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RUDERSDAL  
KOMMUNE

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 
Fax 46 11 00 11
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Borgerservice, Jobcentret 
og Byplan dog til kl. 17.30
Fredag kl. 10-13

Telefontid
Fra kl. 8.30 til lukketid, 
torsdag dog fra kl. 9-17

Område/Afdeling
mail@rudersdal.dk

49 % 

af borgerne i  
Rudersdal Kommune 
har en kronisk sygdom
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Sundhedsprofil 2013
Kronisk sygdom

Rudersdal



Om undersøgelsen

Denne sammenfatning er et uddrag af de 
mange resultater, som er præsenteret i 
rapporten Sundhedsprofil 2013 – Kronisk 
Sygdom. Rapporten belyser blandt andet, 
hvor mange borgere i Region Hovedstaden, 
som lever med udvalgte kroniske syg-
domme, hvordan udviklingen har været 
over de seneste år samt hvordan borgere 
med kronisk sygdom bruger vores sund-
hedsvæsen. 

Rapporten er anden del af Sundhedsprofil 
2013, som er den tredje undersøgelse af 
danskernes sundhed, sygelighed og sund-
hedsadfærd.

Undersøgelsen viser blandt andet, at hver 
anden borger i Rudersdal Kommune har 
en eller flere kroniske sygdomme som 
eksempelvis diabetes, slidgigt, astma eller 
hjertesygdom - og antallet af kronisk syge 
er stigende. Der ses desuden social ulighed 
i forekomst af kronisk sygdom. Der er 

således flere med kronisk sygdom blandt 
borgere med kort uddannelse og blandt 
borgere uden tilknytning til arbejdsmar-
kedet.

De to tidligere sundhedsprofiler blev udar-
bejdet i 2007 og 2010. Undersøgelsen er 
gennemført i samtlige kommuner i Region 
Hovedstaden, og det giver den enkelte 
kommune god mulighed for at følge sund-
hedsudviklingen lokalt. 

Anden del af Sundhedsprofilen er primært 
baseret på oplysninger fra nationale 
registre, kombineret med oplysninger fra 
spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har 
du det? 2013”. De kroniske sygdomme, 
som indgår i undersøgelsen er diabetes, 
hjertesygdom, apopleksi, KOL, astma, 
kræft, inflammatorisk ledsygdom, slidgigt, 
rygsygdom, knogleskørhed, langvarig 
behandling med antidepressiv medicin, 
svær psykisk lidelse, demens og luftvejsal-
lergi, hyppig hovedpine/migræne.

Sundhedsprofil 2013 - Kroniske lidelser

Registerdata
Spørgeskema
“Hvordan har du det?”



Kronisk sygdom i Rudersdal  
Kommune

I Rudersdal Kommune har 49 % af bor-
gerne over 16 år en eller flere kroniske 
sygdomme som eksempelvis diabetes, 
slidgigt, astma eller hjertesygdom. 

I regionen som helhed har 44 % af bor-
gerne en kronisk sygdom, og der er således 
en større andel af borgerne i Rudersdal 
Kommune, som har en kronisk sygdom. 

Forskellene skyldes formentlig især, at der 
er flere ældre i Rudersdal Kommune end i 
regionen samlet set, idet andelen med kro-
niske sygdomme stiger med alderen. 
Således har 76 % af borgerne over 65 år i 
Region Hovedstaden en eller flere kroniske 
sygdomme.

Andelen i Rudersdal Kommune er ikke 
markant  forskellig fra andelen i nabokom-
munerne. Andelen med kronisk sygdom er 
eksempelvis 53 % i Hørsholm og 48 % i 
Furesø Kommune. Således er andelen her 
også lidt højere end regionsgennemsnittet. 
I nærliggende kommuner med en lidt 
lavere andel af borgere over 65 år (fx Gen-
tofte Kommune), er andelen med kronisk 
sygdom en smule lavere end i Rudersdal 
Kommune.

Rudersdal HørsholmRegion 
Hovedstaden

Lyngby-TaarbækGentofte

53%46%43%49%44%

 

Andel med kronisk sygdom



 

Der er flest af Rudersdal-borgerne med 
kronisk sygdom, som har slidgigt, luftvej-
sallergi, rygsygdom, hyppig hovedpine/
migræne og diabetes. Antallet af borgere 
med kronisk sygdom er steget siden 2007, 
men andelen er stort set uændret. 

Årsagen til, at antallet er steget, er for-
mentlig, at mange borgere lever længere 
med deres kroniske sygdom på grund af 
bedre forebyggelse, behandling og rehabi-
litering, da der ikke  ses tilsvarende stor 
stigning i nye tilfælde af kronisk sygdom. 

Samtidig er antallet af borgere i Rudersdal 
Kommune steget med omkring 1000 per-
soner i perioden, og andelen af ældre 
borgere er stigende, hvilket formentlig 
også er en del af årsagen til stigningen.

De tre største stigninger i Rudersdal 
Kommune er antallet af borgere med 
slidgigt, der siden 2010 er steget med 
1000 personer. Antallet med knogle-
skørhed og diabetes er siden 2007 steget 
med hhv. 700 og 500 personer.

Borgere med flere kroniske         
sygdomme

26 % af borgerne i Rudersdal Kommune 
har én kronisk sygdom, 14 % har to kro-
niske sygdomme, og 9 % af borgerne har 
tre eller flere kroniske sygdomme.

51%

26%

14%
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 Diabetes  5 Astma 5 Antidepressiv medicin 5

 Hjertesygdom  5 Kræft 4 Svær psykisk lidelse 2

 Apopleksi  2 Slidgigt 21 Knogleskørhed  4

 Luftvejsallergi  15  Demens 4 Inflammatorisk ledsygdom 2

      KOL 2 Hyppig hovedpine/migræne 11

%

Uden kronisk 
sygdom

1 kronisk sygdom

2 kroniske 
sygdomme

3+ kroniske 
sygdomme

Antal borgere med kroniske  
sygdomme er stigende

% %
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Udvikling fra 2007 til 2013 i antal borgere med kronisk sygdom



Forbrug af sundhedsydelser

Forbruget af sundhedsydelser er to til 
seks gange større blandt borgere med 
kronisk sygdom end blandt borgere uden 
kronisk sygdom i Region Hovedstaden. 
Flertallet af borgere med kroniske syg-
domme har flere kontakter til både alment 
praktiserende læger og hospitalssektoren 
end borgerne i regionen som helhed.

Eksempelvis har seks ud af 10 borgere 
med kronisk sygdom haft mindst 10 kon-
takter til almen praksis i 2012, mens det 
gælder færre end to ud af 10 borgere uden 
kronisk sygdom. 

Der er endvidere en tydelig tendens til, at 
jo flere kroniske sygdomme en borger har, 
jo flere kontakter har borgeren til almen 

praksis og jo større andel har haft mindst 
et ambulant besøg eller en akut/planlægt 
indlæggelse (i 2012).

De totale omkostninger ved forbrug af 
sundhedsydelser var 9.600 kr. per person 
uden kronisk sygdom i Region Hoved-
staden i 2012. Til sammenligning er den 
gennemsnitlige omkostning 29.300 kr. per 
borger med én kronisk sygdom og 81.000 
kr. per borger med tre eller flere kroniske 
sygdomme. 

De største totale omkostninger ses blandt 
borgere med slidgigt, luftvejsallergi og 
rygsygdom, som er nogle af de hyppigst 
forekommende kroniske sygdomme. 

De største omkostninger per person ses 
blandt borgere med svær psykisk lidelse, 
kræft, hjertesygdom og KOL.

81000 kr 29300 kr 9600 kr
Uden kronisk lidelse1 kronisk lidelse3+ kroniske lidelser

Omkostninger ved forbrug af sundhedsydelser



Sundhedsprofilen viser, at der er flere 
blandt borgere med kroniske sygdomme, 
som har en uhensigtsmæssig sundheds-
adfærd i forhold til rygning, mad og bevæ-
gelse end blandt resten af befolkningen.

Rygning er særligt udbredt blandt borgere 
med psykisk lidelse eller KOL, hvor 
omkring 30 % ryger dagligt. Til sammen-
ligning ryger 15 % af borgerne i regionen 
som helhed. Meget usunde madvaner og 
manglende bevægelse er især udbredt 
blandt  borgere med apopleksi, KOL eller 
svær psykisk lidelse – her har 20 % af bor-
gerne i regionen meget usunde kostvaner, 
mens omkring 60 % er fysisk inaktive. Til 
sammenligning har 10 % i regionen som 
helhed meget usunde madvaner, mens 32 
% er fysisk inaktive.

Undersøgelsen viser også, at mange med 
kronisk sygdom faktisk ønsker at leve 
sundere. Otte ud af ti dagligrygere med 
astma ønsker at stoppe med at ryge, og 
tre ud af fire borgere, som er i langvarig 
behandling med antidepressiv medicin 
eller har en svær psykisk lidelse ønsker at 
spise sundere. Særligt borgere med astma 
eller luftvejsallergi er motiverede for at 
bevæge sig mere (tre ud af fire borgere).

Der er generelt en højere andel af borgere 
med kronisk sygdom, som får information 
om hjælp  til adfærdsændring sammen-
lignet med borgere uden kronisk sygdom. 
Især bliver der givet information om hjælp 
til rygestop. Under halvdelen af borgerne 
med kronisk sygdom får dog information 
om hjælp til at ændre alkohol-, mad- eller 
bevægelsesvaner.

Egen læge primær 
informationskilde

Der ses, at for alle typer af uhensigts-
mæssig sundhedsadfærd er egen læge 
den primære informationskilde, når det 
gælder information om muligheden for 
hjælp til adfærdsændring. Der ses en 
tendens til, at andelen, som har taget imod 
hjælp til adfærdsændring, er større, hvis 
tilbuddet er kommet fra egen læge sam-
menlignet med øvrige informationskilder 
som f.eks. kommunens personale, 
hospital og arbejde/studie.

Usunde vaner 

Motiveret for at leve sundere 

Regionen som helhed

Svær psykisk lidelse

KOL

Hjertesygdom
10 %

16 %

21 %

19 %

Andel med meget usunde kostvaner


