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Forebyggelse i almen praksis og på sygehus 

 

Til ledere og beslutningstagere i almen praksis og på sygehus 
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Forord 

Almen praksis og sygehuse er i kontakt med mange patienter med helbredsproblemer, hvor 

livsstilen har betydning for helbredet og behandlingen, og har en enestående mulighed for at 

understøtte patienternes sunde livsstil.  

I almen praksis og på sygehus foregår der meget forebyggelsesarbejde, som Sundhedsstyrelsen 

med denne folder ønsker at understøtte.  

Til videre inspiration for forebyggelsesarbejdet i almen praksis og på sygehus har 

Sundhedsstyrelsen også udarbejdet en guide til sundhedspersonalet. Denne guide giver konkrete 

forslag til arbejdet med at tale med patienten om livsstil og helbred. Til patienter er der 

udarbejdet en oplysende patientfolder om livsstil og betydningen heraf for helbred og behandling.  

Materialerne understøtter det sammenhængende forebyggelsesforløb på tværs af almen praksis, 

sygehus og kommune, og det er derfor et fælles materiale, velvidende at opgaver og organisering i 

almen praksis og på sygehus er forskellige.  Materialerne kan også give inspiration til andre aktører 

i det primære sundhedsvæsen, fx praktiserende speciallæger og fysioterapeuter.  

Materialerne, især afsnittene vedrørende kost, er udarbejdet i samarbejde med Fødevarestyrelsen 

og DTU Fødevareinstituttet, som takkes for arbejdet.  

Sundhedsstyrelsen takker også de mange parter i øvrigt, der har bidraget med rådgivning og 

høringssvar i udvikling af materialerne.  Det er håbet, at materialerne kan inspirere og styrke 

forebyggelsesarbejdet i almen praksis og på sygehus til gavn for patienterne.   
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Livsstilssygdomme fylder hos patienten og i sundhedsvæsenet 

Uhensigtsmæssig livsstil er udbredt i den danske befolkning, og er som enkeltfaktor den 

dominerende årsag til de kroniske sygdomme, som fylder mest i Danmark: Kræft, 

hjertekarsygdomme, diabetes og KOL. Af den samlede sygdomsbyrde i Danmark er 

uhensigtsmæssig livsstil ansvarlig for ca. 40 % (1). Godt halvdelen af danskerne har én eller flere 

risikofaktorer: Rygning, alkoholindtag over højrisikogrænsen, fysisk inaktivitet og usunde 

kostvaner, og der er en ophobning af uhensigtsmæssig livsstil i socialt udsatte dele af 

befolkningen(2).  

 

Uhensigtsmæssig livsstil belaster med ekstra konsultationer i almen praksis og ekstra indlæggelser 

på sygehus(1), og kan medføre unødige komplikationer og ekstra liggedage i forbindelse med 

operation(3).  

 

Livsstilssygdomme kan i høj grad forebygges. WHO anslår, at 80 % af hjertekarsygdomme og 

mindst 30 % af al kræftsygdom, kan forebygges, ligesom udviklingen i diabetes kan bremses (4-6). 

Sundhedsvæsenet har en vigtig rolle at spille i den forebyggende indsats. 

 

Dokumentation 

Der er god dokumentation for effektive metoder til at støtte patienter i at ændre livsstil, både når 

det gælder alkohol, tobak, fysisk aktivitet, usunde kostvaner og brug af stoffer (7-21), men 

omfanget af tilgængelig viden varierer for de forskellige risikofaktorer, for målgrupper og arenaer. 

Der er behov for yderligere forskning på området, herunder med hensyn til overførbarhed af 

resultater mellem arenaer. 

Selvom dokumentationen på visse områder er begrænset, er der behov for, at patienter med 

forebyggelsesbehov gives forebyggelsestilbud. Men det er væsentligt, at forebyggelsestilbud 

følges op med monitorering og evaluering med hensyn til effekt, organisering mv. 

Gevinster  

Undersøgelser har vist, at sundere livsstil hos patienterne ikke alene er en gevinst for den enkelte 

patient, men at det også er en gevinst for sundhedsvæsenet. I det følgende gives eksempler på 

potentialer og opnåede gevinster i sundhedsvæsenet:  

Komplikationer og indlæggelsestid i forbindelse med operation kan mindskes, hvis patienterne 

inden operation holder pause med tobak og alkohol(3). 

I en mindre undersøgelse fra Danmark kunne kvaliteten og resultatet af behandlingsforløbet 

forbedres hos patienter, der modtog et præoperativt forebyggelsesforløb, og de samlede udgifter i 

forbindelse med operationen blev reduceret med godt 12.000 kr. pr. patient (22). 
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Behovet for medicin og pleje kan reduceres ved sundere livsstil (3,16). 

Det er beregnet, at de regionale udgifter i Region Hovedstaden til iskæmisk hjertesygdom i 2028 

kan reduceres med godt 53 mia. kr., hvis rygeprævalensen hos borgere i Københavns Kommune 

reduceres til 4 % (23). 

Patienter, som efter et akut hjertetilfælde stopper med at ryge, begynder at spise sundt og 

motionere, kan allerede efter 6 måneder mindske deres risiko for et nyt hjertetilfælde med 74 % 

sammenlignet med andre, der fortsætter med en usund livsstil (18,19). 

Der er et potentiale for nedsættelse af behov for konsultationer i almen praksis og på sygehus, 

hvis patienter gennemfører relevant forebyggelsestilbud (1,3,22). 

 

Box Patienter vil gerne ændre vaner 

En stor andel af patienter med usund livsstil ønsker at ændre vaner og er særligt motiverede i 

forbindelse med kontakten til sundhedsvæsenet. Patienterne er ofte interesserede i at vide, hvad 

de selv kan gøre for at få det bedst mulige behandlingsforløb som muligt (24,25). 

Box slut 

Box Hvad er et forebyggelsesforløb? 

Et forebyggelsesforløb omfatter opsporing, information, registrering, motivation samt henvisning 

til - og deltagelse i - forebyggelsestilbud. 

 

I box 

Hvad kan du gøre som leder? 

 Støtte op om forebyggelsesindsatsen i din praksis, på dit sygehus, på din afdeling. 

 Tilrettelægge opgaven: Afklare hvem der taler med patienten om livsstil og helbred og 

hvornår. 

 Sørge for at personalet har de relevante kompetencer og føler sig trygge ved at tale med 

patienterne om livsstil, herunder afdække behov for kompetenceudvikling.  

 Gøre det nemt at få overblik over lokale/kommunale forebyggelsestilbud.  

 Understøtte samarbejdet på tværs af sektorer om sammenhængende forebyggelsesforløb. 

 Understøtte monitorering og forskning i effekter af forebyggelsesindsatsen, hvor der 

mangler viden. 

Box slut 
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Hvad kan sundhedspersonalet gøre?  

Sundhedspersonalet kan hjælpe patienterne på vej ved at tale om livsstil og helbred, som led i 

behandlingsforløbet. 

 

 
 

I almen praksis kan livsstil og helbred tages op, fx i forbindelse med udredning/behandling for 

sygdom, ved attestudstedelse, ved årlig medicinkontrol eller ved praksissygeplejerskens 

opfølgninger med patienten. 

 

På sygehus kan livsstil og helbred tages op, fx i forbindelse med journaloptagelsen. Hvis der er 

behov for opfølgning, kan det fx ske i forbindelse med plejepersonalets samtaler med patienten.  

Patientens helbredsmæssige risiko kan afdækkes i forhold til det aktuelle behandlingsforløb og på 

længere sigt, og ved behov henvises til/tilbydes relevant forebyggelsestilbud. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Patientens 
livsstilsfaktorer 

afdækkes 

2. 

Patienten 
informeres om 

helbredsrisiko og 
betydning for 
behandlingen. 
Modtager råd 

3. 

Livssilsfaktorer 
registreres i journalen 

og indføres i 
henvisning til 

sygehus/kommune 
samt i 

udskrivningsbrev 

4. 

Patienten henvises til 
relevant 

forebyggelsestilbud i 
kommunen, hos andre 
lokale tilbud, i almen 

praksis eller på sygehus 

Eksempler på organisering af opgaven og IT understøttelse   

 

På Aalborg Universitetshospital er opgaven med at afklare livsstil, patientinformere og henvise til 

forebyggelsestilbud integreret i såvel journaloptagelsen som i plejepersonalets samtaler med patienten. 

Afhængig af den kliniske situation gennemføres opgaven helt eller delvist ved journaloptagelsen. Evt. 

opfølgning sker ved plejepersonalet.  Den elektroniske patientjournal sikrer, at patientens status for 

livsstilsfaktorer samt evt. henvisning til forebyggelsestilbud er lettilgængeligt for sundhedspersonalet 

også på andre afdelinger, som patienten måtte henvises til. Oplysninger registreres i et særligt felt i 

patientjournalen. 

 

I Bellinge Lægehus taler både konsultationssygeplejersken og lægen med patienter om livsstil og 

helbred. Begge parter er opmærksomme i opsporing, og henviser ved behov til den anden part for 

opfølgning, ligesom begge parter ved behov henviser til forebyggelsestilbud i kommunen. Koordination 

og et sammenhængende patientforløb sikres gennem journalnotater i den fælles journal.  
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MedCom og SOFT 

Henvisningshotellet (MedCom) understøtter den elektroniske henvisning til kommunale 

forebyggelsestilbud, og gør det muligt for almen praksis og sygehuse at sende henvisninger til alle 

kommuner. På www.sundhed.dk/soft findes en fælles oversigt, SOFT, der giver et overblik over 

alle kommuner og regioners sundheds- og forebyggelsestilbud.  

 

 

Forebyggelsesstandarden i Den Danske Kvalitetsmodel 

Sygehusledelsen har ansvaret for, at sygehuset har en politik for forebyggelse og 

sundhedsfremme, at der er retningslinjer for vurdering af sundhedsmæssig risiko hos patienterne 

og for tilbud om intervention vedrørende livstilsfaktorer. Standarden for forebyggelse og 

sundhedsfremme har til formål, at patienter med livsstilsfaktorer, der påvirker resultatet af 

patientforløbet, tilbydes en intervention. 

 

Personalets kompetencer 

Opgaven med at tale om livsstil og helbred i almen praksis og på sygehus kræver ikke udvidede 

kompetencer hos sundhedspersonalet, arbejdet gennemføres i vidt omfang allerede, og bygger på 

personalets viden om sygdom og sundhed. Der kan være behov for at genopfriske 

viden/færdigheder, fx gennem oplæg/undervisning. 

Opgaven med at gennemføre forebyggelsestilbud kræver derimod udvidede kompetencer. Hvis 

tilbuddet gives i almen praksis eller på sygehus, kan der være behov for at udvikle kompetencerne 

hos udvalgt personale.  

I box Hvilke kompetencer er der brug for? 

Sundhedspersonalet skal kunne: 

 gøre brug af anledninger til forebyggelse i patientkontakten 

 afdække patientens forebyggelsesbehov og ønsker til forandring 

 vurdere om patienten vil have gavn af et forebyggelsestilbud  

 rådgive patienten kortfattet om forebyggelsesgevinster og –muligheder. 
 

Derudover skal sundhedspersonalet have kendskab til forebyggelsestilbud og kunne henvise til 
dem. Box slut 
 

Rammerne for sammenhængende forebyggelsesforløb 

Sundhedsaftaler og praksisplaner udgør rammerne for sammenhængende forebyggelsesforløb på 

tværs af sektorer, herunder arbejdsdeling og kommunikation mellem parterne. Fælles IT-

systemer/-værktøjer er vigtige for at understøtte kommunikation og arbejdsgange på tværs af 

sektorer. 

Patienterne skal opleve, at indsatsen i den ene sektor bygger videre på det, der sker i den anden 

sektor, uanset om et forebyggelsesforløb starter i den ene eller den anden sektor.  

http://www.sundhed.dk/
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Hvad siger loven? 

Ifølge sundhedsloven skal sygehuse og almen praksis tilbyde forebyggelse til patienter som led i 

behandlingsindsatsen, mens kommunerne har ansvaret for at etablere sunde rammer og udbyde 

forebyggende tilbud til borgerne. Patienter har ret til at få oplyst, hvordan deres livsstil påvirker 

deres helbredstilstand og ret til at få information om relevante forebyggelsesmuligheder. 

Sygehusene er ved at implementere Den Danske Kvalitetsmodels standard for forebyggelse og 

sundhedsfremme (DDKM 2.16.2).  

Monitorering og opfølgning på forebyggelsesarbejdet 

Der findes et sæt koder til registrering af patientens livsstilsfaktorer, både i almen praksis og på 

sygehus. Disse koder kan anvendes i monitoreringen og i opfølgningen af det forebyggende 

arbejde. Det bliver fx klart, hvor mange rygere, der er blandt patienterne, og hvor mange af dem, 

der har fået tilbud om rygestop. I almen praksis er der en KRAM pop-up, der kan understøtte 

systematisk registrering af livsstilsfaktorer. 
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