersonens oplevelse af
stress ved hjælp af 10 spørgsmål.

Næsten hver tredje odenseaner har oplevet et højt
stressniveau. Figuren viser udviklingen fra 2013
til 2017, hvor der har været en stigning på 3,9
procentpoint. Odense har fulgt den regionale udvikling
i perioden, hvor den regionale stigning dog har været
lidt mindre med en stigning på 2,6 procentpoint.
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FIGUR 6
UDVIKLING I ANDEL DER OFTE ELLER MEGET OFTE FØLER SIG
NERVØS ELLER STRESSET

HVAD FORTÆLLER HØJT STRESSNIVEAU
NOGET OM?
Det fortæller noget om, i hvilket omfang en person
samlet set oplever sit liv som uforudsigeligt,
ukontrollerbart og belastende, og om personen
føler sig nervøs eller stresset.
Hvis man har et højt stressniveau har forskning vist,
at det blandt andet er sværere at holde op med at
ryge eller man kan have en større sårbarhed over
for alvorlige livsbegivenheder fx dødsfald i den
nære familie.

% 30

19,3

20

17,5

15,4
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Fra “Hvordan har du det?” undersøgelsen i 2013
ved vi at:
• Andelen med højt stressniveau er højere blandt
kvinder end mænd.
• Der er sammenhæng mellem erhvervsmæssig
stilling og andelen der oplever et højt stressniveau.
Personer i aldersgruppen 18-64 år, som står
uden for arbejdsmarkedet, har generelt et højere
stressniveau end de beskæftigede.
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ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 3,9

Knap hver tyvende borger føler sig meget ofte eller ofte nervøs
eller stresset. Der har fra 2010 til 2017 være en stigning på
3,9 procentpoint. Odense har fulgt den regionale udvikling i
perioden hvor der regionalt har stigning på 4 procentpoint.
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FIGUR 7
UDVIKLING I ANDEL DER ALDRIG ELLER NÆSTEN ALDRIG FÅR SØVN NOK TIL
AT FØLE SIG UDHVILET

% 30

20
14,4 %

12,8 %

10

0

Det er individuelt, hvor meget søvn man har
brug for, og det kan variere med alderen. Rettesnoren er derfor, at man har fået tilstrækkeligt
søvn, hvis man føler sig udhvilet dagen efter. At
man føler sig udhvilet bliver således en indikator for, om kroppen har fået søvn nok til at være
i balance, både fysisk og kognitivt. At være kognitivt i balance har blandt andet indflydelse på
ens evne til at huske og lære. Hvis man ikke har
fået tilstrækkeligt søvn, kan det også påvirke
ens humør og immunforsvar negativt.
Fra “Hvordan har du det?” undersøgelsen i
2013 ved vi at:

2013

2017

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2013 TIL 2017: 1,6

14 % af odenseanerne får ikke nok søvn til at føle sig udhvilet.
Figuren viser udviklingen fra 2013 til 2017, hvor andelen af
borgere der oplever ikke at få søvn nok er steget med 1,6 procentpoint. Odense har fulgt den regionale udvikling i perioden,
hvor den regionale stigning dog har været lidt større med en
stigning på 2,9 procentpoint.
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SØVN

• Andelen, der ikke får søvn nok er lidt større
blandt kvinder end blandt mænd.
• Andelen, der som regel får søvn nok til at
føle sig udhvilet, stiger med alderen indtil
75-årsalderen, hvorefter udviklingen vender
lidt igen.
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SUNDHEDSADFÆRD
Der er særligt fire faktorer der påvirker sundhed,
det er KRAM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol
og motion.
Man kan langt hen ad vejen påvirke sit helbred
via livsstilen. Man kan forbedre sundhed, velvære, præstationsevne, udseende og humør ved at
optimere KRAM-faktorerne i sin hverdag.
Sunde vaner har stor betydning for at fremme
og bevare et godt helbred og for at forebygge
overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme som
hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, knogleskørhed, musket- og skeletsygdomme samt tab af
funktionsevne.

KOSTVANER
Kostvaner har stor betydning for sundheden.
Kostvanerne har direkte indflydelse på vægten
og tandsundheden. De officielle anbefalinger til
sunde mad- og motionsvaner består af 9 kostråd,
som er hverdagens huskeråd til en sund balance
mellem mad, drikke og fysisk aktivitet.
Kostmønster beregnes ved en samlet score
på baggrund af indtaget af frugt, grønsager,
fisk og fedt.
Odense Kommune har en mad- og
måltidsstrategi: “Sammen om bedre
måltider”.
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FIGUR 8
UDVIKLING I ANDEL DER HAR ET USUNDT KOSTMØNSTER

HVAD FORTÆLLER ET USUNDT
KOSTMØNSTER NOGET OM?
Et usundt kostmønster er kendetegnet ved lavt
indtag af frugt, grøntsager og fisk, samt et
højt indtag af fedt. Et usundt kostmønster kan
være medvirke til udvikling af en række store
folkesygdomme som hjerte-kar-sygdomme,
kræft og type-2 diabetes.

Fra tidligere “Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:

% 30

20

16,9 %
14,9 %

13,9 %

10

• Andelen med et usundt kostmønster er højere
blandt mænd end blandt kvinder.
• Der ses en sammenhæng mellem
uddannelsesniveau og andelen der har et
usundt kostmønster, således at andelen
med et usundt kostmønster stiger ved lavere
uddannelsesniveau.
• Der ses en sammenhæng mellem
erhvervsmæssig stilling og andelen med
et usundt kostmønster, hvor personer i
aldersgruppen 18-64 år som, af forskellige
årsager, står uden for arbejdsmarkedet generelt
har et mere usundt kostmønster, end de
beskæftigede.
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ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 3,0

Andelen af odenseanerne der samlet set
har et usundt kostmønster er 17 %. Figuren viser udviklingen af personer der
samlet set har et usundt kostmønster

fra 2010 til 2017, hvor der har været en
stigning på 3 procentpoint. Odense har
fulgt den regionale udvikling hvor stigningen har været på 3,3 procentpoint.
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RYGEVANER

FIGUR 9
UDVIKLING I ANDEL DER RYGER DAGLIGT, OG ANDEL DER ER STORRYGERE.

% 30
ANDEL DER
RYGER DAGLIGT

21,5 %
17,4 %

20
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9%
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16% svarende til 27.300 odenseanere ryger
dagligt. Fra 2010 til 2017 er andelen faldet med
5,2 procentpoint. Odense har fulgt den regionale udvikling i perioden, hvor det regionale
fald dog har været lidt mindre med et fald på
3,5 procentpoint.
52% af borgerne i Odense har aldrig røget, det
er en stigning på 4,8 procentpoint siden 2010.
Odense har fulgt den regionale udvikling i perioden, hvor den regionale stigning kun har
været 2,0 procentpoint.
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16,3 %

7,3 %

- ÆNDRING I
PROCENTPOINT
FRA 2010 TIL 2017: -5,2

ANDEL DER ER
STORRYGERE
- ÆNDRING I
PROCENTPOINT
FRA 2010 TIL 2017: -3,5

2017
Storrygere er rygere der ryger mere end 15
cigaretter pr. dag. Det svarer til cirka 12.100
storrygere.
7% af odenseanerne er storrygere. Det er et fald
på 3,5 procentpoint siden 2010. Odense har
fulgt den regionale udvikling i perioden, hvor
det fald regionale fald dog har været lidt mindre med et fald på 2,2 procentpoint.

Rygning er en af de enkeltfaktorer, der har størst betydning både
for den enkeltes helbred og folkesundheden. Uanset hvor meget
eller lidt man ryger, er det forbundet med en øget sygdomsrisiko.
Rygning har også omfattende konsekvenser for omgivelserne.
Passiv rygning medfører gener og øger også risikoen for sygdomme. Rygeophør forlænger livet og har en gavnlig indflydelse på
helbredet, uanset hvornår man holder op.

HVAD FORTÆLLER RYGEVANER NOGET OM?
Rygning er en vigtig årsag til udvikling af blandt andet hjertekar-sygdomme, kræft, lunge- og luftvejssygdomme. Rygning
er med til at nedsætte den gennemsnitlige levealder, fx lever
storrygere gennemsnitligt 8-10 år kortere end en aldrig-ryger.

Fra tidligere “Hvordan har du det?” undersøgelser ved vi at:
• Der er en lidt større andel af mænd end kvinder der ryger i alle
aldersgrupper.
• Der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og andelen
af daglige rygere, således at andelen af daglige rygere falder jo
højere uddannelsesniveau.
• Hovedparten af rygerne ønsker at holde op med at ryge.
Odense Kommune har en vision om at blive en
røgfri by i 2030 med den første røgfri generation i
2025.
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FIGUR 10
UDVIKLING I ANDEL DER OVERSKRIDER SUNDHEDSSTYRELSENS
HØJ- ELLER LAVRISIKOGRÆNSE

ALKOHOLVANER
Alkohol er en af de faktorer, der har størst
betydning for helbredet. Et overforbrug af
alkohol kan medføre alkoholafhængighed,
som bevirker en lang række psykiske og
sociale konsekvenser for den enkelte.

HVAD FORTÆLLER ALKOHOL
FORBRUG NOGET OM?
“At overskride Sundhedsstyrelsen høj- og
lavrisikogrænser” fortæller noget om den
enkeltes øgede risiko for blandt andet
kræftsygdomme, lungesygdomme,
leverlidelser og mave-tarmsygdomme.

13 % af odenseanerne har et problematisk
alkoholforbrug, det vil sige, der har tegn på
alkoholafhængighed. Der er sket et fald på
1,2 procentpoint siden 2010. Odense har
fulgt den regionale udvikling, hvor faldet
har været på 0,7 procentpoint.
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Fra tidligere “Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:
• Flere mænd end kvinder overskrider højrisikogrænsen, men der ses ikke samme
kønsforskel i overskridelsen af lavrisikogrænsen.

% 30

20

10

• Lavrisikogrænsen er 7 genstande
om ugen for kvinder, og 14 genstande om ugen for mænd.
• Højrisikogrænse er 14 genstande
om ugen for kvinder, og 21 genstande om ugen for mænd.

24,4 %
22,2 %

• Der ses ingen sammenhæng mellem uddannelsesniveau og andelen der overskrider lav- og højrisikogrænsen.

Sundhedsstyrelsen lægger vægt på,
at genstandsgrænserne er det absolut
maksimale forbrug - og at mindre er
bedre.

OVERSKRIDER
SUNDHEDSSTYRELSENS
LAVRISIKOGRÆNSE I
FORBINDELSE MED
ALKOHOLINDTAGELSE

17,0 %

9,2 %

9,1 %

7,1 %

ÆNDRING I PROCENTPOINT
FRA 2010 TIL 2017: -7,4

OVERSKRIDER SUNDHEDSSTYRELSENS HØJRISIKOGRÆNSE I FORBINDELSE
MED ALKOHOLINDTAGELSE
ÆNDRING I PROCENTPOINT
FRA 2010 TIL 2017: -2,1

0

2010

83 % af odenseanerne drikker under
lavrisikogrænsen.
17 % af odenseanerne overskrider
Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse,
hvilket er et fald på 7,4 procentpoint
fra 2010. Odense har fulgt den regionale udvikling i perioden, hvor det
regionale fald dog har været lidt mindre med et fald på 5,5 procentpoint.

2013

2017

Andelen der drikker over højrisikogrænsen er 7 %. Det er et fald på 2,1
procentpoint fra 2010. Odense har
fulgt den regionale udvikling, hvor
faldet har været på 2,4 procentpoint.
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FIGUR 11

MOTION OG FYSISK AKTIVITET

UDVIKLING I ANDEL DER ER MODERAT ELLER HÅRDT FYSISK AKTIVE
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27 % af odenseanerne opfylder ikke WHO’s
minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.
I Odense er der færre personer, der ikke opfylder
WHO’s minimumsanbefaling end regionalt hvor
andelen er 31,7 %.

10

0

Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, hvilket
både kan være motion og hverdagsaktiviteter såsom havearbejde og gå på trapper. Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger en lang
række sygdomme fx hjerte-kar-sygdomme og
type-2 diabetes. Fysisk aktive har et bedre fysisk
og psykisk helbred og lever længere end inaktive.
Al fysisk aktivitet har gavnlig effekt både på forebyggelse og livsstilsygdomme og for personer, der
allerede har udviklet sygdomme.

2010

2013

2017

Fra tidligere “Hvordan har du det?” undersøgelser ved vi at:
• En stor del af personer med inaktive og stille
siddende fritidsaktiviteter ønsker at være
mere fysisk aktive. Der er ikke forskel mellem
kønnene.
• Andelen hvis fritidsaktivitet er stillesiddende er
størst i aldersgruppen 75 år og opefter.
• Når der ses på, hvem der laver moderat eller
hård fysisk aktivitet i fritiden, er der i alle
aldersgrupper en større andel blandt mænd
end kvinder. Både for mænd og kvinder falder
andelen med stigende alder.

WHO’s minimumsanbefaling lægger tæt op af
sundhedsstyrelsens som er gengivet herunder.

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -1,0

28 % af odenseanerne er moderat eller hårdt fysisk
aktive i fritiden. Fra 2010 til 2017 er der sket et fald
på 1 procentpoint. Odense har fulgt den regionale
udvikling i perioden, hvor det regionale fald dog har
været lidt større med et fald på 2,3 procentpoint.
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Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er
moderat fysisk aktive mindst 30 minutter
om dagen, af minimum 10 minutter af gangen, og udøver fysisk aktivitet af høj intensitet 20 minutter to gange om ugen.
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FIGUR 12

VÆGT

UDVIKLING I ANDEL DER ER UNDERVÆGTIGE, NORMALVÆGTIGE,
MODERAT OVERVÆGTIGE OG SVÆRT OVERVÆGTIGE
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Overvægt er meget ofte en følge af risikoadfærd. Der
er en helbredsrisiko ved usund kost og for lidt motion i sig selv, men der er også risici alene ved at være
overvægtig. Er man både fysisk inaktiv, overvægtig
og spiser usundt forøges risikoen for livsstilssygdomme. Risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme
øges med graden af overvægt.
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Vægtgrupper inddelt efter BMI
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2,2 %
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SVÆR OVERVÆGT - ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 3,0
OVERVÆGT - ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -0,8
NORMALVÆGT - ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -2,5
UNDERVÆGT - ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 0,3
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48 % af odenseanerne er overvægtige. Fra 2010 til 2017 er der sket en
stigning på 2,3 procentpoint. Odense
har fulgt den regionale udvikling i
perioden, men har konstant ligget væsentligt under regionen. Den regionale
stigning har været lidt større med en
stigning på 4,8 procentpoint.

Vægtgruppe

BMI-grænser

Undervægt

BMI under 18,5

Normalvægt

BMI 18,5 - 24,9

Moderat overvægt

BMI 25,0 - 29,9

Svær overvægt

BMI over 30,0

BMI siger ikke noget om fedtfordeling på kroppen, men er alene et
udtryk for vægt i forhold til højde

Fra tidligere ”Hvordan har du det?” undersøgelser
ved vi at:
• Andel af overvægtige stiger med alderen op til 75
år, hvorefter andelen falder.
• Der er generelt en større andel overvægtige mænd
end kvinder.
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SOCIALE
RELATIONER

FIGUR 13
UDVIKLING I ANDEL DER OFTE ER UØNSKET ALENE

% 30

20

10

0

7,2 %

2010

7,0 %

6,5 %

2013

2017

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -0,2

Andelen af odenseanerne der ofte er uønsket alene er
7 %. Dette er et fald på 0,2 procentpoint siden 2010.
Odense har ikke fulgt den regionale udvikling, idet
regionen har haft en stigning på 0,4 procentpoint.

Der en sammenhæng mellem sociale relationer og den enkeltes
sundhedstilstand. Personer med
svage sociale relationer har ofte
et dårligere helbred. De bliver i
højere grad både fysisk syge og har
psykiske lidelser, og har sværere
ved at mestre sygdom og blive
raske end personer med stærke
sociale relationer.

HVAD FORTÆLLER
SOCIALE RELATIONER
NOGET OM?
Sociale relationer handler
om hvor mange og hvilke
personer man er i kontakt
med, og hvordan disse sociale
relationer fungerer. Det kan
være graden af social støtte,
praktisk hjælp eller den
værdsættelse en
person får fra sine sociale

FIGUR 14
UDVIKLING I ANDEL DER SJÆLDENT ELLER ALDRIG
HAR KONTAKT MED FAMILIE
Fra tidligere “Hvordan har det
du?” undersøgelser ved vi at:
• Der ikke er et entydigt mønster i, hvem der ofte er uønsket
alene, når man ser på køn,
alder og uddannelseslængde.
• Der er sammenhæng mellem
erhvervsmæssig stilling, og
andelen der ofte er uønsket
alene. Andelen er størst blandt
førtidspensionister, langtidssygemeldte, revaliderede og
kontanthjælpsmodtagere.
• Personer der sjældent har kontakt med familie eller venner
har sjældent et godt selvvurderet helbred.

% 30

20

10

0

8,1 %

2010

7,1 %

2013

8,0 %

2017

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -0,1

Andelen af odenseanere der sjældent eller aldrig
har kontakt med familie er 8%. Dette er et fald på
0,1 procentpoint siden 2010. Odense har ikke fulgt
den regionale udvikling, idet regionen har haft en
stigning på 1 procentpoint.

relationer.
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SYGELIGHED

FIGUR 15
UDVIKLING I ANDEL MED LANGVARIG SYGDOM
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LANGVARIG SYGDOM

Fra tidligere ”Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:

I Danmark er andelen af personer der lever med
kroniske sygdomme steget de senere år. Mange
mennesker, der lever med langvarig sygdom,
har en god funktionsevne og livskvalitet i deres
hverdag. Sunde vaner kan mindste risikoen for
udviklingen af nogle langvarige sygdomme. Sunde vaner kan også øge effekten af behandling og
mindske risikoen for nye sygdomme.

• Andelen med en kronisk sygdom stiger med
alderen for både mænd og kvinder.

20

• Andelen der har en kronisk sygdom er højest
blandt førtidspensionister.

HVAD FORTÆLLER LANGVARIG
SYGDOM NOGET OM?

10

0

• Der er sammenhæng mellem
uddannelseslængde og andel med en kronisk
sygdom, således at andelen falder ved højere
uddannelsesniveau.

2010

2013

ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 1,3

2017

Langvarig sygdom er sygdom som har varet
mere end 6 måneder. Sygdomsbilledet i
Danmark er domineret af langvarige sygdomme
såsom hjerte-kar-sygdomme, psykiske lidelser,
type-2-diabetes, kroniske lungesygdomme samt
muskel- og skeletsygdomme.

36 % af odenseanerne har en langvarig sygdom. Siden
2010 er der sket en stigning på 1,2 procentpoint. Odense
har fulgt den regionale udvikling i perioden, hvor der
regionalt har været en stigning på 2,2 procentpoint.
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SMERTER ELLER UBEHAG
Smerter eller ubehag kan være specifikke som
for eksempel ved en diskusprolaps eller forstuvet
ankel. Det kan også være mere diffuse, hvor
personen ikke oplever at smerten kommer fra et
bestemt område på kroppen. Uanset hvilken type
smerter det er, har det indflydelse på helbredet
og den generelle sundhedstilstand.

Fra tidligere ”Hvordan har du det?”
undersøgelser ved vi at:

Smerter eller ubehag kan være et resultat af kroniske sygdomme, en enkeltstående sygdomsepisoder eller det kan hænge sammen med eksempelvis søvnbesvær eller træthed i kroppen.

• Der ses en sammenhæng mellem
uddannelsesniveau og andelen af personer,
der har været generet af smerter eller
ubehag, andelen falder med stigende
uddannelsesniveau.

HVAD FORTÆLLER SMERTER ELLER
UBEHAG NOGET OM?
Smerter eller ubehag kan udvikle sig således,
at det ikke er muligt for en person at leve
det hverdagsliv de ønsker. Dermed påvirke
livskvaliteten negativt. Det er ikke muligt at
sige noget om varigheden af smerterne, som
personerne angiver.
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• Andelen der har været generet af smerter eller
ubehag er større blandt kvinder end mænd.
• Der er flest personer i aldersgruppen over 75 år,
der har været generet af smerter eller ubehag.

• Der er en sammenhæng mellem andelen
der har været generet af smerter og ubehag,
erhvervsmæssig stilling. Andelen er størst
blandt førtidspensionister, langtidssygemeldte,
revaliderede og kontanthjælpsmodtagere.

FIGUR 16
UDVIKLING I ANDEL DER ER GENERET AF SMERTER ELLER UBEHAG
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ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: 5,9

Næsten halvdelen af odenseanerne
har inden for de seneste 14 dage
været meget generet af smerter eller
ubehag. Det er en stigning på 5,9
procentpoint siden 2010.

Odense har fulgt den regionale
udvikling i perioden, hvor den regionale stigning dog har været lidt
større med en stigning på 8,1 procentpoint.
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FIGUR 17
UDVIKLING I ANDEL DER HAR VÆRET VED LÆGEN INDEN FOR DET SIDSTE ÅR

Dette viser andelen af personer, som
det seneste år har haft kontakt til egen
læge. Egen læge har en central rolle i det
forebyggende arbejde, da de typisk ser
borgeren før kommune og sygehus.
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Fra “Hvordan har du det?” undersøgelsen i 2013 ved vi at:

70

• Der er en større andel kvinder end
mænd, der har haft kontakt til egen
læge inden for det sidste år.

60

• Der er ikke noget entydigt mønster i
forhold til alder, uddannelsesniveau og
erhvervsmæssig stilling
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ÆNDRING I PROCENTPOINT FRA 2010 TIL 2017: -0,2

Andelen af odenseanere der har været ved lægen inden for det
sidste år er 79 %. Dette er et fald på 0,2 procentpoint siden
2010. Odense har ikke fulgt den regionale udvikling, idet
regionen har haft en stigning på 0,5 procentpoint
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KONTAKT TIL
EGEN LÆGE

2017

FORBRUG AF RECEPT- OG
HÅNDKØBSMEDICIN
Lægemidler kan deles op i to hovedgrupper, receptpligtig medicin som kun kan købes, hvis det er ordineret af en læge, og håndkøbsmedicin eller naturlægemidler, der kan købes uden ordination fra en læge.
Det at bruge recept- eller håndkøbsmedicin er et
udtryk for, at man er så generet af smerter eller
ubehag, at man vurderer det nødvendigt at tage
smertestillende medicin for at klare sin dagligdag.

36 %

af odenseanerne angiver at bruge recept- eller
håndkøbsmedicin for hovedpine eller migræne.
I regionen har

34,3 %

brugt recept- eller håndkøbsmedicin for
hovedpine eller migræne.
Hver fjerde odenseaner angiver at bruge smertestillende for smerter eller ubehag i muskler og led.
Odense ligner resten af regionen.
11 % af odenseanerne angiver at bruge recept- eller
håndkøbsmedicin for nervøsitet, uro, angst, nedtrykthed eller depression. Odense ligner resten af
regionen, hvor andelen er 10,9 %.
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