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Figur 7. Unge, som har prøvet hash eller andre stof fer inden for den 
seneste måned 

40 % af de 16-34-årige i Rudersdal 
Kommune har prøvet hash, og det er 
et fald fra 50 % i 2010.  
 
8 % af de 16-34-årige i Rudersdal 
Kommune har prøvet andre euforise-
rende stoffer end hash. Andelen er 
faldet fra 15 % siden 2010. 
 
Andelen af 16-34-årige i Rudersdal 
Kommune, der har brugt hash eller 
andre euforiserende stoffer inden for  
 
 
 
 

den seneste måned (for tidspunktet for 
undersøgelsen), er 6,8 % (se figur 7). 
Andelen er faldet fra 10,5 % i 2010. 
 
Den faldende tendens inden for brug af 
hash og andre euforiserende stoffer 
ses i hele Region Hovedstaden. 
 
Borgere, der har prøvet hash og andre 
stoffer er typisk mænd, mellem 25-34 
og med dansk baggrund.

Euforiserende stoffer 
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Figu r 6. Borgere , som er svært overvægtige  

26 % af borgerne i Rudersdal Kommu-
ne er moderat overvægtige (BMI: 25 - 
<30). Det er lavere end regionsgen-
nemsnittet (30 %) og et fald på 3 pro-
centpoint siden 2010. 
 
Til gengæld er andelen af svært over-
vægtige (BMI: ≥ 30) steget 3 procent-
point siden 2010 (fra 8-11 %). Denne 
udvikling er dog ikke udtryk for en en-
tydig tendens, da ændringen fra 2007-
2010 peger i den modsatte retning. 
 
 
 
 
 

Andelen af svært overvægtige borgere 
svarer til andelen i hele regionen.  
 
Andelen er dog noget højere end an-
delen i de nabokommuner, Rudersdal 
normalt sammenlignes med (se figur 
6). 
 
Henholdsvis 82 % og 94 % af de mo-
derat og svært overvægtige borgere 
ønsker at tabe sig.  

Overvægt 
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Forord   
 

 
 
 
I Rudersdal Kommune prioriterer vi 
folkesundheden højt. Ved begrebet 
”folkesundhed” forstår vi ikke blot 
sundhed som fravær af sygdom eller 
fysiske skavanker. Vi lægger en bred 
betydning i begrebet - sundhed kan 
give dig mulighed for at leve det liv, du 
ønsker. 
 
Med Sundhedsprofil 2013 er det tredje 
gang, at vi tager temperaturen på 
sundheden i Rudersdal Kommune. 
Med profilen får vi en indsigt i og et 
redskab til at målrette det sundheds-
fremmende arbejde i Rudersdal Kom-
mune.  
 
Som kommune skal vi medvirke til at 
skabe rammerne for, at hver enkelt 
borger selv kan tage ansvaret for egen 
sundhed og livsstil. 
 
Gode rammer kan f.eks. være mulig-
heden for at cykle sikkert til skole, del-
tage i rygestopkursus eller vælge sun-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de alternativer i idrætscentrenes cafe-
terier. Vi vil gøre vores til, at det sunde 
valg er det lette valg. 
 
Der er fortsat stor ulighed i sundhed, 
også i Rudersdal Kommune. Det vil 
sige, at sundheden blandt f.eks. kort-
uddannede og borgere uden tilknytning 
til arbejdsmarkedet er dårligere end 
blandt borgere i beskæftigelse og bor-
gere med længere uddannelse. Dette 
skal vi have for øje i de mål vi sætter 
os, så vi bidrager til at vende den ud-
vikling. 
 
Med den nye Sundhedsprofil er vi 
klædt godt på til fortsat at målrette det 
sundhedsfremmende arbejde i Ru-
dersdal Kommune.

 
 
 

Med venlig hilsen, 
 
 
 

Jens Ive 
Borgmester i Rudersdal Kommune 
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Sundhedsprofil 2013 er den tredje 
undersøgelse af danskernes sundhed, 
sygelighed og sundhedsadfærd.  
 
De to tidligere Sundhedsprofiler blev 
udarbejdet i 2007 og 2010. Undersø-
gelsen er gennemført i samtlige kom-
muner og regioner på samme tid, og 
det giver den enkelte kommune og 
region god mulighed for at sammenlig-
ne sig med andre og følge sundheds-
udviklingen lokalt. 
 
Over 160.000 danskere besvarede i 
2013 spørgeskemaet ’Hvordan har du 
 

Sundhedsprofilen er en omfattende 
publikation, og derfor har Afdeling for 
Sundhed & Forebyggelse lavet denne 
pixi-udgave med et udpluk af resulta-
terne. 
 
Nogle generelle tendenser gør sig 
gældende i forhold til KRAM-faktorerne 
(kost, rygning, alkohol og motion). 
 
Antallet af dagligrygere er støt falden-
de i Rudersdal Kommune, ligesom i 
resten af landet. 
 
Alkoholområdet er præget af forskelli-
ge tendenser, hvor andelen af borgere 
med tegn på alkoholafhængighed lig- 
 

det?’ 45,6 % af de adspurgte i Ruders-
dal Kommune besvarede skemaet 
(1.117 personer). 
 
Det skal bemærkes, at resultaterne på 
kommunalt niveau er baseret på rela-
tivt få besvarelser. For at kunne kon-
kludere i forhold til en tidsmæssig ud-
vikling, skal samme mønster ses fra 
2007-2010 og fra 2010-2013. Ligele-
des skal der ses en lignende tendens 
på regionalt og evt. nationalt niveau.  
 
 
 
 

ger højt og ikke er faldet i Rudersdal  
Kommune, mens andelen med storfor-
brug af alkohol er faldet (mere end 
14/21 for kvinder/mænd pr. uge). 
 
Kost og motion er områder, hvor bor-
gerne i Rudersdal Kommune generelt 
har sundere vaner end i den øvrige del 
af Region Hovedstaden.  
 
Motivationen for positiv forandring af 
vaner er generelt høj, og ligeledes 
bakker borgerne generelt op om forbud 
om alkohol og rygning. 
 
Læs mere og find flere tal på  
www.danskernessundhed.dk 
  

Om undersøgelsen 

Resume  
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9 % af borgerne i Rudersdal Kommune 
vurderer, at de har et dårligt mentalt 
helbred. Det er en lavere andel end i 
Region Hovedstaden (12 %). Der er i 
Rudersdal Kommune ikke sket en æn-
dring siden 2010. 
 
Dårligt mentalt helbred er mest udbredt 
blandt kvinder og hos de 16-24-årige. 
Andelen falder med alderen, undtagen 
blandt de 80+ årige. 
 
16 % af borgerne i Rudersdal Kommu-
ne angiver, at de har et højt stressni-
veau, hvilket er lavere end i Region 

Hovedstaden generelt (21 %). Det er 
ikke muligt at sammenligne med tidli-
gere år. 
 
Svage sociale relationer er en selv-
stændig risikofaktor for øget sygdom 
og dødelighed.  
 
I Rudersdal Kommune har ca. 6,7 % af 
borgerne kontakt til venner mindre end 
én gang om måneden og 7,1 % har 
kontakt til familie, som de ikke bor 
sammen med, mindre end én gang om 
måneden. Disse tal er på samme ni-
veau som regionen generelt. 
 

Mental sundhed og stress 

Figur 5. Andel af borgere med en eller flere indika tioner på svage sociale 
relationer  
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Figur 4. Udviklingen fra 2007-13 i andelen af borge re, som i fritiden har mere end 
fire timers stillesiddende aktivitet om dagen 

44 % af borgerne i Rudersdal vurderer, 
at de har virkelig god eller god fysisk 
form. 
 
Andelen af borgere, som er fysisk akti-
ve med moderat til hård intensitet min-
dre end 30 minutter om dagen, er ste-
get fra 31 % i 2010 til 34 % i 2013. 73 
% af disse borgere ønsker at være 
mere fysisk aktive. 
 
Andelen af borgere, som dagligt har 
mere end fire timers stillesiddende 
aktiviteter i fritiden, er ligeledes steget;  
 
 

fra 21 % i 2010 til 25 % i 2013 (se figur 
4). Andelen er dog lavere end andelen 
for regionen som helhed. 
 
En modsat tendens gør sig dog gæl-
dende i forhold til aktiv transport i Ru-
dersdal. Der ses et fald på 3 procent-
point i andelen af borgere, der ikke går 
eller cykler til og fra arbej-
de/uddannelsessted. Det er positivt, 
men andelen i Rudersdal (33 %) er 
fortsat væsentlig højere end i regionen 
samlet set (22 %). 
 
  

Bevægelse 
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9 % af borgerne i Rudersdal Kommune 
ryger dagligt (se figur 1). Det er den 
laveste andel dagligrygere i Region 
Hovedstaden, hvor der i gennemsnit er 
15 % dagligrygere.  
 
I Rudersdal Kommune er der sket et 
fald på 6 procentpoint af andelen af 
dagligrygere siden 2010. På nationalt 
plan er andelen af dagligrygere ligele-
des støt faldende. 
 
Samme faldende tendens ses i forhold 
til passiv rygning. I Rudersdal Kommu- 
 

ne er der sket et fald på ca. 2 procent-
point i andelen af hjem med børn (<16 
år), hvor der ryges indenfor flere gange 
om ugen. Også her er Rudersdal 
Kommune fortsat blandt de af regio-
nens kommuner med den laveste an-
del. 
 
81 % af dagligrygerne i Rudersdal 
ønsker rygestop. Blandt disse ønsker 
40 % hjælp til rygestop, svarende til ca. 
1300 personer. 

Rygning 

Figur 1. Borgere, som ryger dagligt 
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9 % af borgerne i Rudersdal Kommune 
har et storforbrug af alkohol (mere end 
14/21 ugentlige genstande for kvin-
der/mænd). Det svarer til andelen i 
Region Hovedstaden (10 %), men er et 
fald på 3 procentpoint siden 2010. Der 
er sket et tilsvarende fald på regionalt 
niveau. 
 
Andelen af borgere i Rudersdal Kom-
mune, som rusdrikker, dvs. drikker 
mere end fem genstande ved samme 
lejlighed mindst en gang om ugen, er 
12 % og uændret siden 2010. 
 
 
 

Andelen af borgere med tegn på alko-
holafhængighed er ligeledes uændret 
siden 2010 (19 %, svarende til 8.000 
personer). Denne andel er dog højere 
end andelen i regionen som helhed, og 
Rudersdal er én af de kommuner med 
den største andel af borgere med al-
koholafhængighed (se figur 2). 
 
Af de borgere, som har et storforbrug 
af alkohol eller tegn på alkoholaf-
hængighed, ønsker 28 % (svarende til 
2.500 personer) at nedsætte deres 
alkoholforbrug.  

Alkohol 

Figu r 2. Borgere, som har tegn på alkoholafhængighed  
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Figur 3. Borgernes madvaner i 2007-2013, Rudersdal Kommune 

7 % af borgerne i Rudersdal Kommune 
har meget usunde madvaner (lavt ind-
tag af frugt, grønt og fisk, højt indtag af 
fedt). Det er lavere end andelen i Re-
gion Hovedstaden (10 %). Der er ikke 
sket en væsentlig ændring siden 2010 
(8 %). 
 
55 % af de Rudersdal-borgere, som 
har meget usunde kostvaner, ønsker at 
spise sundere.  
 
Andelen af borgere, som spiser fast-
food mindst én gang om ugen, er ste-
get fra 12 % i 2010 til 19 % i 2013 (se 
figur 3). En lignende stigning ses i hele 
regionen, men bemærk dog, at 
 
 
 

andelen var 22 % i Rudersdal i 2007. 
Der er således ikke en entydigt stigen-
de tendens. 
 
Der ses en stigning i andelen, som 
spiser slik/kager minimum fem gange 
om ugen (fra 21 til 25 % i 2013). Sam-
tidig ses et fald i andelen, som spiser 
minimum seks stykker frugt/grønt om 
dagen (fra 18 til 15 %). Denne udvik-
ling ses ikke lige så tydeligt på regi-
onsniveau. 
 
9 % af borgerne i Rudersdal drikker 
sodavand mindst tre gange om ugen. 
Det er væsentlig færre end gennem-
snittet i Region Hovedstaden (14 %). 
 
 
 

Mad 


