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I denne tid kulminerer mange måneders forbere-

delse rundt omkring i landets nye store kommuner, 

og både ansatte og borgere arbejder på at finde op 

og ned i de nye rammer og den lange liste over 

nye opgaver, som kommunerne nu skal løse. 

Et af de store og vigtige nye områder, der er kom-

met til, er den borgerrettede sygdoms-forebyg-

gelse, og folkesundhed er ordet, der høres igen 

og igen. Men hvordan får man hold på folkesund-

heden, og hvordan kan den måles?

TNS Gallup er i disse måneder med til at gøre 

status over folkesundheden i 14 kommuner 

landet over ved at sende spørgeskemaer ud til 

næsten 40.000 borgere. Spørgeskemaet omfat-

ter mange forskellige aspekter af sundhedsbe-

grebet; fra de traditionelle som f.eks. sygdomme, 

motion og alkohol, til nogle blødere men også 

vigtige parametre som stress og trivsel på arbejds-

pladsen og sociale netværk. 

Når dataindsamlingen er slut, udarbejdes der 

en sundhedsprofil for hver deltagerkommune 

på baggrund af besvarelserne. Spørgsmålenes 

udformning gør det muligt for kommunerne at 

sammenligne sig ikke bare med en lang række 

kommuner i hele landet, men også internationalt, 

for bag undersøgelsen står bl.a. HEPRO (Health 

and social well being in the Baltic Sea Region). 

I hele Østersøområdet gennemføres der derfor 

i samarbejde med lokale TNS-kontorer lignende 

undersøgelser i yderligere ca. 25 kommuner.

Spørgeskemaet er udviklet af Statens Institut for 

Folkesundhed i samarbejde med Hepro-netværk-

et. TNS Gallups opgave er at styre det store logis-

tiske arbejde, der er forbundet med at udsende 

de 40.000 postale spørgeskemaer i Danmark, og 

ikke mindst med at håndtere de mange tusinde 

besvarelser, der kommer, så resultaterne bliver 

anvendelige for de kommunale politikere og for-

valtninger. TNS Gallup har en lang tradition for 

at samarbejde med forskellige forskningsinstitu-

tioner, og netop nu er vi med til at opbygge en 

meget stor vidensbank for sundhedsområdet. 

Resultaterne fra undersøgelserne kan på kort sigt 

bruges som et statusbillede af folkesundheden i 

de danske kommuner, og formålet er, at profil-

erne kan bruges i den politiske planlægning af 

forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. 

Hvis vi forestiller os, at kommunerne laver en ny 

dataindsamling om nogle år, vil sundhedsprofil-

erne også kunne fungere som et unikt sammen-

ligningsgrundlag for effekten af lokale, regionale 

og nationale sundhedsfremmetiltag. 

På den måde er TNS Gallup med til at tage tem-

peraturen på folkesundheden i Danmark.

Hepro 
TNS Gallup er med til at 
sætte folkesundheden på 
den kommunale dagsorden.
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