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Forord

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi er voksende discipliner i sundhedsvæ-
senet, og der er stor brug for ansatte både i regioner og kommuner, der dels har 
viden inden for disse fagområder, dels har forudsætninger for både at kunne deltage 
i forsknings- og udviklingsarbejde og for at kunne analysere forskningsresultater til 
gavn for folkesundheden.
 I lov om uddannelse til professionsbachelor er det beskrevet, at ud over at give 
viden om og forståelse for et fagområdes teori og praksis skal uddannelse til pro-
fessionsbachelor også kvalificere den studerende til relevant videreuddannelse. 
Siden loven kom, har de fleste af de mellemlange videregående uddannelser fået 
bekendtgørelser, der bl.a. indeholder krav om, at de studerende skal blive i stand til 
at fortsætte teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse. For at opfylde 
disse krav er det nødvendigt, at de sundhedsprofessionelle professionsbachelorer 
kan bruge af den kolossale mængde af sundhedsvidenskabelig forskningslitteratur, 
der findes.
 Det kræver en grundlæggende viden om sundhedsvidenskabelige forskningsme-
toder, og en af de retninger inden for sundhedsvidenskabelig forskning, som det 
er vigtigt, at studerende introduceres til, er forskningen i folkesundhed. Til denne 
forskning anvendes i særlig grad epidemiologi som metode, og denne bog er en 
indføring i grundlæggende forskningsmetoder i folkesundhed og epidemiologi.
 Professionernes udvikling går mod øget akademisering og krav om evidensba-
sering af det kliniske arbejde. Det er derfor et håb, at bogen vil finde anvendelse i 
den kliniske praksis. Det er også et håb, at bogen kan inspirere til videreudvikling 
af professionerne til gavn for hele befolkningen og sundhedsvæsenet.
 Formålet med denne bog er derfor at introducere både studerende på de mel-
lemlange videregående sundhedsuddannelser, studerende på diplomuddannelse 
samt klinikere til folkesundhed og epidemiologi, epidemiologiske forskningsdesign 
samt kritisk læsning og analyse af forskningsartikler.
 Bogen tilstræber at udgøre en samlet helhed, hvor begreber og metoder forklares 
ved eksempler ud fra de samme to videnskabelige epidemiologiske artikler, som 
analyseres eksemplarisk sidst i bogen. Der forekommer enkelte overlapninger, idet 
nogle få begreber naturligt har skullet beskrives i flere kapitler. Derved gives læseren 
mulighed for at læse kapitlerne uafhængigt af hinanden.
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 Den primære målgruppe er studerende på professionshøjskolernes sundheds-
uddannelser, dvs. sygepleje-, fysioterapi-, ergoterapi-, jordemoder-, bioanalytiker- 
og radiografstuderende samt studerende i ernæring og sundhed. Den sekundære 
målgruppe er postgraduate studerende på diplomuddannelserne, for hvem bogens 
indhold er en nødvendig opgradering i forhold til at opfylde uddannelsernes formål.
 Bogen er endvidere stilet til klinikere med en mellemlang videregående uddan-
nelse, som i deres arbejde søger større forståelse for folkesundhedsvidenskab og 
epidemiologi, fx i forhold til udvikling af forebyggelsesarbejde eller kritisk gransk-
ning af videnskabelige epidemiologiske artikler. På trods af forfattergruppens store 
fagkundskab har det ikke været muligt at dække alle relevante emner i en enkelt 
lærebog, hvorfor interesserede studerende opfordres til at læse supplerende litteratur 
fra referencelisterne efter de enkelte kapitler.

Kapitel 1, Epidemiologi, sundhed og folkesundhed beskriver epidemiologi som grund-
laget for folkesundhedsarbejde. Der redegøres for udviklingen af definitionen på 
sundhed siden WHO’s definition1948 og frem til fremvæksten af begrebet sund-
hedsfremme ved Health Promotion-konferencen i Ottawa 1986. Det salutogenetiske 
perspektiv og Antonovskys teori om Sense of Coherence præsenteres. I kapitlet 
gøres der rede for, at en stor del af grundlaget for forbedring af folkesundheden er 
de epidemiologiske undersøgelser, og at strategierne for denne forbedring ligger 
i behandling, protektion, prævention, sundhedsundervisning/oplysning og health 
promotion/sundhedsfremme.
 Kapitel 2, Folkesundhed i et historisk perspektiv giver en oversigt over folke-
sundhedens historiske udvikling fra primært at have fokus på akutte og smitsomme 
sygdomme til primært at have fokus på kroniske og ikke-smitsomme sygdomme. 
Denne udvikling har betydet en ny forståelse af forholdet mellem sundhed og syg-
dom og af betydningen af den enkeltes håndtering af livet med sygdom. Som følge 
heraf studerer epidemiologer forskellige befolkningsgruppers sundhedstilstand og 
-adfærd, og kapitlet beskriver derfor social ulighed i sundhed som et epidemiologisk 
fokusområde. I takt med bl.a. den øgede globalisering har man i folkesundhedsar-
bejdet og i det epidemiologiske arbejde fået nye udfordringer pga. fremkomsten af 
nye infektionssygdomme og multiresistente mikroorganismer.
 Kapitel 3, Forebyggelse i det epidemiologiske arbejde indledes med en kort af-
klaring af forskellen mellem sundhedsfremme og forebyggelse ud fra WHO’s og 
Sundhedsstyrelsens definitioner. Herefter gennemgås forebyggelsesbegrebet. For-
skellige elementer af begrebet forklares, og etikken i det forebyggende arbejde 
belyses. Epidemiologiske befolkningsundersøgelsers betydning for udviklingen af 
forebyggelse og behandling præsenteres, herunder påpeges kønsforskelle i middel-
levetid og sygdomsmønstre. Sidst i kapitlet redegøres for fordele og ulemper ved 
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screeningsundersøgelser, dvs. systematiske befolkningsundersøgelser, som er en 
væsentlig del af det sygdomsforebyggende arbejde.
 Kapitel 4, Statistik er epidemiologiens faste følgesvend beskriver statistiske teknik-
ker og er en indføring i statistikkens verden. Denne verden er et svært tilgængeligt 
land for mange studerende på de mellemlange videregående uddannelser og for 
mange sundhedsprofessionelle klinikere. En del af disse har traditionelt et mere 
humanvidenskabeligt syn på sundhed og sygdom, hvor forståelsen for patienten el-
ler borgeren som medmenneske er i fokus. Med brug af en fortællende sprogstil og 
med udgangspunkt i en ganske lille og helt uvidenskabelig spørgeskemaundersøgelse 
blandt studerende på Professionshøjskolen Metropol føres læseren igennem central, 
grundlæggende statistik og præsenteres for redskaber, som gør det muligt at forstå og 
læse epidemiologiske, kvantitative forskningsartikler kritisk og at forstå og fortolke 
tabeller og figurer i disse artikler. Studerende på bioanalytiker- og radiografuddan-
nelsen har generelt større viden om matematik og statistik, og derfor er det et håb, 
at de mange eksempler i kapitlet vil fremme deres oplevelse af kapitelindholdets 
relevans og inspirere til yderligere læsning af epidemiologiske forskningsartikler.
 Kapitel 5, Epidemiologiske hyppighedsmål præsenterer den deskriptive epidemio-
logi, herunder bl.a. de mest almindelige hyppighedsmål, prævalens og incidens, 
samt beregning og fortolkning af disse mål. Alle de epidemiologiske beregninger 
eksemplificeres med tal fra danske datakilder og i relation til diabetes. Middelleve-
tid som begreb forklares, og det forklares, hvilke hyppighedsmål bl.a. politikerne 
efterspørger i forsøget på at lave økonomiske beregninger af behandlings- og fore-
byggelsestiltag. Sidst i kapitlet præsenteres flere offentligt tilgængelige datakilder, 
der står til rådighed på internettet.
 Kapitel 6, Epidemiologiske design præsenterer først evidensbaseret praksis. Ud 
fra Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi eksemplificeres, 
hvordan værdien af anbefalinger for undersøgelse og behandling gradueres, alt efter 
hvilket evidensniveau de bagvedliggende undersøgelser har. Det understreges, at man 
ud over de epidemiologiske undersøgelsesdesign i det medicinske evidenshierarki 
også skal undersøge de sundhedsfaglige personers kliniske erfaringer og ekspertise 
samt patienternes ønsker, motivation, behov og rettigheder. Dernæst gennemgås 
betydningsfulde overvejelser, som forskerne må gøre sig før valg af design. Disse 
valg afhænger af, om undersøgelsen er rettet fremad eller bagud i tid, hvordan man 
udvælger og finder deltagere til sin undersøgelse, og hvilke data der skal indsamles, 
og hvordan. Til sidst gennemgås de hyppigste epidemiologiske forskningsdesign 
såsom randomiseret kontrolleret undersøgelse, kohorteundersøgelse, case-kontrol-
undersøgelse og tværsnitsundersøgelse, og eksempler på dataanalyse gennemgås.
 Kapitel 7, Årsagssammenhænge gennemgår kriterier, som kan hjælpe læsere af 
epidemiologiske forskningsartikler til at vurdere, hvorvidt der er tale om en årsags-
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sammenhæng eller blot en statistisk sammenhæng mellem en risikofaktor og et 
outcome. Der redegøres for begreberne bias og confounding.
 Kapitel 8, At læse forskningsartikler beskriver, hvordan sundhedsvidenskabelige 
artikler, herunder epidemiologiske, kvantitative artikler bliver til, deres vej gennem 
review-godkendelse og de internationale regler i forhold til forfatterrettigheder. Ar-
tiklernes opbygning efter IMRAD-formatet gennemgås. Sidst i kapitlet gennemgås 
systematisk, hvad der er vigtigt at se efter og vurdere, når man skal analysere en sund-
hedsvidenskabelig/epidemiologisk artikel, som er opbygget efter IMRAD-formatet.
 Kapitel 9, Analyse af forskningsartikel (tværsnitsundersøgelse) er en kritisk analyse 
af en epidemiologisk tværsnitsundersøgelse, hvor eksponering (kardiovaskulære 
risikofaktorer) og outcome (apoplexia cerebri) er målt på samme tid. Formålet med 
undersøgelsen var at beskrive forekomsten af kardiovaskulære risikofaktorer ved 
apopleksiens opståen hos mænd og kvinder i alle aldre. Artiklen er et eksempel 
på et dansk videnskabeligt arbejde, som er publiceret i et internationalt anerkendt 
videnskabeligt tidsskrift, Stroke. Artiklen giver læseren en forskningsbaseret viden 
om et stort og aktuelt folkesundhedsproblem.
 Kapitel 10, Analyse af forskningsartikel (kohorteundersøgelse) er en kritisk analyse 
af en kohorteundersøgelse, hvor formålet var at undersøge sammenhængen mel-
lem langtidseksponering for trafikrelateret luftforurening og incidensen af diabetes. 
Forskerne har undersøgt en kohorte af byboere i Danmark og ud fra undersøgel-
sespopulationens bopæl og beregninger af graden af trafikrelateret luftforurening er 
incidensen af diabetes målt. Også denne undersøgelse er et eksempel på et dansk 
videnskabeligt arbejde, publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tids-
skrift, Diabetes Care. Det har stor betydning for folkesundheden at få epidemiologisk 
evidens for en årsagssammenhæng mellem luftforurening og diabetes.




