
Vurdering om sundheds-screening 
Screening af projekter og planer i forhold til Sundhedskonsekvensvurdering (SKV)  

på det tekniske område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præ-screening: Forventes projektet, planen mm. at udgøre en væsentlig sundhedsmæssig påvirkning på befolknin-

gen eller grupper heraf?   

 Ja _____ (udfyld screeningsskemaet)  

Nej_____ (ikke nødvendigt at udfylde skemaet) 

Ved kryds i ”Ja” kontaktes Sundhedssekretariatet (susanne.vangsgaard@fredericia.dk eller sil-

le.kloppenborg@fredericia.dk) som bistår med hjælp ved screeningen. 

Navn på projekt/plan:     Sagsnummer: 

Kort beskrivelse: 

Er der udarbejdet andre vurderinger af konsekvenser for projektet/planen? 

Miljøvurdering__________ andet_____________ 

Kontaktperson:  afdeling:   E-mail: 

 

 

 

 

 

 

Screening udført af (navn eller gruppe): 

Dato:  

Formål med screeningsskemaet: at tydeliggøre væsentlige konsekvenser på udvalgte sundhedsfaktorer med henblik på, om 

der er behov for nærmere undersøgelse/en egentlig SKV. 

På baggrund af screeningen opsummeres konklusionen, som kopieres til sagsfremstillingen i Acadre til politisk behandling.  
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Screeningsskema 

Område Hvilke konse-
kvenser? 
(på kort eller 
lang sigt) 
 

Er konsekvenser-
ne positive, neu-
trale, negative 
konsekvenser? 
[skala -2 - +2]   
(-2 meget negativ, 
0 neutral, +2 meget 
positiv) 

Hvilke grupper  
1. berøres?  
2. berøres ikke? 

 
(fx børn, unge, handi-
cappede, ældre, udsat-
te) 

Brug for 
nærmere 
undersøgel-
se/SKV? 

Bemærkninger 
-Begrundelser for vurderin-
gen/uddybende kommenta-
rer 
-Evt. uddybning af hvad der 
bør undersøges nærmere i 
en SKV 
-Evt. henvisning til tidligere 
SKV eller andre planer, un-
dersøgelser, data 

1. Fysisk aktivitet 
 
 

 

     

2. Kost 
 
Rygning 
 
Alkohol 
 
Mental sundhed 

     

3. Sociale forhold 
(deltagelse, net-
værk, fællesskab, 
foreninger) 

     

4. Adgang (tilgænge-
lighed/afstand) til: 
 

-faciliteter (bu-
tikker, kultur, 
idræt) 
-skole, uddan-
nelse, arbejds-
plads 
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5. Lighed i sundhed 
- forskelle i sundhed 
som følge af social 
ulighed (levevilkår) 
(uddannelse, ar-
bejdsmarkedstil-
knytning, indkomst) 

 

 
 

    

6. Fysisk miljø 
-natur, rekreati-
ve områder 
-kulturmiljøer, 
visuelt miljø 

     

7. Trafikale forhold 
-sikkerhed 
-tryghed 
-kollektiv trafik 

     

8. Miljøpåvirkning 
-støj, forurening 
mm. 

     

Samlet vurdering 
 

     

Relevante interessen-
ter 
 

   

Omfang af populati-
onsstørrelse der be-
røres  
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Til sagsfremstilling i Acadre (kopieres): 

 

Screening mht. sundhedskonsekvensvurdering (SKV) viste, at: 

 Konsekvenserne er overvejende___________________________(positive/negative) 

 De sundhedsmæssige konsekvenser er _____________________(kort/langsigtede) 

 Følgende grupper berøres______________________________________________ 

 Populationsstørrelse der berøres_________________________________________ 

 Behov for nærmere undersøgelse/SKV_______________________________(Ja/nej) 

 Kort konklusion_______________________________________________________ 

 


