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FORORD 

Af projektleder Henrik Nørgaard 

I en pause under netværksdagene i Horsens i 2008 for Sund By Netværket kom en gruppe deltagere til at 

tale om sundhedskonsekvensvurdering (SKV). Det viste sig, at flere kommuner enten var begyndt at 

anvende SKV eller på vej til at gøre det som følge af en politisk beslutning om at inddrage SKV i den 

kommunale praksis. Ud af denne korte snak opstod en erfagruppe om SKV under Sund By Netværket, som 

siden har delt erfaringer og værktøjer til at udvikle SKV som en både nyttig og håndterbar metode. 

SKV-gruppen har i sit arbejde anvendt erfaringer og materialer fra både Danmark og udlandet i form af 

eksempler og værktøjer fra aktører med praktisk erfaring på området. I mangel af dansksproget materiale 

til træning er der anvendt materialer fra WHO’s subnetværk om SKV (Health Impact Assessment – HIA) og 

et netbaseret læringsredskab fra Health Scotland. 

Samtidig har gruppen konstateret, at der er en stigende interesse for SKV blandt flere danske kommuner, 

men at der i øjeblikket mangler dansksprogede praksisrettede materialer og værktøjer om SKV. Blandt 

andet om hvordan man implementerer SKV og systematisk anvender det til at fremme sundhed på tværs af 

sektorer. Desuden mangler der et overblik over, hvor og hvordan SKV anvendes i Danmark. Endelig mangler 

der et forum for udveksling af SKV-erfaringer og -redskaber mellem kommuner og regioner. 

Derfor har SKV-gruppen under temagruppen om strategisk sundhedsplanlægning i Sund By Netværket 

udarbejdet et forslag om at opbygge kapacitet til at kunne anvende SKV i kommunale og regionale 

organisationer. Overordnet set handler kapacitetsopbygning om, at enkeltpersoner, forvaltninger og 

fagområder, samt organisationen som helhed bliver bedre eller med et andet ord mere kapabel til at 

identificere og løse problemer og opgaver. 

I denne sammenhæng handler kapacitetsopbygning konkret om at opbygge organisationens kompetencer, 

ressourcer og netværk til at øge effekten af og forankre de vurderinger, der gennemføres på SKV området 

på tværs af sektorer. En anden vigtig side af kapacitetsopbygning er at sikre et positivt fokus på området i 

form af interesse og engagement fra beslutningstagere og offentlighed generelt. 

Vi håber med denne undersøgelse at have et godt fundament for at sætte denne udvikling i gang. 

En stor tak for samarbejdet skal lyde til temagruppen om strategisk sundhedsplanlægning, til sekretariatet i 

Sund By Netværket og ikke mindst til Mette Winge Fredsgaard, som har indgået som konsulent i projektet. 
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Abstract 

This report is directed to municipal and regional authorities, who are interested in health impact 

assessment (HIA). The report is also directed to public officials who play a central role in the practice of HIA 

in the municipality and in the region. This study also aims to guide the Danish Healthy Cities Network 

towards the development and strengthening of the HIA-methodology in Denmark. 

The Danish Healthy Cities Network is granted money to carry out the first part of the project ‛Health impact 

assessment in Danish municipalities and regions’, which main objective is to increase the capacity for health 

impact assessment in a Danish context through the development of training materials courses, models for 

implementation of HIA, the development of a platform for exchanging knowledge and practice for HIA, as 

well as testing models for implementation of HIA in selected municipalities. 

As part of this project a survey has been conducted with the purpose of analysing the existing and future 

tendencies of the HIA-practice in Danish municipalities and regions as well as analysing the need for 

capacity building of HIA in Denmark. 

Health impact assessment (HIA) is defined as: “A combination of procedures, methods and tools by which a 

policy, programme or project may be judged as to its potential effects on the health of a population, and 

the distribution of those effects within the population”(World Health Organization 1999) p. 4). 

According to the National Board of Health in Denmark, HIA is a tool, by which the municipalities, regions 

and governmental authorities can apply in order to prepare qualified, evidence based assessments of 

policies, programs, plans and projects future impacts on public health. HIA is mainly used for the 

assessment of the direct and indirect consequences of activities outside the health sector such as the 

social, housing, environmental, educational and infrastructural sectors as well as physical planning. HIA is 

used to assess and compare different options (Gulis et al. 2008). 

The survey is based on electronic questionnaires, which were sent to 69 municipalities of the Healthy Cities 

Network (HCN), 29 municipalities outside the Healthy Cities Network (non-members - NM) and the 5 

regions in Denmark. Where needed, elaborating telephone conversations with the relevant public officials 

were performed. The survey received a response rate of 72.5 % from the municipalities of the Healthy 

Cities Network, (52), 44.8 % from non-members (13) and 100 % from the regions. 

The results of the survey indicate a wide knowledge of the concept of health impact assessment both by 

the municipalities (88.6 % for HCN and 69.2 % for NM) and the regions (100 %). On the other hand only 16 

out of 98 municipalities (respectively 25 % for HCN and 23.1 % for NM) have experiences in working with 

HIA. Only one region inform that they have experience in working with HIA, however they acknowledge, 

that they have not used the discipline as described by the WHO as such but have worked with the principles 

behind HIA but not in a systematic way. The majority of the municipalities who have worked with HIA have 

done so for a period of 0-3 years. 

The application of HIA in the municipalities can be divided into 4 main approaches to the implementation of 

HIA: 

 HIA as part of the presentation of political proposals 

 HIA prior to the presentation of political proposals 

 HIA within the physical planning 
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 HIA within the health sector 

Most of the municipalities use HIA either as part of the presentation of political proposals or within the 

physical planning; especially as part of the obligatory strategic environmental assessment.  

Experiences from the HIA-initiatives by the municipalities show, that HIA is perceived as meaningful in 

ambitious activities. The HIA process provides new perspectives of the activity and HIA increases the focus 

on health and facilitates cross sector collaboration. HIA on the other hand is also perceived as resource 

demanding both time-wise and procedural, which makes the discipline difficult to implement. 

The challenges met during the practice of HIA are often the lack of understanding of the determinants of 

health in other sectors, hence the need for changing the mentality on health of other sectors. One of the 

other challenges is the adaption of HIA to the existing routines in developing and presenting political 

proposals, e.g. meeting the deadlines. There is also a need for developing methods and data for the 

conducting of HIAs and health and strategic environmental assessment. 

The regions express a need to strengthen their abilities to advise and assist the municipalities in HIA in the 

field of health prevention. In relation to use HIA within the regions own areas of responsibility, the regions 

cannot deny the potential usage of HIA in areas of constructing new hospitals, regional development and in 

the area of chronic diseases. 

10 municipalities plan to implement HIA. The planned approaches are mainly to implement HIA as part of 

the presentation of political proposals or within the physical planning. One municipality has chosen another 

approach, which is to use elements from HIA to promote cross sector collaboration and early health 

consideration in the planning stage of policies, plans and strategies. 

Most municipalities have decided that the responsibility of implementing and conducting HIA should lie 

mainly within the health departments, or in a few municipalities within the planning or environment 

department. Most municipalities agree to establish cross sector working groups. 

Several municipalities have asked for help during the implementation phase and operation phase, such as 

tools, capacity building, making HIA visible to the governmental authorities and in the political debate, a 

solid foundation for working with HIA, valid arguments for implementing HIA as well as evaluations of the 

effects of HIA, and assistance during the early phase of implementation. 

Those municipalities, who do not plan to implement HIA presents the following arguments: Lack of 

resources, they will wait and see the progress of HIA, and the choice of alternate methods of promoting 

health for the citizens and of facilitating cross sector collaboration. 

The results of the survey show an existing need for strengthened initiatives for developing and testing of 

HIA-models. 

The need for capacity building is present. The challenges which lie before the HIA-group of the Healthy 

Cities Network in the following period of time will be to discuss and evaluate, which elements from HIA 

works effectively in the municipal and regional settings, as well as discussing the role HIA should play in the 

municipalities and regions. An effectiveness study could be beneficial, in order to compare different types 

of models by testing and evaluating their effect on the health of the public, the improvement of proposals 
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and the administrative and political processes. The results would give valuable information in the progress 

of strengthening the HIA-methodology in Denmark. The results would also provide new knowledge to local 

political debate concerning health promotion and prevention. 
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RESUMÉ 

Denne rapport henvender sig til kommunale og regionale instanser, som har en interesse i 

sundhedskonsekvensvurdering (forkortet SKV) samt til embedspersoner, som har en relevant funktion i 

kommunens og regionens SKV-arbejde. Derudover har denne undersøgelse til formål at kunne benyttes af 

Sund By Netværket til at udvikle og styrke SKV-metodologien i Danmark. 

Sund By Netværkets SKV-gruppe under temagruppen Strategisk sundhedsplanlægning har fået tildelt 

midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at realisere 1. del af projektet 

‘Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner’. Projektet har til formål at øge kapaciteten 

inden for sundhedskonsekvensvurdering i en dansk kontekst gennem udvikling af træningsmaterialer, 

kurser, modeller for implementering af SKV, oprettelse af en platform for erfaringsudveksling samt 

afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner. Som et led i dette projekt blev der 

gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvis formål det var at afdække den nuværende og fremtidige 

tendens inden for SKV-praksis i danske kommuner og regioner samt at afdække behovet for 

kapacitetsudvikling inden for SKV i Danmark. 

Sundhedskonsekvensvurdering er “en kombination af procedurer, metoder og værktøjer, som kan 

anvendes til at vurdere potentielle sundhedseffekter af et politikforslag, et program, en plan, eller et 

projekt, heriblandt også fordelingen af disse effekter blandt befolkningen”(World Health Organization 

1999) s. 4). 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er SKV et redskab, som kommunerne, regionerne, og de statslige myndigheder 

kan anvende til at udarbejde kvalificerede, evidensbaserede vurderinger af politikkers, programmers, 

planers og projekters fremtidige virkninger på befolkningssundheden. En SKV anvendes især til at vurdere 

de direkte og indirekte sundhedsmæssige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren så som 

social-, bolig- miljø-, undervisnings- eller trafiksektoren samt den fysiske planlægning. SKV anvendes til at 

vurdere forskellige løsningsmodeller i forhold til hinanden (Gulis et al. 2008). 

Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på elektronisk spørgeskemaer udsendt til 69 kommuner fra Sund By 

Netværket (SBN), 29 kommuner uden for SBN (ikke-medlemmer - IM) samt de 5 regioner. Der blev efter 

behov foretaget uddybende telefonsamtaler med relevante embedspersoner. 

Spørgeskemaundersøgelsen opnåede en svarprocent på 72,5 % fra de kommuner som er medlem af SBN 

(52), 44,8 % fra ikke-medlemskommunerne (13) og 100 % fra regionerne (5).  

Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er et bredt kendskab til begrebet 

sundhedskonsekvensvurdering både hos kommunerne (88,6 % for SBN og 69,2 % for IM) og regionerne 

(100 %). Derimod er det kun 16 ud af 98 kommuner (henholdsvis 25 % for SBN og 23,1 % for IM), som har 

erfaring med at anvende SKV i deres kommunale arbejde. For regionerne er det kun én region, som 

tilkendegiver, at de har erfaring med at arbejde med SKV, men erkender dog, at de ikke anvender SKV ud 

fra WHO’s definition men i stedet arbejder med SKV tankegangen om end ikke systematisk. Majoriteten af 

kommuner har beskæftiget sig med SKV i 0-3 år. 

Kommunernes SKV praksis kan inddeles i 4 overordnede tilgange til implementeringen af SKV: 

● SKV som en del af den politiske fremstilling 

● SKV før den politiske fremstilling 

● SKV som et led i den fysiske planlægning 
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● SKV på sundhedsområdet 

De fleste kommuner anvender SKV som en del af den politiske fremstilling samt som et led i den fysiske 

planlægning, primært som en del af den lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer. 

Erfaringerne fra kommunernes SKV-indsatser har vist, at SKV virker som meningsfuld på fremadrettede 

beslutninger. En erfaring er også, at SKV-processen giver en ny vinkel på sager, og der bliver fokuseret på 

sundhed og tværfagligt samarbejde. Men SKV erfares også som ressourcekrævende både tidsmæssigt og 

proceduremæssigt, hvilket gør disciplinen svær at implementere. 

De udfordringer, som man møder i forbindelse med SKV-arbejdet, er ofte en manglende forståelse af 

sundhedsdeterminanterne i andre fagområder, hvor man ser et behov for en mentalitetsændring. 

Derudover ser man en udfordring i at tilpasse SKV til det daglige arbejde med at udarbejde 

sagsfremstillinger, f.eks. i forhold til tidsperspektivet. Der er ligeledes et behov for at udvikle metoder og 

data til udførelsen af SKV alene og som en del at miljøvurderinger.  

Hos regionerne udtrykkes der et behov for at styrke regionernes evne til at rådgive og assistere 

kommunerne om SKV på forebyggelsesområdet. Derudover udelukker regionerne ikke, at SKV kan være 

anvendelig i forbindelse med nye sygehusbyggerier, regional udvikling og på kronikerområdet. 

10 kommuner planlægger at implementere SKV, der ønskes hovedsagligt at anvende SKV som en del af den 

politiske fremstilling eller som et led i den fysiske planlægning. Derudover planlægger en kommune at 

anvende elementer fra SKV til at fremme det tværfaglige samarbejde og den tidlige sundhedsovervejelse i 

planlægningsfasen af politikker, planer og strategier. 

Kommunerne planlægger, at tovholderfunktionen på SKV-indsatsen primært skal ligge hos 

sundhedsforvaltningen, dog har nogle enkelte kommuner valgt, at tovholderfunktionen skal ligge hos 

teknik- og miljøforvaltningen. Fælles for de fleste kommuner er, at de planlægger at oprette tværfaglige 

samarbejdsgrupper. Flere kommuner har ytret ønske om hjælp i implementerings- og driftsfasen af SKV, 

såsom værktøjer, kapacitetsudvikling, synliggørelse af SKV hos øvrige instanser og i den politiske debat, et 

godt arbejdsgrundlag, argumenter for at implementere SKV samt evalueringer af effekten af SKV samt 

assistance under startfasen. 

De kommuner, som ikke planlægger at implementere SKV begrunder deres valg ud fra manglende 

ressourcer, at man afventer situationen og følger med i udviklingen af SKV, og at man har valgt alternative 

måder til at fremme sundheden hos borgerne og det tværfaglige samarbejde i kommunen. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver et klart billede af, at der eksisterer et behov for en 

styrket indsats inden for metodeudvikling og afprøvning af SKV-modeller i Danmark. 

Behovet for kapacitetsudvikling er til stede. Udfordringen for Sund By Netværkets SKV-erfagruppe vil i den 

kommende tid være at diskutere og vurdere, hvilke elementer i SKV-metodologien, som virker bedst i et 

kommunalt og regionalt regi, samt hvilken rolle SKV skal spille i kommunerne og regionerne. Her vil et 

effektivitetsstudie, hvor forskellige metoder afprøves og evalueres ud fra deres betydning for 

folkesundheden, ændringen/forbedringen af forslag og for den organisatoriske og politiske proces, kunne 

give vigtige og brugbare informationer i en videre styrkelse af SKV-metodologien i Danmark. Resultaterne 

fra effektivitetsstudiet vil endvidere kunne bidrage til den lokalpolitiske debat omkring forebyggelse og 

sundhedsfremme.
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1 INDLEDNING 

Denne rapport henvender sig til kommunale og regionale instanser, som har en interesse i 

sundhedskonsekvensvurdering samt til embedspersoner, som har en relevant funktion i kommunens og 

regionens SKV-arbejde. Derudover har denne undersøgelse til formål at kunne benyttes af Sund By 

Netværket til at udvikle og styrke SKV-metodologien i Danmark. 

Sundhedskonsekvensvurdering har i løbet af de sidste 5 år vundet frem i de danske kommuner. Med hjælp 

fra forskellige indsatser, heraf større europæiske projekter (bl.a. HIA-NMAC projektet), Sund By Netværket, 

samt Sundhedsstyrelsens publikation ‘Sundhedskonsekvensvurdering – fra teori til praksis’ (Gulis et al. 

2008). Sidstnævnte præsenterede en metodisk fremgang til kommunerne, der var fleksibel nok til, at 

metodologien kunne implementeres i diverse organisationer efter behov og ambitionsniveau. 

I 2005 kortlagde og beskrev Statens Institut for Folkesundhed den hidtidige danske praksis af 

sundhedskonsekvensvurdering, også for at få et indtryk af SKV’s betydning for den politiske 

beslutningsproces. Instituttet konkluderede, at der var gode eksempler på sundhedskonsekvensvurderinger 

her i Danmark, men at der var langt fra en fælles forståelse af, hvad begrebet SKV omfatter. Begrebet blev 

forvekslet med andre former for analyser, såsom evalueringer og medicinsk teknologivurderinger. I 

rapporten satte man spørgsmålstegn ved, om man i Danmark var moden til at integrere en mere 

systematisk anvendelse af SKV som et element i vurdering af sektorpolitikkers betydning for 

sundhedsudviklingen i Danmark (Bistrup and Kamper-Jørgensen 2005). 

Sund By Netværkets SKV-gruppe har fået tildelt midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at realisere 
1. del af projektet ‘Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner’, som har til formål at 
øge kapaciteten inden for sundhedskonsekvensvurdering i en dansk kontekst gennem udvikling af 
træningsmaterialer, kurser, modeller for implementering af SKV, oprettelse af en platform for 
erfaringsudveksling samt afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner.  
Som et led i dette projekt blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvis formål det var at afdække 

den nuværende og fremtidige tendens inden for SKV-praksis i danske kommuner og regioner samt afdække 

behovet for kapacitetsudvikling inden for SKV i Danmark. 

Der eksisterer ikke i dag et lovkrav om at udføre SKV på hverken lokalpolitisk eller nationalpolitisk niveau. 
Interessen for SKV hos kommunerne er dog vokset i kølvandet på kommunernes pådragelse af nye 
ansvarsområder inden for sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering samt ansvaret for 
varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for en sund levevis for kommunens 
borgere (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2005). Behovet for et tværsektorielt værktøj til at 
fremme folkesundheden er blevet endnu større end tidligere, hvilket understøtter interessen for SKV på det 
kommunale plan i Danmark. 

Spørgeskemaundersøgelsen omfattede en undersøgelse af anvendelsen af SKV i danske kommuner med en 

karakterisering af den anvendte praksis, samt hvorvidt SKV-metoderne har virket efter hensigten. 

Derudover blev undersøgt, om kommunerne planlægger at benytte SKV i fremtiden, og hvilke metoder de 

planlægger at benytte for at undersøge efterspørgslen efter SKV-værktøjer. 

Fremlæggelsen af resultater er valgt ud fra en pragmatisk synsvinkel. Denne undersøgelse har til hensigt at 

inspirere både ledelsen og medarbejderne i kommunerne og regionerne i deres anvendelse af SKV ved at 

give dem et samlet overblik over anvendelsen af SKV i danske kommuner og regioner, men også ved at give 
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dem mulighed for at blive bekendt med nuancerne i anvendelsen af SKV i hver kommune og region. For at 

give plads til disse nuancer har vi valgt at præsentere de direkte besvarelser og udtalelser fra kommunerne 

og regionerne, således at læseren kan få en bedre forståelse af, hvordan den enkelte kommune eller region 

forstår, organiserer, og praktisk anvender eller vil anvende SKV. Valget af fremlæggelsen af resultater 

betyder, at omfanget af beskrivelserne kan variere, hvilket ikke nødvendigvis afspejler omfanget af 

anvendelsen af SKV i kommunerne og regionerne.  

Hvad er sundhedskonsekvensvurdering?  

Sundhedskonsekvensvurdering, forkortet SKV, er “en kombination af procedurer, metoder og værktøjer, 

som kan anvendes til at vurdere potentielle sundhedseffekter af et politikforslag, et program, en plan, eller 

et projekt, heriblandt også fordelingen af disse effekter blandt befolkningen” (World Health Organization 

1999) s. 4). 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er SKV et redskab, som kommunerne, regionerne, og de statslige myndigheder 

kan anvende til at udarbejde kvalificerede, evidensbaserede vurderinger af politikkers, programmers, 

planers og projekters fremtidige virkninger på befolkningssundheden, således at politiske og administrative 

beslutninger træffes på bedst muligt grundlag. En SKV anvendes især til at vurdere de direkte og indirekte 

sundhedsmæssige konsekvenser af aktiviteter uden for sundhedssektoren så som social-, bolig- miljø-, 

undervisnings- eller trafiksektoren samt den fysiske planlægning. SKV anvendes til at vurdere forskellige 

løsningsmodeller i forhold til hinanden (Gulis et al. 2008). Sundhedskonsekvensvurdering kan anvendes og 

bliver anvendt på flere forskellige niveauer, og metoderne og fremgangsmåderne til at analysere og 

vurdere de positive og negative sundhedsmæssige konsekvenser kan også variere. Sundhedsstyrelsen har 

beskrevet de overordnede faser i en fuld sundhedskonsekvensvurdering i følgende model: 

FIGUR 1 MODEL FOR SUNDHEDSKONSEKVENSVURDERING 

 

(Kilde:(Gulis et al. 2008) s. 9). 
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Den måde, sundhedskonsekvensvurdering i dag adskiller sig fra andre vurderinger, er ved at have fokus på 

alle determinanterne for sundhed og ikke kun de miljømæssige eller sociale determinanter. De fleste SKV 

bygger deres analyser og vurderinger ud fra de sociale determinanter for sundhed, som blev kortlagt af 

Dahlgren og Whitehead (Dahlgren and Whitehead 1991) for at fremme lighed i sundhed i forbindelse med 

udarbejdelsen af politikker og strategier. 

Eftersom at sundhedsstyrelsen har lavet en udførlig beskrivelse af faserne i SKV i deres rapport 

‘Sundhedskonsekvensvurdering – fra teori til praksis’ (Gulis et al. 2008), henvises der til denne publikation 

ved en uddybning af metodologien. 

I udlandet har SKV været vokset i popularitet i det sidste årti både på det strukturelle niveau men også i 

forbindelse med projekter, hvor det er blevet mere acceptabelt ikke kun at fokusere på miljøfaktorer men 

den brede forståelse af sundhed ud fra determinanterne for sundhed i forbindelse med større projekter 

(Ahmad, 2004). Både i udviklede og udviklingslande bliver SKV og miljøvurderinger gennemført 

sideløbende. Greater London Authority har siden 2004 besluttet, at større projekter skal undergå en SKV 

(Mayor of London, 2004). I andre engelske regioner har man indarbejdet SKV i planlægningen af 

regionernes planlægningsstrategier. Andre lande har implementeret SKV i deres nationalpolitiske niveau, 

bl.a. Ungarn. Holland har en lang tradition for at udføre SKV af større projekter. Canada og Australien har 

veletablerede procedurer for at integrere SKV i miljøvurderinger af større projekter, hvor New Zealand og 

USA har god erfaring med at udføre SKV på projektniveau (Kemm, Parry & Palmer, 2004).  

Metode 

Denne undersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af kommuner og regioner, samt 

uddybende telefonsamtaler med relevante embedspersoner. Ligeledes er der foretaget en litteratursøgning 

på Internettet efter vejledninger om anvendelsen af sundhedskonsekvensvurdering samt materiale fra 

kommuner og regioner, som oplyser om brugen af sundhedskonsekvensvurdering. Der er også via personlig 

efterspørgsel hos kommunerne og regionerne rekvireret dokumenter, som beskriver brugen af SKV. 

Målgruppe 

Spørgeskemaet henvender sig til sundhedschefer i kommunerne eller embedspersoner, som arbejder med 

SKV i kommunerne. I regionerne henvender spørgeskemaet sig til embedspersoner, som har erfaring med 

at arbejde med sundhed på tværs af sektorer. 

Udarbejdelse af spørgeskema  

Spørgsmålene i spørgeskemaet har til hensigt at belyse, hvorvidt kommunerne og regioner anvender, har 

anvendt eller planlægger at anvende sundhedskonsekvensvurdering. Derudover vil spørgsmålene afdække, 

hvilke metoder, som er anvendt, eller som man planlægger at anvende i kommunerne og regionerne, og 

om afprøvede metoder har virket efter hensigten. Der vil også være spørgsmål om behovet for assistance 

(eksempelvis Sund By Netværket, Sundhedsstyrelsen, Institut for Folkesundhed, uddannelsesinstitutioner, 

m.v.) til at implementere SKV i organisationen eller til at gennemføre SKV’er. 

Spørgeskemaet til regionerne indeholder spørgsmål, som har til hensigt at undersøge, om regionerne 

kender til SKV og anvender SKV på de regionale ansvarsområder; inden for sundhedsvæsnet, det sociale og 

psykiatriske område og/eller inden for regional udvikling, eller om de planlægger at anvende SKV. 
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Derudover spørges der til, om regionerne anvender SKV i deres rådgivende funktion over for kommunerne, 

og på hvilken måde de benytter SKV i deres rådgivende arbejde. 

Spørgeskemaerne er udarbejdet i et elektronisk survey program, hvilket gør det nemt at dirigere 

svarpersonen hen til de rette spørgsmål ud fra deres svar. Spørgeskemaerne samt påmindelser sendes pr. 

mail til de respektive kontaktpersoner i kommunerne og regionerne direkte fra programmet. 

Kontaktpersonen modtager en mail, som beskriver projektet, formålet med spørgeskemaet og en invitation 

om kommunens eller regionens deltagelse ved at følge et link nederst i mailen. 

Spørgeskemaerne til kommunerne og regionerne består af lukkede ja/nej/ved ikke spørgsmål, multiple 

choice spørgsmål samt åbne spørgsmål. Ved de lukkede spørgsmål bedes svarpersonen angive sit svar ved 

at afkrydse boksen ved siden af det valgte svar. Ved de åbne spørgsmål bedes svarpersonen om at skrive sit 

svar i en elektronisk svarboks. 

Spørgeskemaet er bygget op således, at svarpersonen guides frem til de spørgsmål, som er relevante for 

denne at svare på. Et lukket spørgsmål kan godt indeholde underspørgsmål, og personen bedes i dette 

tilfælde svare på det spørgsmål, som passer til svaret givet i hovedspørgsmålet. 

I udsendelsen af spørgeskemaet blev der angivet et telefonnummer på en kontaktperson i tilfælde af 

spørgsmål både i mailen og i spørgeskemaet. Hensigten med en kontaktperson er at minimere 

informationsbias. 

Indhentning af kommentarer om spørgeskemaerne  

Spørgeskemaer til kommunerne og til regionerne blev kritisk læst og kommenteret af 4 medlemmer af 

Sund By Netværkets SKV-gruppe, fra henholdsvis Viborg Kommune; Horsens Kommune; Sønderborg 

Kommune og Vejen Kommune. Spørgeskemaet til regionerne blev endvidere kritisk læst og kommenteret 

af en specialkonsulent fra Region Nordjylland. Desuden blev spørgeskemaet diskuteret ved et møde i SKV-

gruppen. 

Rekvirering af kontaktoplysninger  

Kontaktoplysninger på Sund By Koordinatorerne og sundhedscheferne i de kommuner, som ikke er medlem 

af Sund By Netværket, er rekvireret med hjælp fra Sundhed By Netværket, Kommunekontaktråd Sjælland, 

Region Syddanmark og via kommunernes hjemmesider. 

Region Nordjylland og Danske Regioner blevet bedt om at give deres bud på, hvem man skulle henvende sig 

til i regionerne, samt hvilke embedspersoner der ville være mest kvalificerede til at besvare spørgsmål om 

sundhedskonsekvensvurdering. Kontaktoplysningerne på regionerne er indhentet ved hjælp af Region 

Nordjylland og regionernes hjemmesider. 

Udsendelse af spørgeskemaer 

Et elektronisk spørgeskema blev sendt ud til: 

 69 kommuner fra Sund By Netværket (SBN) 

 29 kommuner, som ikke er medlem af SBN (IM) 

 5 regioner 
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I de kommuner, som er medlem af Sund By Netværket (SBN) blev spørgeskemaerne sendt pr. e-mail til SBN- 

koordinatorerne, der blev bedt om at videresende spørgeskemaet til den rette svarperson. I de kommuner, 

som ikke er medlem af SBN, blev der sendt en e-mail til de sundhedsansvarlige i kommunerne 

(sundhedschefer, sundheds- eller socialdirektører, m.m.). 

Kontaktpersonerne fra Region Nordjylland og Danske Regioner mente begge, at spørgeskemaerne burde 

sendes til regionernes hovedpostkasse, hvor der skulle foreligge en klar beskrivelse af projektet og hvilke 

svarpersoner, spørgeskemaet var rettet til, således at spørgeskemaet blev sendt videre til en relevant 

svarperson. Derudover gav specialkonsulenten fra Region Nordjylland sit bud på medarbejdere i de 

respektive regioner, som ville være relevante at inkludere i mailen til regionernes postkasse. Det var dog 

ikke muligt i undersøgelsesprogrammet at kopiere personer ind i mailen indeholdende spørgeskemaet. 

Man valgte derfor i stedet at sende en mail både til regionernes hovedpostkasser og til de henviste 

embedspersoner, hvor læserne blev gjort tydelig opmærksomme på, at spørgeskemaet var sendt både til 

hovedpostkassen samt til en medarbejder i regionen. 

Indsamling af data 

Spørgeskemaerne blev sendt ud elektronisk ultimo august via til SBN koordinatorerne og de 

sundhedsansvarlige i de kommuner, som ikke er medlem af SBN. Svarfristen blev sat til henholdsvis en uge 

for kommunerne og 10 dage for regionerne. Der blev udsendt en reminder torsdagen før deadline. Der var 

et par kommuner, som fik mulighed for at aflevere spørgeskemaet senere end svarfristen. Erfaringer fra 

disse kommuner blev vurderet som vigtige for analysen, og derfor blev en forsinkelse på et par dage 

accepteret. 

I spørgeskemaet blev svarpersonerne bedt om at angive, om man i kommunen havde lyst til at svare på 

uddybende spørgsmål samt hvilken relevant embedsperson, der måtte ringes til. Det var ikke alle 

kommuner, som ønskede at blive kontaktet for at besvare uddybende spørgsmål, hvilket kan forårsage 

informationsbias, men fordi der kun var tale om tre kommuner fra Sund By Netværket (en kommune, som 

ikke ønskede at blive kontaktet og to svarpersoner, som ikke vidste, om man måtte kontakte kommunen 

igen), vurderes risikoen for informationsbias som værende minimal. 

Respondenter 

På trods af den korte svarperiode var det muligt at få en relativ høj svarprocent fra SBN kommunerne på 

72,5 %. Udover de gennemførte spørgeskemaer var der to respondenter, som kun havde besvaret 

spørgsmål 1 og 2, hvorfor de er medtaget i analysen om kendskabet til SKV og om kommunernes erfaring 

med at anvende SKV. Af ikke-medlemskommunerne gennemførte 44,8 % spørgeskemaet. Alle regionerne 

har besvaret spørgeskemaet. 

TABEL 1 ANTAL RESPONDENTER 

SBN IM Regioner 

50 gennemført 

72,5 % 

13 gennemført 

44,8 % 

5 gennemført 

100 % 



 

www.sund-by-net.dk  15 

 

2 nogle svar (de 2 første 

spørgsmål) 

(justeret for gentagelser fra 

Region Nordjylland) 
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2 KENDSKAB TIL OG ERFARING MED SKV I KOMMUNERNE 

Ud af 53 medlemskommuner af Sund By Netværket (SBN) har 46 kommuner kendskab til SKV, dvs. 88,5 %, 

heraf har 13 kommuner tilkendegivet, at de har erfaring med at arbejde med SKV, hvilket svarer til 25 % af 

SBN’s medlemskommuner. 

Kendskabet til SKV er mindre i de kommuner, som er uden for Sund By Netværket (IM), 9 ud af 13 

kommuner svarende til 69,2 %, og heraf har 3 kommuner erfaring med at arbejde med SKV, hvilket er 23 %. 

I Tabel 2 nedenfor vises de kommuner, som har tilkendegivet, at de har erfaring med at arbejde med SKV, 

samt hvor længe og hvor ofte de har anvendt SKV i deres arbejde siden 2003. Antal gange man har anvendt 

SKV indbefatter alle former for anvendelse, d.v.s. når man har foretaget en screening, en redegørelse eller 

en fuld SKV. At man har anvendt SKV 20 gange eller flere betyder ikke nødvendigvis, at man har udført 20 

fulde SKV’er, men er nok nærmere et billede af, hvor konsekvent man har været til at screene politikker, 

planer, projekter eller politiske forslag. Det der er interessant at lægge mærke til i dette skema er antallet 

af år, hvor kommunerne har beskæftiget sig med SKV. 

TABEL 2 KOMMUNER SOM HAR ANVENDT SKV, HVOR LÆNGE OG HVOR OFTE 

SBN Kommune Antal år Antal gange IM Kommune Antal år Antal gange 

Odense Kommune 4-5 år 0-4 Fredensborg Kommune 2-3 år 0-4 

Sønderborg Kommune 2-3 år 20 eller flere Høje Taastrup Kommune 0-1 år 0-4 

Aabenraa Kommune 2-3 år 20 eller flere Lejre Kommune Ved ikke 0-4 

Vejen Kommune 2-3 år 10-14    

Varde Kommune 2-3 år 20 eller flere    

Horsens Kommune 2-3 år 0-4    

Haderslev Kommune 2-3 år 20 eller flere    

Ikast-Brande 

Kommune 

0-1 år 5-9    

København Kommune 0-1 år 0-4    

Kolding Kommune 0-1 år 0-4    

Fredericia Kommune 0-1 år 0-4    

Randers Kommune 0-1 år 0-4    

Gentofte Kommune 8 år eller 

mere 

Antal ukendt    
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Tabel 3 nedenfor giver et overordnet billede af kommunernes samlede års erfaring med SKV. 

TABEL 3 ANTAL ÅRS ERFARING MED AT ARBEJDE MED SKV I KOMMUNERNE 

 SBN IM 

 Respon

denter 

Procent Respon

denter 

Procent 

0-1 år 5 38.46% 1 33.33% 

2-3 år 6 46.15% 1 33.33% 

4-5 år 1 7.69% 0 0.00% 

6-7 år 0 0.00% 0 0.00% 

8 år 

eller 

mere 1 7.69% 0 0.00% 

Ved 

ikke 0 0.00% 1 33.33% 

I alt 13 100.00% 3 100.00% 

 

Det er tydeligt at se, at SKV er en ung procedure i de danske kommuner, og at erfaringerne om SKV er 

primært blevet gjort inden for de seneste 3 år.  
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3 BESKRIVELSE AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED SKV 

I spørgeskemaet er der lagt vægt på den kvalitative beskrivelse af SKV-erfaringerne, hvilket gør det muligt 

at undersøge detaljerne i SKV-arbejdet for derefter at summere op de metoder, der er blevet anvendt samt 

inddele metoderne i overordnede tilgange. 

I analysen af de enkelte kommuners erfaringer er det tydeligt, at kommuner bevæger sig i 4 forskellige 

retninger i forhold til at implementere SKV i deres kommunale organisation. Hver retning er karakteriseret 

af den tilgang, som man har anvendt i implementeringen af SKV i deres organisation. De 4 tilgange er 

angivet nedenfor: 

 SKV som en del af den politiske fremstilling (6 kommuner) 

 SKV før den politiske fremstilling (1 kommune) 

 SKV som et led i den fysiske planlægning (8 kommuner) 

 SKV på sundhedsområdet (1 kommune) 

 

De følgende afsnit beskriver de 4 tilgange samt hvilke kommuner som følger dem og hvordan. 

SKV som en del  af den polit iske fremsti l l ing  

I Sundhedsstyrelsens publikation ‘Sundhedskonsekvensvurdering – fra teori til praksis’ beskrives 

‘Sønderborg modellen’ (Gulis et al. 2008). Sønderborg Kommune udviklede denne model, som har til 

hensigt at screene alle dagsordensforslag på alle forvaltningsområder for deres kortsigtede og langsigtede 

indvirkning på: 

 

Miljøet: 

 Det fysiske miljø/arbejdsmiljø 

 Det psykosociale arbejdsmiljø 

 Tryghed i lokalsamfundet 

 Lokal forurening 

 Trafikgener 

 Ulykker 

Livsstilsfaktorer: 

 BMI/sund kost 

 Rygning 

 Alkohol- og stofmisbrug 

 Fysisk inaktivitet 

 Øvrige misbrug 

Ressourcer, der findes i miljøet: 

 Lokalsamfundets serviceydelser 

Lokalsamfundets sociale miljø 

Borgernes sociale deltagelse: 

 Deltagelse i foreningsliv 

 Beskyttelse af lokalområdets muligheder 

 Socialt netværk generelt 

 
Screeningen sker i forbindelse med sagsfremstillingen, og det er den enkelte sagsbehandler, som skal 
screene forslaget1. 

                                         
1
 Screeningsværktøj kan rekvireres via dette link, 

http://www.sonderborg.dk/Sundhed/Sundhedskonsekvensvurdering.aspx 
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Screeningen kan give 3 udslag: 

1. Det er vurderet, at forslaget er uden væsentlige sundhedskonsekvenser for befolkningen 
og/eller enkelte grupper i befolkningen. 

2. Det er vurderet, at forslaget kræver en kort redegørelse for sundhedskonsekvenserne for 
befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. 

3. Det er vurderet, at forslaget kræver en sundhedskonsekvensvurdering. 
 
Ved hvert udslag følger en bestemt handling: 

Ad 1: Der foretages ikke yderligere. 
Ad 2: Der udarbejdes en kort redegørelse med udgangspunkt i de påvirkninger og 

sundhedskonsekvenser, som er angivet i screeningsskemaet. Der bør ses på såvel positive som 
negative konsekvenser. Her kan være tale om det, der i SKV litteraturen kaldes en hurtig 
vurdering. 

Ad 3: Iværksæt en SKV – anvend de opstillede retningslinjer. Ved udarbejdelsen af en SKV tages der 
udgangspunkt i den foretagede screening. Det betyder, at SKV’en tager udgangspunkt i at belyse 
de indikatorer, som ifølge screeningsskemaet har sundhedsmæssige konsekvenser. 

 
Det er den enkelte sagsbehandler, som skal udarbejde redegørelsen, eller som skal udføre SKV’en, evt. med 

assistance fra Sundhed- og Handicapforvaltningen. Med denne SKV-tilgang er sagsbehandleren den 

ansvarlige nøgleperson for SKV’en (Gulis et al. 2008). Dette kræver, at alle sagsbehandlere i kommunen 

besidder en grundlæggende viden om de sociale determinanter for sundhed. 

Tabel 4 Kommuner som benytter SKV i forbindelse med dagsordenfremstillinger Tabel 4 nedenfor viser de 

kommuner, som har til hensigt at inddrage alle forvaltningsområder i at arbejde med SKV som en del af 

dagsordenfremstillingen. Kun i en enkelt beskrivelse fra kommuner udover Sønderborg Kommune, henvises 

der direkte til Sønderborgmodellen. Beskrivelser nedenfor giver kun et øjebliksbillede af kommunernes 

umiddelbare holdning til og anvendelse af SKV. Hvorvidt denne model vil blive anvendt fremover af alle 

kommunerne er usikkert. 

TABEL 4 KOMMUNER SOM BENYTTER SKV I FORBINDELSE MED DAGSORDENFREMSTILLINGER  

Odense 

Kommune (SBN) 

Man arbejder med det i alle forvaltninger. Det bruges mest i forbindelse med trafik og 

mobilitet, samt sundhedsområdet. Men også på eksempelvis skoleområdet laves der 

SKV. Ofte vil det blot være en screening, der anvendes. 

Sønderborg 

Kommune (SBN) 

Alle forvaltningsområder er inddraget.  

Haderslev 

Kommune (SBN) 

Alle forvaltningsområder har anvendt SKV. Det er primært planlæggere og 

sagsbehandlere som er uddannet i screeningsværktøjet. 

Varde Kommune 

(SBN) 

Der foreligger en byrådsbeslutning om, at alle politiske sagsfremstillinger skal 

indeholde en Sundhedsscreening. Det indledende arbejde har vist at en regulær SKV 

kræver flere ressourcer end vi har til rådighed pt. derfor har første step været 

sundhedsscreeningen. Aktuelt gennemføres screeninger i forbindelse med alle sager 

/tiltag, som fremlægges for udvalget for social og sundhed. 

Ikast-Brande Vi har lavet SKV i alle forvaltninger for at prøve det - hver forvaltning har selv udvalgt 

hvilken sag det skulle laves på. Det er sager der har skullet politisk behandles. Det var 
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Kommune (SBN) for at prøve det, nu mangler vi at beslutte hvordan vi gør fremover. 

Aabenraa 

Kommune (SBN) 

Der er arbejdet bredt med SKV i kommunen. Børn & Skole, Teknik & Miljø, Staben 

samt Sundhed & Omsorg har udført screeninger. Kultur & Borgerservice har ikke 

screenet. Det er kun Teknik & Miljø og Sundhed & Omsorg der har udarbejdet 

redegørelser. Der er ikke udarbejdet vurderinger. Der er arbejdet ud fra 

Sønderborgmodellen. 

SKV før den polit iske fremsti l l ing  

En anden tilgang er benyttet af Høje Taastrup Kommune2. Med denne tilgang forsøges der at få SKV på 
banen så tidlig som muligt i processen, d.v.s. før sagen beskrives i en politisk fremstilling. Nedenfor 
præsenteres Høje Taastrup Kommunes egen beskrivelse af deres SKV-tilgang:  

”I HTK forsøges det at få SKV ind så tidligt som mulig i processen og ikke først, når sagen beskrives i en 
politisk sagsfremstilling. De sager, som skal screenes for eventuelle sundhedskonsekvenser, kan afgrænses 

til projekter, planer, politikker o.l. hvortil administrationen inden arbejdet sættes i gang udarbejder et 
kommissorium, som godkendes af et politisk udvalg eller Byrådet, eller som minimum direktionen. I Høje-

Taastrup Kommune vil måske 15-20 sager om året blive screenet og 10 sager vil blive gjort til genstand for 
en egentlig sundhedskonsekvensvurdering. Som eksempler på sager, som ville være blevet screenet og 

eventuelt sundhedskonsekvensvurderet kan fra de seneste år nævnes ’uddannelse til alle’; 
’integrationspolitikken’; ’handicappolitikken’; ’beskæftigelsesplanen’; ’helhedsplaner for boligområder’; 
’kommuneplanen’; ’boligsocial politik’; ’skolestrukturen’ og ’fritids- og kulturpolitik’.  Screeningen bliver 

foretaget af den ansvarshavende forvaltning, og hvis det vurderes at der skal udføres en SKV tager 
forvaltningen kontakt til Sundhedsforvaltningen, der står for den egentlige SKV i samarbejde med 

ansvarshavende forvaltning.” (Høje Taastrup Kommune) 

Med denne tilgang er det medarbejderne i en enkelt afdeling, her primært sundhedsafdelingen, som er 

tovholder på både SKV-arbejdet, men også den tværfaglige netværksskabelse. De skal gøre benarbejdet 

med at screene og lede og evt. udføre sundhedskonsekvensvurderingerne. Denne tilgang kræver en 

kontinuerlig dialog mellem de øvrige afdelinger og den SKV-ansvarlige afdeling for at sikre, at initiativer 

bliver screenet. I denne tidlige fase af politik-, plan- og projektudvikling, vil SKV’en ikke være i stand til at 

forudsige de præcise konsekvenser af politikkerne, planerne eller projekterne, hvilket til stadighed er svært 

også ved formulerede politikker, planer og projekter. Dog kan SKV’en bidrage til, at man i formuleringsfasen 

af politikkerne, planerne og projekterne er opmærksomme på de sociale determinanter for sundhed, og at 

der sikres tværfaglig dialog og samarbejde under hele udarbejdelsesprocessen. 

SKV som et led i  den fysiske planlægning  

En voksende tendens inden for SKV-praksis i Danmark er, at kommunerne fokuserer på SKV som et led i den 

fysiske planlægning, det være sig primært i forhold til lokalplaner og helhedsplaner, hvor der i SKV-arbejdet 

foregår et tæt samarbejde mellem teknik- og miljøforvaltningen og sundhedsforvaltningen. Flere 

kommuner forsøger sig lige nu med den integrerede model, hvor SKV enten bliver en del at den lovpligtige 

                                         
2
 Høje Taastrup Kommune er ikke medlem af Sund By Netværket. 
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miljøvurdering (også kaldet strategisk miljøvurdering (SMV)), eller at den bliver udført sideløbende med 

SMV’erne. 

Med denne model screenes lokalplaner for deres indvirkning på folkesundheden, det være sig enten som 

en selvstændig screening eller som et delelement i miljøscreeningen, som man har gjort i Kolding og Vejen 

kommuner (se Tabel 6). Nedenfor i Tabel 5 vises 3 eksempler på determinanter, som der screenes for i 

forbindelse med fysisk planlægning. Disse faktorer vurderes i forhold til deres kort- og langsigtede 

konsekvenser samt deres indvirkning på bestemte befolkningsgrupper: 

 

TABEL 5 EKSEMPLER PÅ SCREENINGSDETERMINANTER 

Horsens 

Kommune 

Levevis/livsstil 
F.eks. kost, rygning, alkohol, motion, fysisk aktivitet, seksuel adfærd, m.m. 

Sociale forhold 
F.eks. kontakt, netværksdannelse, frivillighed, tryghed, kriminalitet, m.m. 

Adgang til serviceydelser og faciliteter i lokalsamfundet 
F.eks. indkøb, arbejdspladser, idrætsanlæg, m.m. 

Adgang til uddannelse, social- og sundhedsservice i lokalsamfundet 
Dagpleje, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, borgerservice, pleje, 
omsorg, m.m. 

Lighed i sundhed 
Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper? 

Natur, landskab, grøn struktur 
Rekreative værdier/naturoplevelser 

Kulturmiljøer og visuelt miljø 
Trafikale forhold 

Sikkerhed, transport ud/ind af området (herunder udbygningsgrad og udformning af 
trafikanlæg – vej-, cykel- og stinet) 

Miljøpåvirkning/forurening 
Luft, lys, lyd, vand, jord, m.m. 

Kolding 

Kommune 

Miljømæssige konsekvenser som fx forurenet jord 

Bliver behandlet af miljøafdelingen 

Livsstilsfaktorer 

Fysisk aktivitet, kost, rygning, alkohol, stress mv. 

Lighed i sundhed 

Hvordan påvirkes borgere med lav socioøkonomisk status 

Sociale forhold 

Netværksdannelse, kontakt, deltagelse i foreningsliv mv. 

Aktiv transport 

Tilgængelighed, sikkerhed, tryghed mv. i forbindelse med gang og cykling. 

Adgang til uddannelse, serviceydelser og faciliteter i nærområdet 

Adgang og nærhed til uddannelse, arbejde, indkøb og anlæg for fx idræt og motion 

Fredericia 

Kommune 

Fysisk aktivitet 
Kost 
Rygning 
Alkohol 
Mental sundhed 
Sociale forhold (deltagelse, netværk, fællesskab, foreninger) 
Adgang (tilgængelighed/afstand) til: 

-faciliteter (butikker, kultur, idræt) 
-skole, uddannelse, arbejdsplads 

Lighed i sundhed 
forskelle i sundhed som følge af social ulighed (levevilkår) (uddannelse, 
arbejdsmarkedstilknytning, indkomst) 
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Fysisk miljø 
-natur, rekreative områder 
-kulturmiljøer, visuelt miljø 

Trafikale forhold 
-sikkerhed 
-tryghed 
-kollektiv trafik 

Miljøpåvirkning 
-støj, forurening mm. 

Mulighed for borgerinformation 

 

Som man kan se, så har screeningsfaktorerne mange ligheder. Dette kommer sig af, at både Kolding 

Kommune og Fredericia Kommune har ladet sig inspirere af screeningsværktøjet fra Horsens Kommune, 

som har omarbejdet kommunens miljøscreening-skema med inddragelse af determinanter for sundhed. 

Tabel 6 nedenfor indeholder en beskrivelse af kommunernes erfaringer med at anvende SKV som et led i 

den fysiske planlægning. 

TABEL 6 KOMMUNER SOM ANVENDER SKV SOM EN DEL AF DEN FYSISKE PLANLÆGNING 

Kommune Hvordan har man arbejdet med SKV i kommunen? På hvilke forvaltningsområder har 

man anvendt SKV og hvilke personer / afdelinger har medvirket i SKV-arbejdet? 

Horsens Kommune 

(SBN) 

 

Horsens Kommune har gennemført et pilotprojekt med SKV i forhold til byplanlægning 

som et tværsektorielt samarbejde mellem Teknik & Miljø (byplanlægger), Børn & Unge 

(projektleder for Sunde Børn i en Sund By), Fritid (planlægger), Voksen & Sundhed 

(planlægger) og Sund By (projektsekretær for det frivillige arbejde). Pilotprojektet har 

omfattet screening, scoping, risikovurdering og rapportering. Ud fra pilotprojektet er 

planlagt en forsøgsperiode, hvor SKV anvendes inden for Teknik & Miljø. 

Randers Kommune 

(SBN) 

Sundhedsfremmeteamet har samarbejdet med teknik og miljø omkring SKV det er endt 

med på nuværende tidspunkt at der foretages en særlig sundhedsvurdering som en del 

af og i forbindelse med den lovpligtige miljøvurdering. 

Vejen Kommune 

(SBN) 

 

Vejen Kommune har valgt at ligge SKV ind under lovgivningen om miljøscreeninger. I 

første omgang er der derfor fokus på fysisk planlægning (Lokalplaner). I en 

tværsektoriel gruppe er det besluttet at indføre fire sundhedsspørgsmål i 

miljøscreeningsskemaet, samt gøre sundhedsafdelingen til ny hørringspart i forbindelse 

med besvarelsen af de fire nye spørgsmål. Denne ordning prøves i et år og på 

nuværende tidspunkt er 11 lokalplaner blevet screenet. Efter et år evalueres på 

ordningen. 

Kolding Kommune 

(SBN) 

SKV er blevet indarbejdet i den lovpligtige miljøvurdering (…). Fremgangsmåde for 

afsluttet forløb: 

1.fase: Etablering af arbejdsgruppe.  

Der er sikret en bred organisatorisk repræsentation i arbejdsgruppen med 
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repræsentanter fra Miljø-, fritids-, plan- og vej og parkområdet. 

2.fase: Udarbejdelse, afprøvning og evaluering af screeningsværktøj i pilotprojekter, 

der repræsenterer forskellige sagstyper og niveauer. Herunder lokalplanen for LM-

glasfibergrunden i Lunderskov. Følgende succeskriterier er opnået: 

• Identifikation af relevante sundhedsdeterminanter  

• Enkelt og kortfattet elektronisk værktøj indarbejdet i miljøvurderingen  

• Værktøjet er let at anvende 

• Vejledning til værktøj og procedure er udarbejdet 

3.fase: Plan for forankring og endelig implementering 

Plan for implementering foreligger – herunder med tidsfrister, og detaljerede 

succeskriterier. 

 

4.fase: Løbende opfølgning og evaluering 

Implementeringsproces justeres hvis nødvendigt. Screeningsværktøj justeres hvis 

nødvendigt 

Fredensborg 

Kommune (IM) 

SKV som metode har været drøftet og afprøvet i et tværgående kompetenceteam for 

sundhed mhp at indføre SKV i sagsbehandlingen. Det blev besluttet ikke at indføre SKV 

i denne sammenhæng, (…) SKV blev i stedet for knyttet til den obligatoriske MiljøKV i 

forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. Her blev der foretaget screening og 

en enkelt "skrivebords SKV" i forbindelse med stillingtagen til godkendelse af et nyt 

indkøbscenter i kommuneplanen. 

Fredericia 

Kommune (SBN) 

Der har udelukkende været arbejdet med screening indtil nu, idet screeningsskema 

netop er udviklet under pilotprojektet Fredericia Cykelby. Arbejdet med SKV skal nu 

udbredes i Teknik og Miljø afdelingen. Pilotprojektet er afprøvet i Teknik og Miljø og 

har involveret medarbejdere fra Teknik og Miljø og Sundhedsområdet. (…) 

Miljøvurderingsgruppen i kommunen har netop indvilliget i, at afprøve vores SKV 

screeningsskema på de planer (typisk lokalplaner) de sidder med. Da SKV også skal 

kunne foretages på projekter m.m., skal vi sidenhen have det afprøvet i et større fora.  

Lejre Kommune 

(IM) 

Man har endnu ikke anvendt SKV på alle direktørområder, men meningen er ikke, at 

det kun skal anvendes på bestemte direktørområder - tanken er, at det anvendes ved 

alle større politiske beslutninger. Det er primært Byg & Plan (Agenda 21 medarbejdere) 

og Sundhed & Forebyggelse, som har været med i SKV-arbejdet. Udviklingen af 

konceptet i kommunen er pt. sat på pause, hvorfor det ikke er implementeret i 

kommunen endnu. 

SKV er tænkt som en del (udvidelse) af den lovpligtige miljøvurdering. Det er skrevet 

ind i Plan- og agendastrategien, at kommunen vil arbejde med SKV. Det vil indgå som 

en del af den overordnede planlægning i de tilfælde, hvor der skal laves en 

miljøvurdering. 

København 

Kommune (SBN) 

 

Vi er i øjeblikket ved at lave en pilot-SKV i et samarbejde mellem kommunens 

sundheds- og omsorgsforvaltning og teknik- og miljøforvaltning. Det er en fuld SKV 

efter vi havde en screeningsproces af indkomne forslag til pilotprojektet. Pilotprojektet 

skal dels give os erfaringer med SKV-processen, selvfølgelig gerne give input til den 

konkrete case samt danne baggrund for anbefalinger til det videre arbejde. 
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Kommunernes valg at integrere SKV i den lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer kan være et 

potentielt godt udgangspunkt i implementeringen af SKV i det kommunale arbejde samt i udviklingen af 

SKV-metoder. Det er i denne forbindelse vigtigt at forstå lighederne og forskellene mellem SKV og SMV. 

Miljøvurdering af planer og programmer er en betegnelse for en vurdering af potentielle miljømæssige 

konsekvenser af beslutninger truffet på det strategiske niveau forud for projektniveauet (VVM). Hensigten 

er at analysere og vurdere miljøproblemer og potentielle løsninger på et tidligt stadie i 

beslutningsprocessen, hvormed miljøhensyn integreres i formuleringen eller revisionen af planer og 

programmer. 

Loven om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøministeriet 2009) har sit udspring i EU-direktivet 

2001/42/EF. Loven betyder, at bl.a. kommuneplaner og lokalplaner skal miljøvurderes. I miljøvurdering af 

planer og programmer omfatter begrebet miljø alt lige fra den biologiske mangefold over befolkningen, 

menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, 

landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv. 

Man deler sundhedsaspektet op i 2 temaer; befolkningen og menneskers sundhed. 

Når man vurderer indvirkningen på befolkningen, ser man på den miljømæssige forandring, som påføres 

mennesker i et samfundsrelateret perspektiv, såsom sikkerhed, tilgængelighed, og økonomisk 

opretholdenhed, alle faktorer, som har en indvirkning på befolkningens levevilkår. Menneskers sundhed 

handler om miljøets påvirkning af individet, d.v.s. faktorer, som har en direkte indflydelse på vores 

sundhed, såsom støj, luft, vand, ulykker, indeklima og stråling. Man har dog også inkluderet livsstilsaspektet 

i temaet menneskers sundhed, som. f.eks. at sikre muligheder for rekreation og friluftsliv, så mennesker har 

muligheden for at motionere og opretholde en tilfredsstillende sundhedstilstand. 

I Tabel 7 vises de sundhedsrelaterede områder, som Miljøministeriet foreslår som værende indbefattet i 

miljøvurderinger af planer og programmer. 

TABEL 7 VEJLEDENDE EKSEMPLER PÅ SUNDHEDSRELATEREDE MILJØFORHOLD 

Tema Miljøforhold 

Befolkningen  Minimere risiko for kriminalitet  

 Sikre god trafikal tilgængelighed for alle  

 Sikre adgang til uddannelse og arbejde  

Menneskers sundhed  Forebygge og forhindre støjbelastning  

Sikre grundvandskvaliteten  

Sikre badevandskvaliteten  

Minimere luftforurening i byerne  
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Sikre sunde boliger  

Fremme trafiksikkerhed  

Sikre muligheder for rekreation og 

friluftsliv  

Sikre et sikkert stråleniveau 

Kilde: (Miljøministeriet 2006). 

I Tabel 8 nedenfor vises de sundhedsfaktorer, som the International Association for Impact Assessment 

mener, bør være indbefattet af en sundhedskonsekvensvurdering. 

TABEL 8 EKSEMPLER PÅ SUNDHEDSDETERMINANTER (PÅ ENGELSK) 

Categories of determinants of health Examples of specific health determinants 

Individual factors: genetic, biological, 

lifestyle/behavioural and/or 

circumstantial. 

Some of these factors can be influenced 

by proposals and plans, others cannot.  

Gender, age, dietary intake, level of physical activity, tobacco use, 

alcohol intake, personal safety, sense of control over own life, 

employment status, educational attainment, self esteem, life skills, 

stress levels, etc. 

Social and environmental factors: 

physical, community and/or 

economic/financial conditions. 

Access to services and community (health, shopping, support, etc.); 

social support or isolation; quality of air, water and soil; housing; 

income; distribution of wealth; access to safe drinking water and 

adequate sanitation; disease vector breeding places; sexual 

customs and tolerance; racism; attitudes to disability; trust; land 

use; urban design; sites of cultural and spiritual significance; local 

transport options available; etc. 

Institutional factors: the capacity, 

capabilities and jurisdiction of public 

sector services. 

Availability of services, including health, transport and 

communication networks; educational and employment; 

environmental and public health legislation; environmental and 

health monitoring systems; laboratory facilities; etc. 

Kilde: (Quigley et al. 2006). 

Som man kan se ved at sammenligne Tabel 7 og Tabel 8, så inkluderer miljøvurdering af planer og 

programmer flere af de samme faktorer, som man gør i SKV. Men det er også tydeligt, at man i 

miljøvurderingen ikke forholder sig til alle de faktorer, som har en indvirkning på befolkningen og 

menneskers sundhed. 

Ved at integrere sundhedskonsekvensvurdering i miljøvurdering af planer og programmer, får man 

mulighed for at analysere planerne og programmernes indvirkning på befolkningen og menneskers 

sundhed i en bredere forstand end kun ud fra de faktorer, som er præsenteret i vejledningen for 

miljøvurdering for planer og programmer (sikkerhed, tilgængelighed, økonomi, støj, vand, luft, motion). 

Ved samtidig at medtage folkesundhedsfagligt personale og sundhedsmyndigheder i 

planlægningsprocessen vil man kunne forbedre både de individuelle, de samfundsmæssige, de 

miljømæssige og de institutionelle forhold, således at man på et tidligt stadie kan sammentænke behov og 

muligheder, uden at det skal belaste sagsgangen mere end nogle få timer. Herved kvalificerer man 

vurderingen af planer og programmers indvirkning på befolkningen og menneskers sundhed. 



 

26   www.sund-by-net.dk 

 

Tankegangen omkring at planlægge af planer og projekter ud fra determinanterne for sundhed er 

forholdsvis ny for planlæggere, og selvom flere og flere planlæggere gerne påtager sig denne nye 

udfordring, opleves der nogle barriere i forhold de rammer, der er sat i vejledningen for miljøvurdering af 

planer og programmer, da denne ikke medtager alle de faktorer, som kan have en indvirkning på 

folkesundheden, eller på menneskers sundhed og befolkningen, som vejledningen inddeler disse faktorer i. 

Debatten omkring hvilke faktorer, som skal medtages i miljøvurderingen af planer og programmer er 

voksende, og der opleves et større behov for at gøre vejledningen for miljøvurdering af planer og 

programmer mere tidssvarende, således at sundheden varetages på lige fod som fauna, flora, vand, luft, 

osv. I den kommende revidering af vejledningen for miljøvurdering af planer og programmer, kan man med 

fordel medtage en folkesundhedsfaglig med speciale i strukturel sundhed i arbejdsgruppen, således at man 

sikrer sig, at vejledningens sundhedsdel varetages bedst muligt af relevante fagfolk. 

Fordele og ulemper ved at integrere SKV i miljøvurderinger af planer og programmer 

Fordelene ved at udføre en sundhedskonsekvensvurdering af en plan eller et projekt er, at man får tænkt 

sundhed og tværsektorielt samarbejde tidligt ind i planlægningsprocessen, hvilket fremmer en 

omkostningseffektiv opgaveløsning og en bæredygtig fremtid både miljømæssigt og socialt. I Regeringens 

sundhedsprogram Sund Hele Livet (Regeringen 2002), er det et socialt ansvar at tage hensyn til børn og 

unge samt ressourcesvage grupper. Et af hovedelementerne i SKV er hensynet til svage befolkningsgrupper, 

som ofte er mere sårbare over for sundhedspåvirkninger (såsom børn, ældre, kronisk syge, personer med 

fysisk handikap, folk med lav socioøkonomisk status, o.a.), og man forsøger også så vidt muligt at inddrage 

de svage grupper i beslutningsprocessen. 

Mange sundhedsfaktorer er allerede inkluderet i miljøvurdering af planer og programmer, og med en 

udvidelse af de indirekte og kumulative sundhedsfaktorer samt distributionen af effekter på befolkningen, 

vil disciplinen SKV være med til at skabe sunde rammer for befolkningen samt lighed i sundhed, hvilket er 

et vigtigt aspekt i at skabe en bæredygtig fremtid. SKV er en tværsektoriel disciplin og vil derfor naturligt 

fremme samarbejdet mellem forskellige fagområder. 

Ulemperne ved kun at fokusere på de planer og programmer, som er omfattet af miljølovgivningen, er at 

man går man glip at et stort potentiale for at fremme sundheden hos borgerne i de sektorer, som ikke er 

omfattet af loven om miljøvurdering. Det kan derfor være en fordel både at integrere SKV i den lovpligtige 

miljøvurdering og samtidig udføre SKV selvstændigt på de sektorområder, som kan gavnes af SKV. 

SKV på sundhedsområdet  

Man har i Gentofte Kommune indgået et samarbejdet om den kliniske database Børns Sundhed. 

Databasen, som indeholder data fra sundhedsplejerskernes kvalitetsudviklede journaler: 

”Der er udpeget en række indikatorer og prognostiske faktorer til beskrivelse af børnesundheden. Gentofte 

Kommune har anvendt data til tilrettelæggelse, vurdering og justering af indsatsen i den kommunale 

sundhedstjeneste.” (Gentofte Kommune) 

Arbejdet med databasen har givet anledning til faglige drøftelser og udvikling af indsatser over for børn og 

unge. Arbejdet har endvidere haft betydning for tilrettelæggelse af servicetilbud. Databasen har været med 

til at styrke og udvikle evidensgrundlaget for forebyggende indsatser f.eks. på børnepsykiatriområdet, hvor 
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man har udarbejdet et screeningsinstrument til en tidlig opsporing af psykiske lidelser hos børn, således at 

de får den rette behandling. 

Gentofte Kommunes anvendelse af en database til at udvikle og tilrettelægge service tilbud beskriver en 

anderledes måde at tænke sundhedskonsekvensvurdering på, og dette bekræfter, at der er behov for, at 

man i kommunen er endnu mere skarpe på de metoder, som man anvender i de forskellige sektorer, 

således at man også har overblik over, hvornår der sker overlapninger til andre metoder såsom 

behovsanalyser, evalueringer og andre vurderinger. I Gentofte Kommune anvender man ikke systematisk 

de forskellige SKV-faser, som er beskrevet af WHO, og det kan derfor være, at der er behov for en videre 

udredning af den metodiske anvendelse af SKV i Gentofte Kommune.  

I sundhedssektoren kan det være svært at skelne mellem SKV og MTV (medicinsk teknologivurdering). 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til udførelse af mini-MTV i kommuner, som er et 

beslutningsstøtteværktøj, som skal hjælpe med, at der træffes kvalificerede beslutninger om 

hensigtsmæssig ressourceanvendelse, når der skal ske omlægninger eller indføres nye indsatser i social- og 

sundhedssektoren (Sundhedsstyrelsen 2008). 

En medicinsk teknologivurdering ”er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og 

konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi” ((Sundhedsstyrelsen 2008) s. 7). En MTV udføres typisk 

forud for, at en ny indsats indføres i daglig praksis eller ved ændringer i eksisterende indsatser. MTV’ens 

formål er at skabe et veldokumenteret og alsidigt overblik over, hvilke konsekvenser den nye indsats vil få i 

social- og sundhedssektoren samt for borgeren. Ifølge Sundhedsstyrelsen dækker begrebet medicinsk 

teknologi i sundhedsvæsenet: lægemidler, udstyr, medicinske og kirurgiske procedurer, som anvendes til 

forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering. I kommunale 

sammenhænge kan begrebet udvides til også at omfatte sociale indsatser(Sundhedsstyrelsen 2008). 

Forskellen mellem MTV og SKV ligger i perspektivet og problemformuleringen.  

Hvordan sundhed betragtes i en MTV afhænger af teknologien, som undersøges. Det kan derfor være 

grænseflader imellem MTV og SKV, hvis teknologien er en forebyggende intervention rettet mod den brede 

befolkning. Det vil derfor være en fordel for kommuner at gøre sig tanker om, hvornår man med fordel kan 

anvende den ene disciplin frem for den anden. 

Skriftl ig  dokumentation af SKV arbejdet i  kommunerne  

Det er ikke alle kommuner, som rapporterer deres SKV-arbejde. 2/3 af ikke-medlemskommunerne har 

skriftlig dokumentation for sit SKV-arbejde. Ud af 13 respondenter fra kommunerne fra Sund By Netværket, 

har 9 kommuner skriftligt dokumenteret deres SKV-arbejde. Ud af de 10 kommuner, som har skriftligt 

dokumenteret deres SKV-arbejde, er denne information dog kun internt tilgængelig (se 

Tabel 9 nedenfor). 

TABEL 9 TILGÆNGELIGHEDEN AF SKRIFTLIG DOKUMENTATION FOR KOMMUNERNES SKV-ARBEJDE 

Kommune Hvor / for hvem er denne dokumentation tilgængelig? 

Haderslev Kommune 

(SBN) 

Til intern brug. 

Varde Kommune  

(SBN) 

Alle. Del af sagsfremstilling. Projektet ligger som interne dokumenter tilgængelige 

for alle medarbejdere. Har været i ældreråd og handicapråd. 
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Vejen Kommune  

SBN) 

Screeningerne er offentlige, de ligger i kommunes journaliserings system og kan 

udleveres ved en anmodning om dette. Resultaterne af screeningerne bliver 

opsummeret i sagsfremstillingerne til politikkerne. 

Kolding Kommune 

(SBN) 

Politikere, borgere og fagfolk i kommunen. 

Ikast-Brande 

Kommune (SBN) 

Det står i de egentlige sager. 

Aabenraa Kommune 

(SBN) 

Screeninger og redegørelser har været en del af de politiske sagsfremstillinger. 

Horsens Kommune 

(SBN) 

Al dokumentation tilgængeligt internt i kommunens elektroniske 

sagshåndteringssystem. Evaluering af pilotprojekt tilgængeligt via Horsens Sund Bys 

netsted. 

Sønderborg 

Kommune (SBN) 

Social og Sundhedsudvalget. 

Gentofte Kommune 

(SBN) 

Den administrative og politiske ledelse. 

Fredensborg 

Kommune (IM) 

For alle. Den findes i kommuneplanen. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt informationer om de sundhedsovervejelser, der gøres i forbindelse med 

kommunernes aktiviteter, bør være offentlige tilgængelige eller kun interne. Oplysningerne kan af 

strategiske årsager have bedst af kun at ligge som interne dokumenter, dog skal det siges, at 

gennemsigtighed er en af grundværdierne i SKV-metodologien. 
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4 ERFARINGER GJORT AF KOMMUNERNE 

Effekterne af en systematisk screening af al le dagsordenforslag  

Kommunerne Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Varde har evalueret den såkaldte ’Sønderborg Model’. 

Der har været flest evalueringer af denne model, højst sandsynligt fordi denne model har været anvendt af 

de fleste kommuner i længere tid, end nogle af de andre modeller. 

Sønderborg fandt, at en systematisk screening af alle dagsordenforslag var med til at skabe mere fokus på 

at tænke sundhed i et bredere perspektiv. Ifølge Varde Kommune giver denne form for SKV en ny vinkel på 

mange sager, samtidig med at de sundhedsmæssige konsekvenser efterlyses af politikerne. 

Af negative effekter af implementeringen af en systematisk screening af alle dagsordenforslag oplyser 

Sønderborg Kommune, at der bruges rigtig mange personaleressourcer, og det er begrænset, hvilke 

gavnlige effekter der er kommet ud af denne form for SKV. Haderslev Kommune har erfaret, at en 

systematisk screening er svært at få implementeret, og proceduren virker som en ekstra sagsgang i 

arbejdet med dagsordener. Varde Kommune beskriver SKV-proceduren som tidskrævende, og det er 

vanskeligt at motivere ud over andre udvalgsområder. 

Aabenraa Kommune har konkluderet ud fra deres evaluering, at sundhedskonsekvensvurderinger opleves 

som meningsfulde i de enkelte områder, men det valgte screeningsværktøj opleves ikke som relevant og 

hensigtsmæssig. Der ønskes, at SKV bliver mere systematisk, og at SKV-proceduren prioriteres i 

sagsbehandlingen. Der udtrykkes ligeledes et behov for, at direktører, afdelingschefer, nøglepersoner og 

øvrige sagsbehandlere i større grad bringer SKV på banen i forbindelse med diskussionen af sager. 

Sundhedsstaben i Aabenraa Kommune har få sager til politisk behandling, og erfaringen er, at det sjældent 

er relevant at lave SKV. Derfor mener man, at det skal tydeliggøres, at det er fremadrettede beslutninger af 

politisk, strategisk, planlægningsmæssig og projektmæssigt karakter, der skal laves SKV på. 
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Effekterne af anvendelsen af SKV som en del  af den fysiske planlægning  

Som den primære initiativtager til at afprøve SKV i forhold til byplanlægning har Horsens Kommune opnået 

gode erfaringer med at sammensætte arbejdsgrupper på tværs af forvaltningsområderne (Teknik & Miljø, 

Børn & Unge, Fritid, Voksen & Sundhed og Sund By). Deltagerne i pilotprojektet, som var en 

sundhedskonsekvensvurdering af helhedsplanen for Ring Sø, vurderede, at denne form for tværfagligt 

samarbejde ville kunne styrke kommunens planlægning og en bedre anvendelse af viden og erfaringer fra 

de enkelte fagområder. 

”Konkret har SKV’en betydet, at der er fremsat en række anbefalinger til at imødegå negative konsekvenser 

og/eller til yderligere at fremme positive konsekvenser for sundhed inden for de områder, som er blevet 

vurderet. Flere af anbefalingerne drejer sig om at sammentænke funktion og tilbud samt at være 

opmærksom på særlige befolkningsgrupper i planlægningen. Samlet set har SKV’en givet konstruktive 

forslag til markante forbedringer af planen. Forslagene vil kunne inddrages i kommende lokalplaner for 

området.”(Horsens Kommune) 

Denne SKV fokuserede på en helhedsplan, hvilket har vist sig at være et beslutningsniveau, hvor 

udarbejdede forlag til sundhedsfremmende funktioner og tilbud for området i SKV-rapporten var med til at 

forme detailplanerne (lokalplanerne) for Ring Sø området. Der er ud fra pilotprojektet planlagt en 

forsøgsperiode, hvor SKV anvendes inden for Teknik & Miljø. I teknik og miljøområdet er man dog i tvivl om 

det anvendte screeningsværktøj er anvendeligt i en videre proces. Der overvejes at udarbejde et 

screeningsværktøj, som er baseret på nogle klare målsætninger for at fremme sundheden i kommunen. 

I forbindelse med Vejen Kommunes initiativ med screening af lokalplaner har man allerede erfaret, at 

besvarelsen af de 4 sundhedsspørgsmål i forbindelse med høringsrunderne er med til at udfordre den 

normale måde at lave lokalplaner på, og det skaber nye tanker hos planlæggerne. Man er i 

planlægningsteamet nået frem til, at sundhed skal ind meget før, og kommunen vil i efteråret prøve at få 

sundhed ind i udarbejdelsen af en helhedsplan og på sigt måske med i planstrategien. 

Erfaringer, der vil blive gjort både hos Horsens Kommune og Vejen Kommune i deres forsøg med at 

anvende SKV af helhedsplaner, kan bidrage med vigtig viden om og en yderligere klargøring af, hvor meget 

en SKV kan påvirke tidligt i planlægningsprocessen. 

I forbindelse med Kolding Kommunes initiativ med at integrere SKV i den miljøpligtige vurdering af planer 

og programmer har man erfaret, at en bred organisatorisk repræsentation i den arbejdsgruppe (Miljø-, 

fritids-, plan- og vej og parkområdet), som foretager screeningerne, og som foretager besigtigelsen af 

planer, er med til at styrke planens miljømæssige og sociale bæredygtighed. 

Fredensborg har i forbindelse med en screening og en efterfølgende skrivebords-SKV i forbindelse med 

stillingtagen til godkendelse af et nyt indkøbscenter i kommuneplanen erfaret, at SKV’en ”foregik som 

‘rundbordssamler’ mellem miljø-, plan- og sundhedsmedarbejdere. Erfaringerne har været gode og der er 

planlagt forsat samarbejde om yderligere integration af miljø- og sundheds KV'er” (Fredensborg 

Kommune). 
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Kommunernes fortsatte SKV -arbejde 

I spørgeskemaet er der blevet spurgt, om kommunerne, som har arbejdet med SKV, stadig gør det. Her 

svarer 13 kommuner ja, 2 kommuner ved ikke og 1 kommune nej (se Tabel 10). Begrundelsen for at der i 

den ene kommune ikke arbejdes med SKV lige nu er, fordi arbejdet ligger stille, indtil der findes ressourcer 

til at ansætte f.eks. en ph.d. studerende, der kan være med til at udvikle metoder og værktøjer, eller til der 

kommer officielle anbefalinger, der kan følges. 

TABEL 10 KOMMUNER, SOM STADIG ARBEJDER MED SKV 

SBN   IM  Samlet  

 Respond

enter 

Procent Respon

denter 

Procent Respond

enter 

Procent 

Ja 11 84.62% 2 66.67% 13 81.25% 

Nej 1 7.69% 0 0.00% 1 6.25% 

Ved ikke 1 7.69% 1 33.33% 2 12.50% 

I alt 13 100.00% 3 100.00% 16 100.00% 

 

I spørgeskemaet bliver der spurgt, om kommunerne har eller har haft store udfordringer i forbindelse med 

deres SKV-arbejde. Hertil svarer 7 kommuner ja, 4 kommuner nej og 5 kommuner ved ikke (se  

Tabel 11 nedenfor).  

TABEL 11 KOMMUNER SOM HAR / HAR HAFT UDFORDRINGER I F.M. SKV-ARBEJDET 

SBN   IM  Samlet  

 Respon

denter 

Procent Respon

denter 

Procent Respon

denter 

Procent 

Ja 6 46.15% 1 33.33% 7 43.75% 

Nej 3 23.08% 1 33.33% 4 25.00% 

Ved ikke 4 30.77% 1 33.33% 5 31.25% 

I alt 13 100.00% 3 100.00% 16 100.00% 

 

I de 7 ud af 16 kommuner, som har tilkendegivet, at de har haft store udfordringer i forbindelse med deres 

SKV-arbejde, indbefatter disse udfordringer behovet for kompetenceudvikling, metoder, tværfaglig 

forståelse for det brede sundhedsbegreb, og hvordan det kan anvendes i praksis, politisk prioritering, 

ejerskab hos embedsfolkene i de øvrige afdelinger, manglende referencer til fulde SKV’er i Danmark, 

konkrete retningslinjer for de forskellige discipliner især i forhold til integreringen af sundhed i 

miljøvurdering, samt tilpasning af metoden til de forskellige sektorer. Nedenfor i  

 

Tabel 12 beskriver kommunerne de udfordringer, de står med eller har stået med, og evt. hvilken hjælp de 

kunne have brug for til bedre at kunne klare disse udfordringer. 
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TABEL 12 BESKRIVELSE AF UDFORDRINGER I KOMMUNERNE SAMT EVT. LØSNINGSFORSLAG 

Kommune Nævn venligst på hvilke områder og hvordan disse udfordringer bedst ville kunne 

klares. 

Odense (SBN) Sundhedsbegrebet er blevet udvidet meget i de senere år, og langt flere ting falder 

ind under; eksempelvis har man jo altid lavet cykelstier uden nødvendigvis at tænke 

på det som et sundhedsprojekt. Det kræver derfor en mentalitetsændring og et 

ændret fokus fra mange andre faggrupper. 

København (SBN) 

(ved ikke) 

Vi er som sagt i gang med pilotfasen, og de udfordringer vi har drejer sig om det 

metodemæssige/data til vurderingen. 

Varde (SBN) [SKV er] tidskrævende. Vanskeligt at motivere ud over andre udvalgsområder. 

Vejen (SBN) Sundhedsfremme og forebyggelse er et nyt felt i kommunerne, hvor i mod at fysisk 

planlægning er et felt som altid har ligget under kommunens ansvarsområde. Det 

betyder at det er to kulturer der mødes og der er brugt en del tid på at forstå 

hinandens verdner og sprog. Materiale der opsummere de to områder ville havde 

været en hjælp. - fx. undervisningsmateriale som forklarer SKV. Materiale rettet mod 

politikkerne ville også havde været brugbart - da det kan være svært at få skabt 

politisk opmærksomhed om SKV. 

Horsens (SBN) Det har været tidskrævende at udarbejde screeningsværktøj og at udforme selve 

vurderingen pga. manglende eksempler på en fuld skv i en dansk sammenhæng. 

Desuden kræver det en form for introduktion til og træning for at kunne arbejde 

med at gennemføre en skv. Udvikling af værktøj og træning har derfor indgået som 

en del af pilotprojektet. I første omgang indgår disse erfaringer i den videre 

afprøvning af skv inden for teknik- og miljøområdet. For at kunne anvende skv som 

et redskab på flere områder er det foreslået at gennemføre en form for 

træningsprogram for relevante personer på tværs af forvaltninger. Det har ikke 

kunnet imødekommes af ressourcemæssige grunde. Det er desuden en udfordring at 

finde ud af på hvilket niveau, det er relevant at gennemføre skv'er - lokalplaner er 

ofte for afgrænsede til, at der indgår sundhedsmæssige konsekvenser i noget særligt 

omfang. Vi forventer at fokusere på helhedsplaner i den videre afprøvning af skv i 

Horsens Kommune. 

Fredericia (SBN) Screeningspraksis, hvordan kobles miljøvurderinger med SKV, når der fx er tale om 

et projekt der er egnet til SKV men ikke er genstand for VVM. [Dette, red.] 

nødvendiggør ændret praksis for overhovedet at nå til en screening samt 

procedurebeskrivelser for arbejdet. 

Sønderborg (SBN) 
Generelt i forhold til at tilpasse det til det daglige arbejde med at udarbejde 
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sagsfremstillinger - tidsperspektivet. 

Høje Taastrup (IM) Det er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet nogen SKV. Men relevant personale 

har været på tema-dag, hvor proceduren om SKV i kommunen er blevet fremlagt. 

Der er/kommer store udfordringer i alt man prioriterer/husker screeningen. Dertil 

kommer forskellige måder at tænke på f.eks. tænker de i miljøforvaltningen meget 

på grænseværdier. Der kunne måske laves nogle mere konkrete retningslinjer inden 

for de forskellige fag. [Således at, red.] man arbejdede på tværs f.eks. mellem 

sundhedsstyrelsen og miljøstyrelsen. 

 

Når man holder kommunernes udfordringer op med deres erfaringer med SKV, tyder det på, at 

kommunerne har behov for, at der samlet set gøres en større indsats for at effektivisere og målrette SKV-

metoderne til kommunernes daglige procedurer. Derudover skal der gøres en videre indsats for at fremme 

ejerskabet for SKV i alle sektorer ved at sammenkoble teori og praksis. Afprøvning af SKV-modeller i 

kommunerne vil være med til at skabe forståelse for og indsigt i SKV-metodologien, således at man i 

fællesskab finder frem til den/de bedste måder at anvende SKV i kommunerne. Der efterspørges i 

kommunen konkrete retningslinjer for de forskellige fagområder, bl.a. miljøvurdering af planer og 

programmer, medicinsk teknologivurdering og sundhedskonsekvensvurdering, således at disciplinerne 

anvendes på de områder, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Miljøvurdering skiller sig i kommunerne ud 

som værende den eneste disciplin, der er omfattet af lov. Som tidligere beskrevet er der dog mange 

grænseflader mellem miljøvurdering af planer og programmer og SKV, og der er derfor behov for, at man 

på et statsligt niveau bliver enige om hvilke sundhedsfaktorer, som ligger inden for eller uden for den 

lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer. 
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5 KOMMUNER, SOM PLANLÆGGER AT ANVENDE SKV 

I spørgeskemaet spurgte man de kommuner, som ikke har erfaring i at arbejde med SKV, om de planlægger 

at anvende SKV i fremtiden. Hertil svarede 9 kommuner ud af 39 fra Sund By Netværket ja og 15 ved ikke. 

Ud af 9 ikke-medlemskommuner svarede 1 kommune ja og 4 ved ikke (se Tabel 13).  

TABEL 13 KOMMUNER SOM PLANLÆGGER AT ANVENDE SKV 

SBN IM Samlet 

 Respon

denter 

Procent Respon

denter 

Procent Respon

denter 

Procent 

Ja 9 23.08% 1 11.11% 10 20.83% 

Nej 15 38.46% 4 44.44% 19 39.58% 

Ved 

ikke 

15 38.46% 4 44.44% 

19 39.58% 

I alt 39 100.00% 9 100.00% 48 100.00% 

 

De kommuner som planlægger at implementere SKV i fremtiden er følgende: 

• Aalborg Kommune (SBN) 

• Viborg Kommune (SBN) 

• Vejle Kommune (SBN) 

• Svendborg Kommune (SBN) 

• Slagelse Kommune (SBN) 

• Ringsted Kommune (SBN) 

• Herning Kommune (SBN) 

• Greve Kommune (SBN) 

• Morsø Kommune (IM) 

Et af de første initiativer til at indføre SKV på et kommunalt niveau kom fra Sønderborg Kommune, som 

indførte en systematisk screening af alle dagsordenforslag, hvilket var den mest anvendte metode i 2007-

2008. Denne metode er i dag ikke på samme måde eftertragtet hos de kommuner, som planlægger en 

implementering af SKV. En implementering eller afprøvning af SKV på alle forvaltningsområder kan virke 

omfattende og uoverskueligt. Derfor er flere kommuner begyndt at fokusere på afgrænsede 

forvaltningsområder, hvor man nemmere kan afprøve metoden og tilpasse den til det specifikke 

forvaltningsområde, for derefter at udbrede SKV-proceduren til andre forvaltningsområder. Hos de fleste 

kommuner er der en øget interesse i at indføre en SKV-praksis på teknik- og miljøområdet, specielt inden 

for fysisk planlægning, bl.a. på lokalplaner og helhedsplaner. Der planlægges endvidere i flere kommuner at 

integrere SKV i allerede eksisterende vurderinger, specielt miljøvurderinger af planer og programmer, 



 

www.sund-by-net.dk  35 

 

hvilket man allerede har gjort i kommunerne Kolding, Vejen, Randers og Fredensborg. Valget at 

implementere SKV på teknik- og miljøområdet kan begrundes ud fra flere aspekter. For det første er man i 

teknik- og miljøforvaltningerne vant til at arbejde med konsekvensvurderinger, såsom miljøvurderinger. For 

det andet har mange forhold i den fysiske planlægning en direkte indvirkning på folkesundheden. 

Valget af tovholdere på SKV-indsatsen er meget ens i kommunerne. Det vil primært være 

sundhedsfremme- og forebyggelsesafdelinger under sundhedsforvaltningen, som skal være tovholdere. 

Men rollen som tovholder kan også ligge hos planafdelingerne. Fælles for de fleste kommuner er, at de 

vælger at oprette tværfaglige samarbejdsgrupper. 

Alle kommuner tilsammen vil gerne have tænkt sundhed på tværs af forvaltningsområder, hvilket er i takt 

med grundværdierne for SKV. Der er dog forskelligt fra kommune til kommune hvilke forvaltningsområder, 

som man ønsker skal anvende SKV, og hvordan man ønsker at anvende SKV. Derudover er der mange 

drøftelser om på hvilket beslutningsniveau, man vil have størst udbytte af at anvende SKV. F.eks. opererer 

Sønderborgmodellen på et lavere beslutningsniveau, end man gør i Høje Taastrup (se s. 18-20). I Høje 

Taastrup Kommune har overvejelserne ved at fokusere tidligere i planlægningsprocessen været, at man i 

dagsordenfremstillingen er for sent ude med tilkendegivelsen af de sundhedsmæssige konsekvenser af et 

beslutningsforslag, for forslagene bliver sværere at ændre, når de først er blevet fremlagt for udvalgene. 

En anden problematik er, om der i nogle af tilfældene overhovedet er tale om SKV i dens egentlige 

forstand.  

Der er flere eksempler på gråzoner. Eksempelvis er Vejle Kommune interesseret i at anvende en tilgang, 

som baseres på tidlig involvering og netværksdannelse: 

”Dette kræver, at sundhedsafdelingen aktivt opsøger og vedligeholder samarbejdet til andre forvaltninger. 

Målet er, at øvrige forvaltninger opnår et grundlæggende ”kendskab” til afdelingen og tænker sundhed ind 

allerede i selve opstartsfasen af nye projekter. Ved at være aktiv medspiller som del af en helhed undgås 

”silotænkning” mellem forvaltninger, hvor sundhedsafdelingen først kommer ind, når udkastet til 

eksempelvis lokalplanen er lavet. Ved traditionel SKV opnås en mere afventende (passiv) position, hvor 

afkrydsning i skemaer om sundhedsrelaterede emner tilmed kan virke kontrollerende for andre forvaltninger 

og yderligere forstærke tendensen til kun at tænke i dele frem for helheder. Vejle Kommune ønsker en 

helhedsorienteret tilgang, hvor kommunikation, kultur og organisation indgår, således at der allerede fra 

start skabes fælles afsæt og synergi, når forskellige aktiviteter og projekter, herunder forhold omkring 

sundhed, vurderes i kommunen.”(Vejle Kommune) 

Denne tilgang, hvor sundhed tænkes ind på et strategisk og strukturelt niveau, efterspørges ligeledes af 

Hvidovre Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, som begge ikke ønsker at implementere SKV som et 

systematisk værktøj. Dog mener f.eks. Slagelse Kommune, Halsnæs Kommune og Faaborg-Midtfyn 

Kommune, at man kan benytte elementer fra SKV som metoder at tænke sundhedsfremme på tværs af 

sektorer. 
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Kommunernes ønsker og overvejelser om en implementering af SKV er beskrevet i Tabel 14. 

TABEL 14 ØNSKET ANVENDELSE AF SKV I KOMMUNERNE 

Kommune På hvilken måde ønsker kommunen at anvende SKV, og i hvilke aktiviteter 

(politiske dagsordner, lokalplaner, politikker, budgetforslag, projekter, o.a.) og på 

hvilke forvaltningsområder har man planer om at arbejde med SKV? 

Vejle Kommune Team Borgerrettet Forebyggelse, der er del af Sundhedsafdelingen, har de senere 

år deltaget i forskellige aktiviteter og udviklingsprojekter i kommunen med henblik 

på at tænke sundhed ind fra starten. Kommunen ønsker således ikke en 

”almindelig” SKV, men en mere helhedsorienteret tilgang på baggrund af 

kommunikation og netværksdannelse mellem forvaltningerne. 

Greve Kommune Kommunen overvejer at anvende SKV i dets kommende lokalplaner. 

Viborg Kommune Det er skrevet ind i vores forebyggelses- og sundhedspolitik at Viborg Kommune vil 

arbejde med SKV, men det er ikke nærmere beskrevet hvordan og i hvilket omfang. 

Umiddelbart er den politiske indstilling at der stiles mod en "let / smidig" SKV-

model, som ikke kommer til at tynge sagsbehandlingen. Og hvor det er muligt vil 

man gerne integrere SKV i allerede eksisterende vurderinger, fx miljøvurderinger. 

Ringsted Kommune Det er endnu ikke afgjort, men noget der diskuteres. Det har været diskuteret om 

det skal på alle politiske dagsordener såvel som miljøspørgsmål 

Aalborg Kommune Ikke endeligt fastlagt endnu. Sandsynligvis dagsordener og planer startende på 

Teknik- og Miljøområdet. 

Slagelse Kommune Er ikke ekspliciteret på nuværende tidspunkt. 

Svendborg Kommune Det debatteres netop nu på hvilken måde vi skal arbejde med SKV i kommunen.  

Det handler både om hvem der skal lave dem, hvilket niveau der skal lave dem, 

hvilke direktørområder der skal lave dem og sidst hvilken merværdi vi forventer at 

få ud af at lave dem. Der er primært tale om screeninger og ikke hele SKVer 

Herning Kommune Det er stadig på udviklingsstadiet. Herning Kommune har oprettet et politisk 

forebyggelsesudvalg, som kan have en interesse i at promovere SKV´er, men det er 

et større projekt, som der først vil blive taget hul på i 2011-2012. Det er en 

administrativ ambition at det i løbet af denne byrådsperiode, lykkes at få SKV 

implementeret i en eller anden form. Det skal helst foregå på de fleste 

forvaltningsområder, men det skal give mening ind i den aktuelle kontekst og 

kobling til andre screeninger, f.eks. for miljøkonsekvenser, osv. 

 

I Tabel 15 på næste side vises en oversigt over planlagt anvendte SKV modeller i kommunerne. 
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TABEL 15 OVERSIGT OVER PLANLAGT ANVENDTE SKV MODELLER I KOMMUNERNE 

SKV som en del af den politiske fremstilling SKV i Teknik og Miljø 

Ringsted Kommune Greve Kommune 

Herning Kommune Viborg Kommune 

Morsø Kommune Aalborg Kommune 

Svendborg Kommune Ringsted Kommune 

 Herning Kommune 

Sundhed på tværs som en del af den strategiske 

planlægning 

Endnu ikke fastlagt 

Vejle Kommune Slagelse Kommune 

Nuværende ti ltag for at fremme implementeringen af SKV i  kommunerne  

De kommuner, som planlægger at anvende SKV i deres kommunale arbejde, blev spurgt, om de gør nogle 

tiltag på nuværende tidspunkt for at fremme implementeringen af SKV i kommunen. 4 kommuner svarede 

ja hertil, dette var kommunerne Viborg, Vejle, Slagelse og Morsø. 

I Tabel 16 nedenfor beskriver de enkelte kommuner, hvilke tiltag de har gjort for at fremme 

implementeringen af SKV i deres kommune. 

TABEL 16 NUVÆRENDE KOMMUNALE TILTAG FOR AT FREMME IMPLEMENTERINGEN AF SKV 

Kommune Tiltag 

Vejle Kommune *…+ sundhedsafdelingen opsøger [aktivt, red.] og vedligeholder samarbejdet til andre 

forvaltninger. Målet er, at øvrige forvaltninger opnår et grundlæggende ”kendskab” til 

afdelingen og tænker sundhed ind allerede i selve opstartsfasen af nye projekter. Ved 

at være aktiv medspiller som del af en helhed undgås ”silotænkning” mellem 

forvaltninger, hvor sundhedsafdelingen først kommer ind, når udkastet til eksempelvis 

lokalplanen er lavet.*…+  

Viborg Kommune Det handler om at afprøve metoder / værktøjer til SKV i forbindelse med revision af 

kommuneplan for et afgrænset lokalområde i kommunen. 

I forbindelse med et igangværende projekt om en forstærket forebyggelsesindsats i et 

geografisk afgrænset område i kommunen, ønskes at afprøve SKV i forbindelse med 

revision af lokalplaner / kommuneplanen for det pågældende område. SKV-arbejdet 

planlægges derfor igangsat i miljø & teknik forvaltningen i forhold til planarbejdet. Der 

skal etableres en arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingen af relevant SKV-værktøj 

/ metoder - med planafdelingen som tovholdere og med involvering af relevante 

fagpersoner fra andre forvaltninger. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan SKV-

arbejdet skal organiseres, når det går mere over i drift. 

Slagelse Kommune 
Har været drøftet en passant på møde med relevante ledere i forbindelse med 



 

38   www.sund-by-net.dk 

 

udarbejdelse af udviklingsplaner for sundhed på tværs. 

Morsø Kommune Forsøger at tænke det ind i forhold til implementering af KRAM tilbud i kommunen. 

 

Kommunerne blev spurgt til, om de kunne have brug for hjælp udefra i forbindelse med. implementering, 

afprøvning og daglig udførelse af SKV. 9 kommuner havde besvaret spørgsmålet og hertil tilkendegav 6 

kommuner, at de godt kunne bruge noget hjælp udefra, 3 kommuner svarede ‘ved ikke’. Følgende punkter 

er et uddrag af kommunernes forslag til hjælp udefra: 

• Adgang til lettilgængelig viden om SKV samt ikke mindst værktøjer, som kan bruges ud i egen 

organisation i forbindelse med igangsættelse af SKV-arbejdet 

• Udarbejdelsen af et nemt, tilgængeligt materiale eksternt fra, som alle kommuner arbejdede efter, 

og som man kunne komme på kursus i 

• Et slags kursusberedskab via SBN 

• Uddannelse og faglig vurdering af screeningsskema 

• At SBN sætter SKV mere synligt på dagsordenen, så emnet kommer mere bredt til debat 

• At debatten trækkes op på et højere niveau (chef / politikere) 

• En god model, som også omfatter andre vigtige strategier i kommunen. F.eks. en 

bæredygtighedsmodel  

• Et godt enkelt arbejdsgrundlag til de sektorer, der ikke direkte arbejder med sundhed 

• Argumentation i forhold til merværdien for det ekstra arbejde i andre fagområder  

• Mulighed for at trække på nogen med erfaring, som tovholder i en startfase 

Begrundelser fra kommuner som ikke planlægger at implementere SKV  

19 kommuner tilkendegav, at de ikke havde planer om at implementere SKV, 19 respondenter vidste det 

ikke. Neden for præsenteres de overordnede begrundelser for ikke at implementeret SKV: 

Manglende ressourcer: 

 Man har ikke de nødvendige ressourcer til at implementere SKV 

 Det er en ‘omkostningstung’ procedure, der kræver mange personaleressourcer og flere 

kompetencer der skal bringes i spil 

 Der er pt. ikke overskud til at implementere SKV oven i de mange andre effektiviseringsprojekter 

 Det er en for omfattende procedure som kræver visse kompetencer 

 Der ikke er fuld tiltro til, at det effektivt set er den rette metode at benytte 
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 Den kommunaløkonomiske situation hvor der også er meget fokus på administrative opgaver pga 

administrative besparelser og på afbureaukratisering gør ikke sagen lettere at agitere for SKV og at 

bringe metoden frem 

 Den fulde pakke fra SST er for bureaukratisk og tidkrævende 

 SKV har ikke været på dagsordenen eller været efterspurgt - ligesom der ikke synes at være 

ressourcer til at implementere nye procedurer 

Der er en interesse i SKV, men man afventer situationen: 

 Vi venter til der er gjort flere erfaringer med SKV, og der er udviklet en ‘light-udgave’ 

 Man følger udviklingen og drøfter brug af SKV 

 Der er ikke taget stilling til at implementere det over det hele. Men i forbindelse med anlæg af nye 

boligområder har der været fokus på sundhedsfremme for området 

 Det er muligt at der vil ske en langsom implementering af modellen 

 Man har udvist en interesse for SKV inden for Miljø og teknik 

 Det overvejes i forbindelse med den forestående revision af sundhedspolitikken at indføre et 

element af sundhedsvurdering i forbindelse med politiske vedtagelser 

Alternative måder at tænke sundhedsfremme på tværs: 

 Der er ikke som sådan besluttet, at SKV skal implementeres, men fremover vil det være en god ide, 
at dyrke temaet noget mere og have fokus på dette 

 Der arbejdes med strukturel forebyggelse og via den nye sundhedspolitik forsøger man at sikre, at 
sundhed i endnu højere grad end nu tænkes ind i den daglige drift og i nye tiltag - når de formuleres 
og projektudvikles 

 Der etableres sundhedsråd med politikere og chefer fra forskellige fagområder. Hensigten er, at der 
skal tages beslutninger om tværgående indsatser, som selvfølgelig skal tage udgangspunkt i både 
økonomiske og sundhedsmæssige gevinster 

Der spores en skepsis over for SKV’s evne til at skabe effektive resultater i forhold til de ressourcer, man 

bruger på at implementere SKV (udvikling af screeningsværktøj, procedurebeskrivelser, undervisning af 

embedsfolk) og på at udføre SKV’er. Det er især et spørgsmål om overskud, og på nuværende tidspunkt er 

kommunerne hårdt spændt for p.g.a. kommunale besparelser oveni strukturreformens pålægning af mere 

ansvar fra regionerne til kommunerne. 
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6 KENDSKAB TIL OG ERFARING MED SKV I REGIONERNE 

Alle 5 regioner svarede, at de har kendskab til sundhedskonsensvurdering, dog var der kun Region Sjælland, 

som tilkendegav, at de havde erfaring med at anvende SKV i forbindelse med regionens egne 

driftsområder. Respondenten fra Region Midtjylland svarede, at denne ikke vidste, om man havde erfaring 

med SKV i regionen. Ingen af regionerne har svaret ja til, at man i regionen assisterer kommunerne i deres 

SKV-arbejde (Region Midtjylland har svaret ‘ved ikke’). 

Erfaringer fra Region Sjælland  

Region Sjælland oplyser, at de ikke direkte arbejder med SKV, men tankegangen gennemsyrer hele 

organisationen, og de har arbejdet med tankegangen i mellem 2-3 år og gør det stadig. Områderne, hvor 

man har vurdering af sundhedskonsekvenser ind er Regional Udvikling, indkøbsafdelingen, sygehusene, 

Kvalitet og Udvikling og Primær Sundhed. 

Eksempler på hvordan Region Sjælland har tænkt sundhedskonsekvensvurdering ind i regionens 

driftsområder er beskrevet nedenfor i punktform: 

● - indkøb af mindre forurenende biler 

● - vedtagelse af sundhedspolitikker på institutionerne 

● - via Den Danske Kvalitetsmodel: både patienters og medarbejderes sundhed 

● - kobling af regionale initiativer med sundhed f.eks. sundhedspris 

● - vurdering af konsekvenser af kræftscreeninger 

● - imødegåelse af social ulighed i sundhed ved etablering af lægehuse hvor der nedlægges sygehuse 

Arbejdet med tankegangen omkring vurdering af sundhedskonsekvenserne har ikke været systematisk eller 

skriftligt dokumenteret, og det er ikke muligt at sætte karakteristika for Region Sjællands måde at arbejde 

med sundhedskonsekvensvurdering og lige ledes afprøve metoden i andre regioner. 

Der er tidligere fundet grænseflader mellem SKV og MTV i kommunerne, og det samme kan spores i 

regionerne. Det er dog nærliggende for regionerne at anvende MTV, når der er tale om vurdering af nye 

teknologier eller ydelser inden for sundhedssektoren eller psykiatrien. Hvor det begynder at grænse over til 

SKV er, når man betragter initiativerne, som har et folkesundhedsmæssigt perspektiv. Det kan derfor være 

nødvendigt i regionerne at være opmærksomme på grænsefladerne og sætte klare regler for, hvornår man 

vil anvende MTV, og hvornår man vil anvende SKV. 

Planlagt anvendelse af SKV i  Regionerne  

Der blev spurgt til de regioner, som har svaret, at de ikke har erfaring med at anvende SKV på regionens 

egne driftsområder, om de planlægger at anvende SKV i fremtiden. Hertil svarer en region ja (Region 

Hovedstaden), 2 regioner nej (Region Nordjylland, Region Syddanmark) og en region ved ikke (Region 

Midtjylland). 

Region Hovedstaden oplyser, at ”der f.eks. er planer om at anvende SKV i forbindelse med den forstærkede 

indsats på kronikerområdet, hvor der skal evalueres på indsatsen i sammenhæng med evaluering af 

forløbsprogrammerne. De oplyser, at det ligeledes kunne være relevant, at regionen bliver bedre til at 

rådgive kommunerne om SKV jvf. rådgivningsforpligtigelsen. 
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Af hjælp i forbindelse med implementering og udførelse af SKV, nævner Region Hovedstaden, at de 

generelt finder SKV relevant at arbejde mere med i fremtiden og vil i den forbindelse nok i høj grad have 

brug for at blive styrket på det metodemæssige i form af f.eks. kursustilbud. 

I forhold til regionernes rådgivningsforpligtigelse på forebyggelsesområdet oplyser Region Nordjylland, at 

flere kommuner i Nordjylland har interesseret sig for SKV og vil faktisk gerne have kurser i det. Region 

Nordjylland tilkendegiver, at regionen godt kunne være interesseret i SKV i denne forbindelse, såfremt det 

stadig er et ønske for kommunerne. Forslaget om at udbyde kurser i SKV blev sat i bero grundet 

kommunevalget i 2009. 

I forhold til evt. at anvende SKV i forhold til nye sygehusbyggerier oplyser Region Nordjylland, at det er 

regionen, der er bygherrer, men det er kommunerne, der skal vurdere om et stort byggeri har 

konsekvenser, ”så den vej rundt interesserer vi os jo for hvad vores handlinger medfører af bivirkninger for 

befolkningen” (Region Nordjylland). 

De regioner, som ikke planlægger at anvende SKV på deres egne driftsområder, giver følgende grunde: 

TABEL 17 BEGRUNDELSER FOR IKKE AT IMPLEMENTERE SKV I REGIONERNE 

Kommune Hvad er årsagen til, at regionen ikke har planer om at implementere SKV? 

Region 

Syddanmark 

I forbindelse med planlægning på sundhedsområdet belyses konsekvenser for 

sundhedstilbuddet, men ikke for folkesundheden i bred forstand. I forbindelse med 

planlægning på andre driftsområder - regional udvikling, jordforurening - inddrages 

målsætninger for de pågældende områder, som implicit også har relationer til 

sundhed, men sundhedssiden af konsekvenserne belyses ikke særskilt. 

Region Nordjylland Regionens primære opgave er sundhedsområdet, så i den forstand anlægges der jo 

altid en sundhedsmæssig betragtning på de aktiviteter der iværksættes på regionens 

sygehuse. Men det sker ikke efter en decideret SKV model. 

Region Midtjylland Regionernes opgaveportefølje består langt overvejende af at producere sundheds- og 

psykiatriydelser, rådgivning på sundhedsområdet til kommunerne og forskning (klinisk 

forskning og sundhedstjenesteforskning). På dette store opgaveområde er det oplagte 

redskab medicinsk teknologivurdering, som anvendes til at vurdere evidensen for 

sundhedsfaglige ydelser samt med dette redskab arbejde for gennemsigtige 

prioriteringer i forhold til hvilke sundhedsfaglige ydelser der bør prioriteres indenfor 

det fastlagte budget. Regionens øvrige opgaveområder (som f.eks. regional udvikling, 

de store, nye hospitalsbyggerier, m.v) kan muligvis drage nytte af 

sundhedskonsekvensvurderinger. Oplagt er det dog kommunerne, som samlet set kan 

drage størst nytte af brug sundhedskonsekvensvurderinger idet man på den måde kan 

få de tænkt sundhed ind i kommunernes samlede opgaveportefølje på tværs af 

forvaltningsområder (veje og park, det sociale område, skoler og institutioner, 

miljøområdet, o.s.v.). 
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7 DISKUSSION AF METODE OG RESULTATER 

Med den korte svarperiode kan resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen muligvis give et ikke helt 

repræsentativt billede af SKV-tendensen i danske kommuner og regioner. Man forsøgte dog at undgå dette 

ved at sende en reminder ud. Det er dog også muligt, at spørgeskemaundersøgelsen er blevet prioriteret af 

netop de kommuner, som har en interesse i SKV, hvorfor en længere svarperiode ikke ville have haft nogen 

indflydelse på undersøgelsesresultaterne.  

Der var nogle respondenter, som følte, at de manglede muligheder for at komme med øvrige kommentarer 

i spørgeskemaet. Disse personer var dog gode til at rette henvendelse til afsenderen af spørgeskemaet, 

som var Viborg Kommune, eller den anførte kontaktperson på spørgeskemaet. 

Der var også tilfælde, hvor respondenterne efterspurgte en ‘måske’ svarboks, hvilket de gav udtryk for i den 

uddybende tekstboks, hvormed bemærkningerne blev medtaget i den kvalitative analyse. 

Spørgeskemaerne har ikke været testet af udvalgte kommuner eller regioner, hvilket kunne have styrket 

kvaliteten af spørgeskemaet. Dog har der været indhentet kommentarer fra 4 SKV-ansvarlige i SBN 

kommunerne samt fra 1 specialkonsulent fra Region Nordjylland, som også er medlem af SBN. Alle kritiske 

læsere fra kommunerne har et indgående kendskab til SKV, hvor specialkonsulenten fra Region Nordjylland 

har et rimeligt kendskab til SKV. 

Man har forsøgt at være rigid i formuleringen af spørgsmål for at frasortere eksempler på 

sundhedskonsekvensvurderinger, som ikke læner sig op ad WHO’s definition af 

sundhedskonsekvensvurdering. Man har sandsynligvis med denne bevidste handling mistet mange nuancer 

og variationer på måder at vurdere sundhedskonsekvenser på. Det har dog været vurderet som vigtigt for 

denne spørgeskemaundersøgelse og den videre udvikling af SKV at holde fokus på den systematiske 

anvendelse af SKV ud fra den form, som allerede er formuleret internationalt. 

I spørgeskemaet bliver der ikke differentieret mellem screening, redegørelser og fuld SKV. Dette var et 

bevidst valg fra projektgruppen, da man var bange for at gøre spørgeskemaet endnu mere rigidt, end det i 

forvejen var, således at man mistede detaljer om de forskellige systematiske anvendelsesmetoder, som 

benyttes i Danmark. Man valgte i stedet at lægge mere vægt på respondenternes kvalitative beskrivelse af 

deres SKV-arbejde. I det videre SKV-samarbejde i Sund By Netværket kan man med fordel samle 

eksisterende SKV-rapporter i en fælles database, således at der skabes et vedvarende overblik over 

udarbejdelse af fulde SKV’er i danske kommuner og regioner. 

Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen skal ses som et øjebliksbillede af SKV-tendensen hos danske 

kommuner og regioner, samt kommunerne og regionernes nuværende overvejelser om en kommende 

implementering af SKV. Undersøgelsens resultater kan meget vel være grundlag for en yderligere ændring 

af forventninger og kommende tiltag på SKV-området. 
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8 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er et bredt kendskab til begrebet 

sundhedskonsekvensvurdering både hos kommunerne (88,6 % for SBN og 69,2 % for IM) og regionerne 

(100 %). Derimod er det kun 16 ud af 65 kommuner (33 kommuner har ikke responderet), som har 

tilkendegivet, at de har erfaring med at anvende SKV i deres kommunale arbejde. For regionerne er det kun 

Region Sjælland, som tilkendegiver, at de har erfaring med at arbejde med SKV, men erkender endvidere, 

at de ikke anvender disciplinen SKV, men arbejder med SKV tankegangen om end ikke systematisk. 

Majoriteten af kommuner har beskæftiget sig med SKV i mellem 0-3 år. 

Kommunernes anvendelse af SKV kan inddeles i 4 overordnede tilgange til implementeringen af SKV: 

 SKV som en del af den politiske fremstilling 

 SKV før den politiske fremstilling 

 SKV som et led i den fysiske planlægning 

 SKV på sundhedsområdet 

De fleste kommuner anvender SKV som en del af den politiske fremstilling samt som et led i den fysiske 

planlægning, f.eks. som en del af den lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer. 

Erfaringerne fra kommunernes SKV-indsatser har vist, at SKV virker som meningsfuld på fremadrettede 

beslutninger, SKV-processen giver en ny vinkel på sager, og der bliver fokuseret på sundhed og tværfagligt 

samarbejde. Derimod erfares SKV også som ressourcekrævende både tidsmæssigt og proceduremæssigt, 

hvilket gør disciplinen svær at implementere. 

De udfordringer, som der er blevet mødt i SKV-arbejdet, har ofte været den manglende forståelse af 

sundhedsdeterminanterne i andre fagområder, hvor man ser et behov for en øget bevidsthed mellem 

sundhed og konkrete indsatser i de andre afdelinger. Derudover ser man en udfordring i at tilpasse SKV til 

det daglige arbejde med at udarbejde sagsfremstillinger, f.eks. i forhold til tidsperspektivet. Der er ligeledes 

et behov for at udvikle metoder og data til udførelsen af SKV alene og som en del af miljøvurderinger. 

Hos regionerne udtrykkes der et behov for at styrke regionernes evne til at rådgive og assistere 

kommunerne om SKV på forebyggelsesområdet. Derudover udelukker regionerne ikke, at SKV kan være 

anvendelig i forbindelse med nye sygehusbyggerier, regional udvikling og på kronikerområdet. 

10 kommuner planlægger at implementere SKV, der ønskes hovedsagligt at anvende SKV som en del af den 

politiske fremstilling eller som et led i den fysiske planlægning. Derudover planlægger Vejle Kommune at 

anvende elementer fra SKV til at fremme det tværfaglige samarbejde og den tidlige sundhedsovervejelse i 

planlægningsfasen af politikker, planer og strategier. 

Kommunerne planlægger, at tovholderfunktionen på SKV-indsatsen primært skal ligge hos 

sundhedsforvaltningen, dog har nogle enkelte kommuner valgt, at tovholderfunktionen skal ligge hos 

teknik- og miljøforvaltningen. Fælles for de fleste kommuner er, at de planlægger at oprette tværfaglige 

samarbejdsgrupper. 

Flere kommuner har ytret ønske om hjælp i implementerings- og driftsfasen af SKV, såsom værktøjer, 

kapacitetsudvikling, synliggørelse af SKV hos øvrige instanser og i den politiske debat, et godt 
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arbejdsgrundlag, argumenter for at implementere SKV samt evalueringer af effekten af SKV samt assistance 

under startfasen. 

De kommuner, som ikke planlægger at implementere SKV, begrunder deres valg med manglende 

ressourcer, at man afventer situationen og følger med i udviklingen af SKV, og at man har valgt alternative 

måder til at fremme sundheden hos borgerne og det tværfaglige samarbejde i kommunen. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver et klart billede af et eksisterende behov for en styrket 

indsats inden for metodeudvikling og afprøvning af SKV-modeller. 

I den videre udvikling og afprøvning af SKV-modeller kan det være relevant at undersøge effekten af at 

implementere SKV på forskellige beslutningsniveauer, da tendensen hos kommunerne indikerer, at der 

ligger en potentiel mulighed for at anvende SKV helt tidligt i formulerings- og planlægningsprocessen af 

politikker, planer, strategier og projekter. 

Det er vigtigt i den videre proces med at integrere SKV i miljøvurdering af planer og programmer, at 

styrelserne (By- og Landskabsstyrelsen, evt. Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen) deltager aktivt i 

udviklingen af metoder samt udarbejdelsen af klare retningslinjer for analysen af sundhedsfaktorer. 

Behovet for kapacitetsudvikling er til stede. Udfordringen for Sund By Netværkets SKV-erfagruppe vil i den 

kommende tid være at diskutere og vurdere, hvilke elementer i SKV-metodologien, som virker bedst i et 

kommunalt og regionalt regi, samt hvilken rolle SKV skal spille i det kommunale og regionale arbejde. Her 

vil et effektivitetsstudie, hvor forskellige metoder afprøves og evalueres ud fra deres betydning for 

folkesundheden, betydning for ændring/forbedring af forslag og for den organisatoriske og politiske proces 

kunne give vigtige og brugbare informationer i en videre styrkelse af SKV-metodologien i Danmark. 

Resultaterne fra effektivitetsstudiet vil endvidere kunne bidrage til den lokalpolitiske debat om 

forebyggelse og sundhedsfremme. 
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