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FORORD  7

I efteråret 2008 mødtes repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, embedslæge funk‑
tionen, de offentligt ansatte læger, konsulent for WhO, klinisk socialmedicin, Dansk 
Arbejdsgiverforening, LO, arbejdsmedicin, almen medicin, Center for Folkesundhed 
og miljømedicin i en til lejligheden nedsat “Tænketank”, hvor undertegnede var 
inviteret med som repræsentant for en humanistisk vinkel på sundhedsfremme.
 Det var tænketankens opgave at prøve at formulere nogle fælles visioner og opga‑
ver for – ja det hed i udgangspunktet – “dansk samfundsmedicin”. Men allerede her 
viste uenigheden sig, for hvorfor skulle samlebetegnelsen for den brede opfattelse af 
sundhed og sundhedsfremme ikke hellere hedde Public Health (folkesundhed), som 
det vist nok gør i WhO sammenhæng, eller hedde “miljømedicin” som det vist nok 
gør i visse EU sammenhænge (specielt i Tyskland).
 Bag den terminologiske uenighed dækkede der sig en mere saglig uenighed. hvor 
faget socialmedicin oprindelig var samlebetegnelsen i henhold til Povl Bonnevies 
lærebog fra 1958, hvor socialmedicinen udskilles fra faget hygiejne – hvilket man kan 
læse om i min artikel i nærværende bog – er der siden slutningen af 1960erne sket 
en stadig specialisering inden for det felt, som man samlet kan kalde samfundsme‑
dicin/Public health/sundhedsfremme/miljømedicin, og denne specialisering gør 
det åbenbart vanskeligt at bekende sig til en fælles terminologi og vision for den 
almene sundhedsfremmeindsats i Danmark.
 Samtidig er der løbende sket ændringer af de statslige og (amts)kommunale op‑
gaver på sundhedsområdet. Foruden disse offentlige instanser er der sket ændringer 
på det politiske plan i og med, at der er oprettet et sundhedsministerium. Som det 
er fremgået er sundhed også et anliggende for parterne på arbejdsmarkedet, DA 
og LO, ligesom forskellige faglige foreninger og ikke mindst PLO, de privat prak‑
tiserende lægers organisation samt Sundhedsstyrelsen er markante stemmer i det 
kor, der skal synge sundhedens sang i Danmark.
 hvorfor er det kommet dertil? hvad er historien? hvad er mere præcis de vigtige 

Forord
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8  FORORD

erfaringer og realistiske visioner for sundhedsfremmeindsatsen og folkesundheds‑
strategien i Danmark i dag? hvordan er arbejdsdelingen og hvorfor? Det er nogle 
af de spørgsmål, som berøres og belyses i nærværende bog.
 Bogen tilegnes, nu afdøde, tidligere embedslæge Vagn Christensen, og bogens 
interview med ham (fra efteråret 2009) fortæller en meget vigtig del af den danske 
samfundsmedicins historie efter 1950. Tilsvarende finder man en væsentlig side af 
denne historie udfoldet i Martin Silberschmidt og Claus Vinther Nielsens respektive 
artikler. På et mere overordnet plan vil man i artiklerne af Jørn hansen, Uffe Juul 
Jensen og undertegnede finde supplerende historiske betragtninger om emnet.
 Med de to indledende artikler af Signild Valgårda får læseren et udtryk for Die 
Stand der Dinge anno 2011. Socialmedicin/folkesundhed/samfundsmedicin/sund‑
hedsfremme er i Danmark inde i en problematisk periode. Undertegnede ser mere 
kritisk på situationen end Signild Vallgårda selv gør. Som jeg ser det holder man sig 
til KRAM konceptet, hvor en påstand om usund livsstil – Kost, Rygning, Alkohol og 
Manglende motion – ses som den væsentligste faktor vedrørende sygdomsfrekvenser. 
Sundhedsfremme er blevet til sygdomsforebyggelse, og ansvaret ligger på den enkelte 
borgers skuldre. Det er vel ikke utænkeligt, at den tid snart kommer, hvor dem, 
der lever usundt, skal straffes med lavere løn, dårligere adgang til sundhedsydelser 
eller som med rygerne i dag, skal sidde i særlig fedme områder i restauranter og 
cafeer.
 Jeg ved fra mit arbejde inden for fødevareforskning, at det er meget svært at 
overbevise fonde og myndigheder om, at sundhed ikke kun afhænger af livsstil. Jeg 
og gode kolleger har i mange sammenhænge forsøgt at indføre et bredere begreb 
om “livsførsel” eller levemønstre, og hvor pointen er, at disse mønstre indbefatter 
sociale forhold såsom bolig, social interaktion, arbejdsforhold, trafikforhold etc. 
Men det er ikke så nemt at reklamere for en ny sund kantine på jobbet som at re‑
klamere for en ny fedtreduceret mælkedrik på hylderne i supermarkedet, som den 
sundhedsbevidste forbruger så kan vælge eller vælge fra.
 Nærværende bog giver med andre ord langt fra kys til KRAM. Alternativer 
oprulles og perspektiveres. Ikke mindst betones det, at folkesundhedsindsatsen 
ikke kun er et anliggende for de medicinske specialer. Faktisk bør hovedaktørerne 
på området være alle mulige gode folk, der arbejder i boligforeninger, inden for 
personaleledelse på arbejdspladserne, i fritidsordninger, i skolerne, i idrætsklubber 
og i det hele taget udspiller sundheds‑problematikker sig som en integreret del af 
det almene menneskelige liv.
 hvis man har svært ved at se det, kan man læse de tre afsnit i bogen om Sund 
By indsatsen i horsens. her er tale om en humanistisk og sundhedspædagogisk til‑
gang til sundhedsfremme. Men mere nytteorienterede politikere og skatteborgere 
i almindelighed vil også kunne gnide sig i hænderne, for de beskedne økonomiske 

87875_folkesundhed_5k.indd   8 14-07-2011   09:19:55



FORORD  9

bidrag fra kommunekassen til Sund By arbejdet kommer tifold igen og er et aktiv 
for økonomien i horsens Kommune.
 Bogen er generelt skrevet i den ånd, der udtrykkes ved flere deklarationer fra 
WhO, herunder deklarationen om Sundhed for alle i år 2000. Bogen er en debatbog, 
der henvender sig til alle med en interesse i folkesundheden i Danmark, og derfor 
afsluttes bogen med en række debatterende artikler (Brock, Poulsen, Klausen og 
Thorgaard) ligesom Uffe Juul Jensen i sin artikel påpeger, at der desværre aldrig 
er noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget andet. Dette gælder også 
ideen om en “sund by” og lignende metaforer, der dækker over idealet, at sundhed 
er noget, der kan fremmes ved at indrette og planlægge.
 Bogen er indholdsmæssigt redigeret af Martin Silberschmidt i samarbejde med Steen 
Brock, der i denne sammenhæng repræsenterer forlaget Philosophia. Bogen er 
blevet til på Martins anledning og i kraft af hans gejst og store indsigt og erfaring 
på området.

Steen Brock
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“LIVSSTILSSygDOMME” Og LIVSSTIL  13

“Livsstilssygdomme” og livsstil1

Af Signild Vallgårda

I dette kapitel vil jeg diskutere begrebet livsstilssygdomme og give nogle historiske, 
epidemiologiske og politiske begrundelser for, at det er en god idé at ikke bruge 
det. Derefter vil jeg præsentere nogle måder at definere begrebet livsstil på, som 
måske kan bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor mennesker handler mere eller 
mindre sundhedsgavnligt.

Følgende forestillinger er ofte knyttet til begrebet livsstilssygdomme:

•	 Sygdommene er blevet mere almindelige i løbet af det 20. århundrede som kon‑
sekvens af ændret adfærd; de kaldes også velfærds‑ eller civilisationssygdomme 
ud fra en forestilling om, at den forbedrede levestandard er årsag til dem.

•	 Forskellige adfærdsformer er de vigtigste årsager til disse sygdomme.
•	 Menneskers adfærd er resultat af individers valg.

Den politiske konsekvens af disse opfattelser er, at forebyggelsespolitikken koncen‑
treres om regulering af menneskers adfærd, og at de midler, som bruges, ofte sigter 
til at få mennesker at træffe andre valg.
 Man kan spørge: hvorfor det er så vigtigt at forholde sig til, hvilke ord vi bruger? 
Det er det, fordi vi gør ting med ord.2 Ved at benævne noget på en given måde er 
vi med til at give dette noget både en deskriptiv og en normativ betydning. Et godt 
eksempel er forskellen på at tale om fosterdrab og svangerskabsafbrydelse;3 de to 
ord signalerer to helt forskellige forestillinger om et fænomen, som rent teknisk 
kan siges at være ens. Ordene er med til at forme modtagernes forestillinger om 

1 Den første del af artiklen bygger delvist på en artikel publiceret i Akademiske sygeplejersker (2010)
2 Austin (1962); Skinner (2002)
3 Nexø, S. A. (2005) 
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14  SIgNILD VALLgåRDA

det, vi taler om. Samtidig er de udtryk for afsenderens forståelse og vurdering af 
fænomener, eller i det mindste for den forestilling, hun vil skabe hos modtageren 
ved at bruge dem. Samme begreb kan få forskellige indholdsudfyldelser og dermed 
være med til at bestemme, hvordan der kan handles i forhold til fænomenet. Inden 
for det sundhedspolitiske, ligesom inden for alle andre politik‑ og videnskabsom‑
råder, kan man se begreberne som delvist “tomme skaller”, der skal gives mening. 
Der foregår en kontinuerlig kamp om at vinde tilslutning til ens egen definition eller 
indholdsudfyldelse af begreberne. Når først en definition er blevet dominerende, så 
bliver andre definitioners indflydelse mindre. Det forhold, at begreberne har flere 
betydninger, indebærer, at der kan etableres konsensus om et emne; man kan tro, 
at man mener det samme, selv om man forstår ordene forskelligt.

Hvad er “livsstilssygdomme”?

Der er ikke enighed om, hvilke sygdomme der omfattes af begrebet livsstilssygdomme, 
men diabetes 2, hjertekarsygdomme, (visse) kræftformer og kronisk obstruktiv 
lungesygdom er oftest med, andre gange inkluderes muskelskeletlidelser, herunder 
knogleskørhed, astma, Alzheimers og depression. Fedme omtales nogle gange som 
en livsstilssygdom, andre gange som en risikofaktor. De livsstilsfaktorer, der oftest 
nævnes som årsag til sygdommene, kaldes i Danmark KRAM‑faktorerne: kost, 
rygning, alkohol og motion, eller rettere sagt fysisk inaktivitet.

Er “livsstilssygdommene” kommet med 
stigende velfærd og velstand?

Livsstilssygdomme kaldes nogle gange velfærds‑ eller civilisationssygdomme, hvil‑
ket er udtryk for en forestilling om, at den øgede forekomst af sygdommene er en 
følge af, at velstand og velfærd er steget, og at vi derfor lever på en anden måde i 
dag end tidligere. Det er rigtigt, at sygdommene er mere almindelige som døds‑
årsager4 i dag end for 50 og 100 år siden, og at det i høj grad skyldes øget velfærd 
og ændrede vaner, men ikke rigtigt på den måde, man måske umiddelbart tænker 
på. grunden til, at langt flere i dag dør af disse sygdomme, er, at vores forbedrede 
levestandard, dvs. vores øgede velfærd og ændrede vaner, f.eks. mht. personlig 
hygiejne, har medført, at dødeligheden i infektionssygdomme er faldet drastisk. 

4 I en analyse af udviklingen over tid er det kun meningsfuldt at se på dødelighed, da vi ikke har 
nogen pålidelige oplysninger om de sygdomme, folk havde uden at dø af dem. Dødeligheden 
siger ikke nødvendigvis noget om den samlede sundhedstilstand, da man kan dø uden at være 
syg og være syg uden at dø.
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“LIVSSTILSSygDOMME” Og LIVSSTIL  15

Det gælder ikke mindst tuberkulose. Det var især de unge og unge voksne, som 
døde af infektionssygdomme. Med bedre boliger, ernæring, rigeligere og renere 
fødevarer, rent vand og kloaker og med almindeligt forbedret hygiejne er sygdom‑
mene blevet sjældne som dødsårsager. Langt flere bliver i dag så gamle, at de kan 
nå at få sygdomme, der udvikler sig over lang tid, de kroniske sygdomme. Stort 
set alle såkaldte livsstilssygdomme er kroniske, men ikke alle kroniske sygdomme 
kaldes livsstilssygdomme. De, der blev gamle nok – også f.eks. i 1920’erne – døde 
ligesom gamle mennesker i dag oftest af hjertekarsygdomme eller kræft. Det kan 
man se af tabel 1 nedenfor.5

Aldersfordelingen af døde i forskellige sygdomme
1921-30

*Alle under 15 år, ** alle under 45 år
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under 1 3% 71% 81% 42% 13% 6%

1‑14 14% 29% 9% 9% 6% 21% 6% 1% 2%

15‑44 59% 0 2% 3% 17% 31% 14% 2% 9% 8%

45‑64 17% 0 2% 7% 17% 15% 35% 23% 36% 28%

65 + 8% 0 6% 38% 47% 25% 44% 74% 55% 62%

Samlet 
antal 28.955 3.270 7.067 34.773 8.128 9.588 4.674 19.413 47.835 40.394

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Oversigt over Dødsaarsagerne i Kongeriget Danmark, Tiaarsoversigt, 1921‑30, 
København 1937.

Som det fremgår af tabellen, var 75 % af de, der døde af tuberkulose, under 45 år, 
mens de, som døde af de såkaldte livsstilssygdomme, stort set alle var over 45 år, og 
de fleste endda mere end 65 år. Blev man gammel nok, nåede man at udvikle disse 
sygdomme. Også dengang høstede infektionssygdommene mange unge menneskers 

5 grunden til at denne tabel er fra 1920’erne, og de to følgende figurer starter i 1920, er, at fra 
da af begyndte lægerne at udfylde dødsattester for alle dødsfald i Danmark, ikke kun for dem i 
byerne.

87875_folkesundhed_5k.indd   15 14-07-2011   09:19:55



16  SIgNILD VALLgåRDA

liv. Mønstret er, som det fremgår, dog ikke helt entydigt. Også gamle mennesker 
døde dengang af infektionssygdomme som lungebetændelse og influenza. Det er 
muligt, at mange af disse dødsfald i dag ville diagnosticeres med en anden dødsårsag, 
fordi man nu angiver den underliggende sygdom som dødsårsag, f.eks. hjertesygdom 
eller kræft, og ikke den udløsende sygdom, som bl.a. lungebetændelse kan være. 
Det skal for en god ordens skyld også fremhæves, at dødsårsagsstatistik ikke er en 
helt pålidelig kilde, heller ikke i dag. Ikke desto mindre kan den give et fingerpeg 
om forekomsten af dødsårsager i forskellige aldersgrupper.
 Den afgørende forklaring på, at dødeligheden i de såkaldte livsstilssygdomme er 
vokset, er således, at dødeligheden i infektionssygdomme blandt de unge er redu‑
ceret drastisk, og at en større andel af befolkningen bliver gammel nok til at få en 
såkaldt livsstilssygdom. Det betyder ikke, at menneskers adfærd ingen betydning 
har. Rygere og alkoholikere, inaktive og de, der spiser uhensigtsmæssigt, dør i en 
yngre alder. Men døden skal have en årsag; man må ikke dø af alderdom, og de 
allerfleste af os kommer før eller senere til at dø af en såkaldt livsstilssygdom.
 Ser man på udviklingen i løbet af det 20. århundrede6 og laver en aldersstandar‑
disering, dvs. lader, som om befolkningens alderssammensætning er den samme 
gennem århundredet, får man indtryk af, hvordan dødsårsagerne har ændret sig. 
Infektionsdødeligheden er, som det fremgår af de to nedenstående figurer, faldet 
meget. Det er dødeligheden i apopleksi (hjerneblødning) og alderdomssvaghed også. 
Det skyldes nok især, at alderdomssvaghed blev brugt, når man ikke kunne finde 
andre forklaringer. I dag må den dødsårsag ikke bruges. Disse dødsfald placeres 
således i andre kategorier, sikkert både hjertekarsygdomme og kræft, som man 
efterhånden er blevet bedre til at diagnosticere.
 Som det fremgår af figur 1, er kvindernes kræftdødelighed konstant, dvs. at ri‑
sikoen for at dø af kræft er den samme i dag som for 90 år siden. Det dækker dog 
over ændringer, som f.eks. at lungekræftdødeligheden er steget en del, og brystkræft 
noget, mens mavekræft er blevet mere sjælden.
 Stigningen i mænds kræftdødelighed skyldes især, at frem til 1980’erne voksede 
mændenes dødelighed i lungekræft, siden er den faldet, og at også mændene har 
haft en nedgang i dødelighed som følge af mavekræft. hjertekarsygdomme viser 
et mere varierende mønster, for kvinder en stigning frem til 1950 og siden et fald. 
For mænds vedkommende begyndte dette fald først i 1960’erne. Der er sket mere 
end en halvering af dødeligheden i hjertekarsygdomme per 1.000 indbyggere i de 
sidste 50 år. Nedgangen i dødeligheden i hjertekarsygdomme har således fundet sted 
samtidig med en stigning i velfærd og stillesiddende arbejde, og samtidig med at 
andelen af fede og diabetikere er vokset, og imens andelen af rygere på den anden 

6 Juel, K. (2004)
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“LIVSSTILSSygDOMME” Og LIVSSTIL  17

Figur 1. Dødeligheden i store dødsårsagsgrupper i Danmark 1920‑2000. Kvinder, alders‑
standardiserede rater pr. 100.000.

Figur 2. Dødeligheden i store dødsårsagsgrupper i Danmark 1920‑2000. Mænd, alders‑
standardiserede rater pr. 100.000.

Kilde: Juel, Knud. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men hvorfor 3‑4 år 
kortere end svenske mænd og franske kvinder? København: SIF: 2004.

Kilde: Juel, Knud. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men hvorfor 3‑4 år 
kortere end svenske mænd og franske kvinder? København: SIF: 2004.
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18  SIgNILD VALLgåRDA

side er faldet.7 En del af nedgangen i hjertedødeligheden i de seneste årtier kan sik‑
kert også tilskrives forbedret behandling. Den større variation i hjertedødeligheden, 
sammenlignet med kræftdødeligheden, tyder på, at den er mere påvirkelig af om‑
givelser og adfærd. Ser man på de sociale forskelle i dødelighed, er de også meget 
større, når det gælder forekomst af og dødelighed som følge af hjertekarsygdomme 
end som følge af kræft.8

 Set i et historisk perspektiv er det således misvisende at sige, at de såkaldte livs‑
stilssygdomme er blevet mere almindelige, hvis man dermed mener, at risikoen er 
vokset, fordi mennesker lever mere usundt i dag. De er hovedsagelig blevet mere 
almindelige, fordi mange flere bliver gamle nok til at få dem, fordi de ikke er døde af 
infektionssygdomme. Ændret livsstil eller adfærd har haft betydning for udviklingen, 
fordi det har bidraget til, at færre får infektionssygdomme, ikke mindst personlig 
hygiejne og madhygiejne, men vigtigst er de forbedrede levekår. De såkaldte livs‑
stilssygdomme er således velfærdssygdomme, i den forstand at de er blevet mere 
almindelige, fordi vi med øget velfærd lever længere.

Epidemiologi – adfærden er ikke årsagén til ‘livsstilssygdomme’

Begrebet livsstilssygdomme kan give indtryk af, at det er menneskers adfærd, som er 
årsagén til, at nogle får disse sygdomme tidligere end andre. Men adfærden er kun 
én af flere årsager. Rygere dør gennemsnitligt tidligere end ikke‑rygere. Overvæg‑
tige og fysisk inaktive ligeså. Men ikke alle rygere dør tidligere end gennemsnittet, 
nogle endda langt senere. Næsten kun rygere får lungekræft, men de fleste rygere 
får det ikke. Det skyldes, at lungekræft, som stort set alle andre sygdomme, har 
mere end én årsag. For det første er vi forskelligt genetisk disponerede til at få syg‑
domme. For det andet har de vilkår, vi havde i vores barndom og ungdom, ja, selv 
i fostertilstanden, disponeret os til at få eller undgå bl.a. hjertekarsygdomme. For 
det tredje er der mange andre faktorer i voksenlivet, som øger eller mindsker risi‑
koen for at få forskellige sygdomme: socialt netværk, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 
herunder stress, luftforurening mv. Så selv om uhensigtsmæssig kost, rygning, stort 
alkoholforbrug og fysisk inaktivitet øger risikoen for at få mange sygdomme, er de 
aldrig de eneste årsager. Derfor er livsstilssygdomme et misvisende begreb, fordi det 
udnævner adfærden til den eneste årsag. Kronisk obstruktiv lungesygdom kaldes 
endda rygerlunger, dvs. rygning udnævnes alene gennem navnet som den eneste 
årsag, selvom ikke‑rygere også får sygdommen. Ved at bruge ordet livsstilssygdomme 
udpeges kun én af mange sygdomsårsager, og det kan medføre, at forebyggelsen kun 

7 Ibid.
8 Erikson, R. and J. Torssander (2008)
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rettes mod den ene type årsag. Det kan naturligvis også være sådan, at hvis politi‑
kere og andre ikke ønsker at have en forebyggelsespolitik, som vedrører andet end 
adfærd i deres forebyggelsesindsats, er brugen af ordet velegnet, fordi det bidrager 
til, at fokus bliver på menneskers adfærd.

Adfærd, et resultat af valg?

De, der bruger begrebet livsstilssygdomme, har også ofte en forestilling om, at livsstilen 
eller adfærden afspejler et personligt valg, baseret på den viden, mennesker er i 
besiddelse af. I regeringens nationale handlingsplan for forebyggelse fra 2009 hedder 
det: “Det personlige ansvar – vi skal tage ansvar for vores egen og vores nærmestes 
sundhed. Med ansvaret følger friheden til at træffe vores egne valg – under hensyn 
til andre. Det offentlige skal sikre god information om de sunde og usunde valg.” 
En vigtig forudsætning for, at den enkelte kan løfte ansvaret for egen sundhed og 
foretage oplyste valg, er viden om sunde og usunde livsstilsvalg.9

 Denne forestilling om, at vi vælger vores adfærd, og at viden spiller en stor rolle, 
deles dog ikke af alle. Der kan peges på flere indvendinger: For det første er der 
nogle meget klare sociale mønstre i vores adfærd, dvs. vi opfører os som andre i 
det sociale lag, vi tilhører eller ønsker at tilhøre. Lavtuddannede ryger f.eks. mere, 
og højtuddannede dyrker mere motion. Disse to eksempler kan føre til forestil‑
linger, som mange deler, om, at mere viden er vigtigt, eftersom højtuddannede, 
og dermed, skulle man tro, mere vidende, lever sundere. Det er også en udbredt 
forestilling, at den sundhedsgavnlige adfærd lige så stille vil sive ned til de lavtud‑
dannede og fattige. Der er dog meget, der tyder på, at det ikke er helt så enkelt. 
højtuddannede drikker mindst lige så meget alkohol som lavtuddannede. her spiller 
viden åbenbart ikke en rolle for adfærden. Viden om genstandsgrænserne er stor 
og voksende i befolkningen, men antallet af alkoholstorforbrugere stiger alligevel.10 
Det er tydeligvis ikke nok med mere viden. Fedmen kravler lige så stille op ad den 
sociale rangstige, dvs. den stik modsatte vej af, hvad man skulle forvente.
 At sige, at adfærd er årsagen til sygdom og at vi har et personligt ansvar for vores 
adfærd og dermed sundhed og sygelighed, indebærer også en placering af skylden 
for sygdommene på den enkelte. Det fritager lovgiverne for en del af ansvaret. 
hvis man mener, at de samfundsmæssige rammer er afgørende for sundheden, får 
lovgiverne en større rolle at spille. Begrebet livsstilssygdomme, når det kombineres 
med en forestilling om, at den enkelte suverænt vælger sin egen livsstil, kan dermed 
være med til at placere ansvaret for egen sundhed hos den enkelte.

9 Regeringen (2009), s. 27
10 Regeringen (2009)
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 hvis man vil forstå, hvorfor mennesker har en given adfærd, og dermed skabe 
viden, som måske kan bruges til at ændre denne adfærd, kan det være en idé at se 
på andre måder at forstå adfærd og livsstil på end som resultatet af valg, truffet på 
baggrund af viden.

Andre bud på hvad livsstil er, og på årsager til 
adfærd: Max Weber og Pierre Bourdieu

Der er flere teoretiske bud på, hvordan adfærd kan forklares, hvor begrebet livsstil 
bruges, som kan bidrage til en anden forståelse af menneskers adfærd end alene 
som enkeltstående adfærdsformer og som resultat af valg, baseret på viden. Disse 
bud kan måske også bidrage til en mere meningsfuld forebyggelsespraksis. her vil 
jeg kort præsentere to: Max Webers teori om Lebensstile og nogle af dem, som har 
fulgt i hans spor, og Pierre Bourdieus teori om habitus, felt og distinktion. Formålet 
er kun at pege på nogle mulige, alternative tolkninger, slet ikke at give en fyldest‑
gørende redegørelse for teorierne. Referencerne kan bruges som indgang til et 
bedre kendskab til dem.

Weber: “Stilisierung des Lebens”
Begrebet livsstil bruges almindeligvis inden for forebyggelse og sundhedsfremme 
som betegnelse for forskellige, adskilte adfærdsformer, som når man taler om 
rygning som en livsstil. Den tyske sociolog Max Weber og mange efter ham defi‑
nerer i modsætning hertil livsstil som et relativt sammenhængende hele. Det er en 
betegnelse for den måde, man lever sit liv på.11 Man kunne også tale om livsform. 
Livsstilen omfatter i denne betydning mange sider af menneskers måde at leve på: 
boligindretning, arbejde, omgangsformer, sociale relationer, sprog, spise‑, drikke‑ og 
sovevaner, tøjstil, ferieformer mv., hvor enkeltdelene hænger sammen. Eller som 
psykologen A. Adler, som tidligt skrev om livsstil, udtrykte det: “To deny context 
(Zusammenhang) is to pick single notes out of a melody to examine them for their 
significance.”12 Udgangspunktet for denne tænkning er, at mennesker er sociale 
væsener, som gerne vil høre til en eller flere grupper, og som bl.a. opnår accept, 
anerkendelse13 og status i deres medmenneskers øjne ved den måde, de lever på.
 Derfor tilpasser mennesker sig normer og adfærd i de grupper, de tilhører 
eller ønsker at tilhøre. I denne betydning er livsstilen et kollektivt fænomen, en 

11 Coreil, J., J. S. Levin, et al. (1985); Cockerham, W. C., T. Abel, et al. (1993); Cockerham, W. 
C., A. Rütten, et al. (1997) 

12 Ansbacher, h. L. (1967), s. 191
13 honneth (2003)
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gruppelivsstil. Denne tolkning giver mening til begreber som en arbejderklasselivs‑
stil, en ungdomslivsstil, en amerikansk livsstil etc.14 Livsstilen er knyttet til status, 
og nogle former for livsstil giver højere status end andre.15 Mennesker deler livsstil 
med andre, hvilket bl.a. viser sig i ret tydelige, sociale mønstre i den måde, de lever 
på, også med hensyn til adfærdsformer, som påvirker sundheden. I visse sociale lag, 
de højere, er det almindeligvis forbundet med lav status at ryge, mens det nærmest 
er stigmatiserende ikke at drikke alkohol, i hvert fald er det en afvigende adfærd, 
som skal forklares.
 Status opnås gennem bestemte livsstile: “life styles express and validate social 
status”.16 Livsstilen er en del af en større social sammenhæng, som giver den mening. 
Denne indsigt savnes, ifølge mange af de her citerede forfattere, i sundhedsfrem‑
mende aktiviteter, som fokuserer på enkelte adfærdsformer: “The status‑validation, 
symbolic expression, and cultural values dimensions are eclipsed in the biomedi‑
calized interpretation of lifestyle.”17 helt centralt i denne tænkning er således, at 
adfærden udfoldes i en social sammenhæng, hvor den bl.a. er et middel til at opnå 
status og anerkendelse.18

 Et emne, som diskuteres, er, hvorvidt vores livsstil, og dermed også status, er 
direkte bestemt af vores materielle vilkår eller har andre kilder. En af Webers pointer 
er, at livsstilen defineres mere gennem vores forbrug19 end gennem vores placering 
i produktionen og vores indkomster. En gangster og en højesteretssagfører har 
med samme indtægt meget forskellig status i samfundet og måde at leve på.20 her 
kunne man dog indvende, at ens forbrugsmønstre bl.a. er bestemt af ens placering 
i produktionen.
 Ifølge denne teoretiske tradition er livsstilen ikke helt bestemt af ens tilhørsfor‑
hold til en bestemt statusgruppe, men tilhørsforholdet skaber nogle forudsætninger 
for adfærden: “Not heredity and not environment are determining factors. Both are 
giving only the frame and the influences which are answered by the individual in 
relation to his styled creative power.”21 Weber skelner mellem Lebenschancen, som 
er de vilkår, mennesker lever under, og Lebensführung, som er resultat af individers 

14 Coreil, J., J. S. Levin, et al. (1985) 
15 Abel, T., W. C. Cockerham, et al. (2000)
16 Coreil, Levin et al. (1985), s. 425
17 Coreil, Levin et al. (1985), s. 432
18 Måske er det sigende for udviklingen fra at se adfærden som et socialt fænomen til et individu‑

elt, at man taler om behavioural sciences i stedet for social sciences. “(F)rom the study of social and 
cultural systems toward the “science of human behavior.”” Coreil (1984‑85), s. 107 

19 Abel, Cockerham et al. (2000)
20 J.R. gusfield ifølge Coreil, Levin et al. (1985), s. 425
21 Ansbacher (1967), s. 195
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valg. Lebensführung, valgene, formes bl.a. af regler og normer i den (sub)kultur, den 
enkelte tilhører. Begge har betydning for “Stilisierung des Lebens”, altså livsstilen.22

 Abel et. al. giver en opsummering af den weberiansk inspirerede tilgang: “lifesty‑
les are 1) associated with status groups, therefore they are principally collective, 
rather than an individual phenomena; 2) lifestyles represent patterns of consumption, 
not production; and 3) lifestyles are formed by the dialectical interplay between 
life choices and life chances, with choice playing the greater role.”23

 hvis disse iagttagelser skal oversættes til forebyggelse og sundhedsfremme, må 
politikere og andre, som ønsker at ændre befolkningsgruppers og individers adfærd, 
både forholde sig til disse menneskers valg og deres levekår og normer, og de må 
tænke mere i grupper end i enkeltindivider.

Bourdieu: habitus, felt og distinktion
En teoretiker, som har arbejdet meget med at forstå menneskers handlinger, er den 
franske sociolog Pierre Bourdieu. han udviklede en række begreber for at analysere 
“how routine practices of individuals are influenced by the external structure of 
the social world and how these practices, in turn contribute to the maintenance of 
that structure.”24 Tre af dem vil blive omtalt her: habitus, felt og distinktion. Bourdieu 
mener, ifølge Frolich et al, at: “Lifestyles are viewed as a set system of classified and 
classifying practices involving different tastes. These practices consist of particular 
forms of dress, food, music, art, sport, leisure activities etc. – all of which express 
class, gender and eth nic distinctions.”25 Det vil sige, at vores smag er formet af de 
grupper, vi tilhører.
 Bourdieu ville forklare, hvordan vores handlinger formes ud fra den forudsæt‑
ning, at “most of us, most of the time, take ourselves and the social world around 
us for granted; we do not think about what we do, because we do not have to.”26 
Det vil sige, at menneskers handlinger i stort omfang sker ubevidst, som resultat 
af indlærte og i kroppen indlejrede adfærdsformer. For at beskrive dette udviklede 
Bourdieu begrebet habitus, som er et “system that is socially constituted of struc‑
tured and structuring dispositions that are learned through practices”.27 “(h)abitus 
appears largely to operate behind the backs of the actors”.28 Weber brugte et begreb 

22 Abel & Kohlmann (1989); Cockerham, Abel et al. (1993)
23 Abel, Cockerham et al. (2000), s. 61
24 Abel, Cockerham et al. (2000), s. 61
25 Frohlich, Corin et al. (2001), s. 789 og s. 582
26 Williams (1995), s. 582
27 Citeret i Frohlich, Corin et al. (2001), s. 789
28 Williams (1995), s. 588
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“heriditary charisma” (Erbcharisma), som har visse ligheder med Bourdieus habitus‑
begreb.29 hos Bourdieu er livsstile “seen as the product of the habitus, which he 
argues, is expressed in and through ‘taste’”. Selv om det kan fremstå som individers 
valg, er det det ikke ifølge Bourdieu. “(W)hereby individuals adopt seemingly vo‑
luntary choices and preferences, lifestyles are rooted in the habitus”30.
 Ligesom Weber knytter Bourdieu ikke habitus og livsstil alene til materielle 
vilkår, selv om de også har betydning (“people develop taste for ‘what is made 
available to them’”31); han konstaterer, at samme indtægtsniveau kan føre til meget 
forskellige forbrugsmønstre.32 “Bourdieu’s work indicates that lifestyles choices are 
not constrained but shaped by life chances.”33 Mennesker adskiller sig nemlig ikke 
kun ved de materielle ressourcer, de har adgang til, men også ved deres kulturelle 
kapital (forskellige former for viden), sociale kapital (bl.a. forskellige relationer med 
betydningsfulde medmennesker) og symbolske kapital (prestige og social status).34

 Mennesker lever og handler inden for bestemte felter, som samfundet er sam‑
mensat af, hvor mennesker inden for feltet har mange fælles vilkår og ressourcer. 
Felterne adskiller sig fra hinanden bl.a. gennem den status, de har i samfundet, og 
de højere statuslag søger at markere forskel (distinction) til de øvrige både ved at 
være anderledes og ved at kæmpe for, at deres adfærdsformer er dem, som har den 
højeste status.35

 Bourdieu kritiseres for at være deterministisk i sit syn på menneskets handlinger: 
“actors are in a continuous adaptation to their environment rather than actively and 
consciously interacting with it”.36 Bourdieu adskiller sig her fra Weber ved at lægge 
meget mindre vægt på menneskers valg. Det er også svært med udgangspunkt i 
Bourdieu at forklare, hvordan forandringer opstår, når livsstil eller adfærd ses som 
“predetermined by habitus.”37 hans teori kan siges at være bedre til at forklare, hvor‑
for folk handler, som de gør, end hvorfor de ændrer adfærd.38 Med udgangspunkt 
i Bourdieu er det svært at forestille sig en forebyggelsesaktivitet, hvor målet er at 
få mennesker til at ændre adfærd, som hovedsagelig bygger på at få mennesker til 
at vælge anderledes. Den lægger op til enten ikke at gøre noget eller at benytte en 

29 Coreil, Levin et al. (1985), s. 425
30 Williams (1995), s. 590
31 Williams (1995), s. 590
32 Williams (1995), s. 594
33 Abel, Cockerham et al. (2000), s. 61
34 Williams (1995), s. 587
35 Williams (1995), s. 587 og s. 599
36 Frohlich, Corin et al. (2001), s. 790, se også Williams (1995)
37 Frohlich, Corin et al. (2001), s. 790
38 Frohlich, Corin et al. (2001)

87875_folkesundhed_5k.indd   23 14-07-2011   09:19:56



24  SIgNILD VALLgåRDA

rent paternalistisk tilgang, som indebærer at lægge livet til rette for mennesker, 
hvilket også kunne indebære at forme deres levekår og omgivelser, sådan at de 
handler anderledes.

Ændret sprogbrug og andre måder at forstå adfærd på

For at konkludere: Begrebet livsstilssygdomme bør ikke bruges, fordi de sygdomme, 
der henvises til, har mange andre årsager end adfærden, som skjules gennem be‑
grebet. Der er også grund til at overveje, om det er særligt frugtbart at bruge en 
fælles betegnelse for sygdomme, som er så forskellige, og som har så forskellige 
årsager, som f.eks. KOL og diabetes 2. For det tredje, hvis man vil tale om adfærd 
eller livsstil som én af årsagerne til mange sygdomme, vil det måske give mere 
forståelse af, hvorfor folk handler, som de gør, hvis livsstil ikke ses som enkeltstå‑
ende adfærdsformer, men som et integreret hele, som også formes af de normer 
og sociale og fysiske omgivelser, vi er en del af. En sådan tilgang vil næppe give 
hele forklaringen på menneskers adfærdsformer, men den kunne udgøre et bidrag 
til en mere kvalificeret indsats for sygdomsforebyggelse.

Litteraturliste

Abel, T., W. C. Cockerham, et al. (2000): “A critical approach to lifestyle and health”, 
Researching Health Promotion (red. af J. Watson), Routledge, London.

Abel, T. and T. Kohlmann (1989): “health Lifestyles: A Comparative Approach to the 
Culture of health Concept”, Health and Illness in America and germany. Comparative 
Sociology og Health Conduct and Public Policy (red. af g. Lüschen, W. C. Cockerham 
and g. Kunz), R. Oldenbourg Verlag gmbh, München,.

Ansbacher, h. L. (1967): “Life Style: A historical and systematic review”, Journal of 
Individual Psychology, vol. 23, nr. 2.

Austin, J. (1962): How to do things with words, harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts.

Cockerham, W. C., T. Abel, et al. (1993): “Max Weber, Formal Rationality and health 
Lifestyles”, The Socialogical Quaterly, vol. 34, nr. 3.

Cockerham, W. C., A. Rütten, et al. (1997): “Conceptualizing Contemporay health 
Lifestyles: Moving beyond Weber”, The Socialogical Quaterly, vol. 38, nr. 2.

Coreil, J., J. S. Levin, et al. (1985): “Life Style – an emergent concept in the 
sociomedical sciences”, Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 9.

Erikson, R. and J. Torssander (2008): “Social class and cause of death”; European 
Journal of Public Health.

87875_folkesundhed_5k.indd   24 14-07-2011   09:19:56



Frohlich, K. L., E. Corin, et al. (2001): “A theoretical proposal for the relationship 
between context and disease”, Sociology of Health & Illness, vol. 23, nr. 6.

honneth, A. (2003): Behovet for anerkendelse, hans Reitzels Forlag, København.
Juel, K. (2004): Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men 

hvorfor 3‑4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder?, Statens Institut for 
Folkesundhed, København.

Nexø, S. A. (2005): Det rette valg. Dansk abortpolitik i 1930’erne og 1970’erne, Institut 
for Folkesundhedsvidenskab, København.

Regeringen (2009): Sundhedspakke – Godt på vej mod et sundere Danmark
– 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre, Regeringen, København.
Skinner, Q. (2002): Visions of politics. Volume I. Regarding method, Cambridge University 

Press, Cambridge.
Williams, S. J. (1995): “Theorising class, health and lifestyles: can Bourdieu help us?”, 

Sociology of Health & Illness, vol. 17, nr. 5.

87875_folkesundhed_5k.indd   25 14-07-2011   09:19:56



87875_folkesundhed_5k.indd   26 14-07-2011   09:19:56



DANSK FOLKESUNDhEDSPOLITIK:  FOKUS På ADFÆRD Og VALg  27

KRAM har i de senere år været den nok mest brugte forkortelse i dansk folkesund‑
hedspolitik. Den står for kost, rygning, alkohol og motion, og disse faktorer har, i 
hvert fald siden den socialdemokratisk‑radikale regerings folkesundhedsprogram fra 
1999,1 været centrale i regeringernes politik på området, med ret stærk afsmitning 
på politikken i kommuner og regioner. Der bliver også hyppigt talt om livsstilssyg‑
domme, og Det Nationale Forebyggelsesråd, nedsat i 2009, har som opgave at “bi‑
drage til debat om forebyggelse og sundhedsfremme, specielt på livsstilsområdet”.2 
Taget på ordet er det kendetegnende for dansk folkesundhedspolitik, at den har 
fokus på adfærd eller det, som kaldes livsstil. Ved livsstil forstår politikerne adskilte 
adfærdsformer, som har betydning for menneskers helbred, fx omtales rygning som 
en livsstil. Se foregående kapitel om “Livsstilssygdomme” og livsstil.
 hvordan ser dansk folkesundhedspolitik ud sammenlignet med andre nordiske 
landes? har regeringernes politiske farve haft betydning for indholdet i politikken? 
Analysen er bygget op over tre spørgsmål: hvad ser politikerne som de største 
sundhedsproblemer? hvad opfatter de som årsagerne? Og hvordan skal problemerne 
løses? Svarene på spørgsmålene er fundet i de nationale folkesundhedsprogrammer, 
udsendt i Danmark, Finland, Norge og Sverige de sidste godt 10 år.3 grunden til, 
at Danmark sammenlignes med andre lande, er, at det er nemmere at se, hvad der 
karakteriserer den danske politik, når den sammenlignes med andre. Det, som 
forekommer så selvfølgeligt, at man knap ænser det, kan træde frem som særligt, 
hvis det afviger fra mønsteret andre steder.4

1 Regeringen (2009)
2 Det Nationale Forebyggelsesråd (2009)
3 Se Regeringen (2002a), (2002b), (2008), (2009); Ministry of Social Affairs and health (2001); 

Det kongelige helsedepartement (2003) og Vallgårda, S. (2007a), (2010a)
4 Vallgårda, S. (2011)

Dansk folkesundhedspolitik:  
fokus på adfærd og valg

Af Signild Vallgårda
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Hvilke er de store sundhedsproblemer?

Siden den forholdsvis lave danske middellevetid i begyndelsen af 1990’erne kom 
på den politiske dagsorden, har den danske folkesundhedspolitik især handlet om, 
hvordan man skulle forebygge dødelige sygdomme som kræft, hjertekarsygdomme, 
diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom o.l. Sygdomme som muskelskeletlidelser 
og psykiske lidelser nævnes dog også ofte. Sammenligninger af middellevetiden 
optager danske politikere meget. I folkesundhedsprogrammet fra 2002: “Sund hele 
livet” hedder det: “Vi ligger dog fortsat i den nedre ende blandt EU‑landene.” I 2007 
lancerede regeringen en forebyggelsesplan, efter hvilken danskernes middellevetid 
på ti år skulle forøges med tre år. Når målet for forebyggelsespolitikken formuleres 
som forlænget overlevelse, bliver de dødelige sygdomme naturligvis centrale at 
gøre noget ved.
 De andre nordiske lande adskiller sig fra Danmark i tre henseender. For det 
første har de ikke et så negativt selvbillede. I 2002 skrev den socialdemokratiske, 
svenske regering: “I en internationell jämförelse ligger Sverige bland de länder 
som har den högsta medellivslängden”,5 og i 2008 skrev den borgerlige, svenske 
regering “I huvudsak utvecklas hälsan positivt i Sverige.”6 Den norske regering var 
heller ikke bekymret: “helsetilstanden i den norske befolkningen er gjennomgå‑
ende god og viser en positiv utvikling.”7 For det andet vægter de andre nordiske 
lande i højere grad ikke‑dødelige sygdomme. Selv om de også prioriterer kræft 
og hjertekarsygdomme, er der mere plads for psykiske lidelser og muskelskeletli‑
delser i deres programmer. Endelig skriver den norske og finske og den tidligere, 
socialdemokratiske, svenske regering meget mere om social ulighed i sundhed; 
de to første har publiceret særlige programmer om emnet,8 og det program, den 
socialdemokratiske, svenske regering publicerede i 2002, gennemsyredes af dette 
emne. Den borgerlige, svenske regerings folkesundhedsprogram fra 2008 omtaler 
stort set ikke social ulighed i sundhed og ligner dermed den danske regering, som 
også kun berører problemet sparsomt.9

5 Regeringen (2002b)
6 Regeringen (2008)
7 Det kongelige helsedepartement (2003)
8 Se Regjeringen (2007) og Ministry of Social Affairs and health (2008)
9 Se Vallgårda, S. (2008) og Vallgårda, S. (2010b)
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Årsager til sundhedsproblemerne

Man kan opdele årsagerne i to grupper: de, som handler om menneskers adfærd, 
fx rygning, sovevaner o.l., og de, som handler om levekår. Levekårene kan være 
boligforhold, arbejdsforhold, både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tilknytning til 
arbejdsmarkedet, luftforurening, madkvalitet mv. En anden måde at se på årsagerne 
er ud fra en vurdering af, i hvilket omfang den enkelte selv har indflydelse på dem. 
Afhængigt af menneskesyn og politisk ståsted vil man have forskellige opfattelser 
af, hvad der bestemmer menneskers adfærd. Fra et liberalt ståsted vil man mene, 
at mennesker er frie og har evner og muligheder for selv at vælge, hvordan de vil 
leve deres liv, i langt højere grad, end fx en socialdemokrat almindeligvis vil mene. 
En socialdemokrat vil oftere lægge vægt på, at mennesker er sociale væsener, som 
formes af deres omgivelser, og derfor har begrænsede handlemuligheder.
 KRAM‑faktorerne spiller som nævnt en meget stor rolle i den danske regerings 
forklaring på forekomsten af sygdomme og lav middellevetid, men i programmet 
fra 2002 nævnte regeringen også arbejdsmiljø og miljøfaktorer. I den nationale 
forebyggelsesplan, som lanceredes i 2009, omtales kun KRAM‑faktorerne. Det 
betyder ikke, at danske politikere og myndigheder ikke forholder sig til arbejds‑
miljø og ydre miljø, men det er karakteristisk, at disse faktorer sjældent omtales i 
forbindelse med folkesundhedspolitikken. Som generel karakteristik af den danske 
politik kan man sige, at forklaringerne på sundhedsproblemerne især er at finde 
i menneskers adfærd, og at mennesker forventes at have store muligheder for at 
vælge det sundhedsrigtige.
 Også her adskiller den danske regering sig fra de andre nordiske landes, disse 
omtaler langt flere sygdomsårsager. Stress, økonomisk tryghed, socialt netværk, 
arbejdsmiljøforhold mv. spiller en betydeligt større rolle i de andre programmer. 
En anden forskel er, at politikerne i de andre lande skriver mere om, at de selv har 
ansvar for forebyggelsen. I det norske program fra 2003 hedder det, at “befolk‑
ningens helse er ikke minst et resultat av utviklingstrekk og politiske valg utenfor 
enkeltindividenes rekkevidde”.10 Ifølge den borgerlige, norske regering og den 
svenske, socialdemokratiske regering gælder det, at menneskers adfærd også påvir‑
kes af forhold, som de ikke altid kan påvirke selv. De skrev i henholdsvis 2003 og 
2002, at “Eftersom skillnaderna följer mycket entydiga sociala mönster, så beror 
inte olikheterna i hälsa främst på individernas medvetna val av livsstil.”11 De mener 
således ikke, at menneskers adfærd alene er resultat af menneskers frie valg.

10 Det kongelige helsedepartement (2003)
11 Regeringen (2002b) og Det kongelige helsedepartement (2003)
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Hvad bør der gøres?

Den danske regering formulerer en klart liberal politik, når den skriver, at “(a)fgø‑
rende er, at den enkeltes selvbestemmelse respekteres. Det offentlige skal ikke styre 
vores liv. Den enkelte har et ansvar – for sig selv, sine nærmeste og fællesskaberne.”12 
Det, det offentlige skal sørge for, er, at mennesker kan træffe deres valg på et oplyst 
grundlag: “Det offentlige skal sikre god information om de sunde og usunde valg.”13 
Regeringen nøjes dog ikke med dette. For det første vil den gerne styre borgernes 
forbrug ud fra omsorg for deres helbred: “forhøje afgifterne på tobak, is, chokolade, 
sukkervarer og sukkerholdige sodavand samt introducere en ny særskilt afgift på 
mættet fedt med henblik på at nedbringe forbruget.”14 For det andet vil regeringen 
tage “særlige hensyn til børn, unge og ressourcesvage grupper, der har behov for 
en hjælpende hånd for at kunne tage vare på egen sundhed og træffe sunde valg.”15 
Med andre ord: De, som ikke kan finde ud af at træffe de rigtige valg, skal have 
hjælp til det.
 I disse henseender adskiller den danske politik sig ikke fra de andre landes. De 
øvrige nordiske regeringer vil også påvirke borgernes adfærd og bruge både op‑
lysning og andre styringsteknologier. Der, hvor den danske regering adskiller sig 
fra de andre, og da mindst fra den borgerlige, svenske regering, er, at den stort set 
ikke nævner andre midler til at forbedre folkesundheden.
 De finske, den norske og den svenske, socialdemokratiske regering nævner andre 
områder, hvor der skal sættes ind. Fokus er i højere grad på levekår, som arbejds‑
miljø, beskæftigelse (som også den borgerlige, svenske regering prioriterer højt og 
mener, er gavnligt for sundheden), opvækstvilkår, boligforhold, natur‑ og kultur‑
oplevelser mv.

Konklusion

Alle fire landes erklærede politikker indeholder elementer både af adfærdsændringer 
og ændringer af levekår. Den danske regering, uanset om det er en socialdemokratisk 
eller borgerlig, skiller sig ud ved stort set kun at forholde sig til borgernes adfærd. 
Der er dog forskel på, hvor stor vægt der lægges på individets frihed og ansvar for 
valg af adfærd. Den borgerlige regering vægter det mere, men det afholder den dog 

12 Regeringen (2002a)
13 Regeringen (2009)
14 Regeringen (2009)
15 Regeringen (2009)

87875_folkesundhed_5k.indd   30 14-07-2011   09:19:56



DANSK FOLKESUNDhEDSPOLITIK: FOKUS På ADFÆRD Og VALg  31

ikke fra at gribe til mere paternalistiske tiltag for at ændre menneskers adfærd, fx 
forbud og afgifter bl.a. for at styre de såkaldt ressourcesvages adfærd.
 Den norske og finske politik synes heller ikke at være særlig påvirket af regerin‑
gens farve, mens der i Sverige skete et markant skifte i forebyggelsespolitikken, da 
den borgerlige regering lancerede sit program i 2008. Der er således ikke noget 
klart mønster mht. hvilken betydning regeringens politiske farve har for folkesund‑
hedspolitikken. I Danmark, Finland og Norge lader politikken til at være forholds‑
vis stabil, mens den i Sverige skiftede med regeringsskiftet i 2006. Regeringer i 
forskellige lande, som har samme politiske farve, har forskellig politik. Nationale 
særtræk synes altså i nogle lande at være stærkere end politiske ideologier, eller 
måske rettere politiske ideologier har forskellige særtræk i forskellige lande.
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Indledning

Det følgende interview blev foretaget i Vagn Christensens hjem i Ringkøbing i 
november 2009. På dette tidspunkt var Vagn endnu ikke mærket af den kræftsyg‑
dom, der i foråret 2010 bragte Vagn Christensens lange og mindeværdige liv til en 
afslutning. Vi mødte en åndsfrisk person med en meget skarp hukommelse og med 
sit engagement i tidens politiske og sundhedspolitiske emner fuldt udfoldet.
 Vagn Christensen blev født i 1921 på en gård i det midtfynske. han valgte at 
bryde den sociale arv og begyndte på medicinstudiet i århus i 40’erne, hvor han 
bestod forprøven, 1. del og en del kliniske studier. han afsluttede de sidste 1½ år 
af lægeuddannelsen i København i 1950.
 I 1956 disputerede han med afhandlingen Boligforhold og børnesygelighed. En under‑
søgelse under hospitalsindlæggelsen under forskellige boligforhold. han blev uddannet som 
speciallæge i børnesygdomme 1959 og fungerede som embedslæge i Ringkøbing 
Amt i perioden 1960 – 91.
 En opremsning af Vagn Christensens meritter er der ikke plads til i nærværende 
udgivelse, men kort kan og bør det anføres, at han har været en pioner i forhold 
til centrale dele af udviklingen af dansk samfundsmedicin i relation til emner og 
begreber som sundhedspædagogik, sundhedsfremme, lighed i sundhed, seksualop‑
lysning, distriktspsykiatri og den tredje alder.

M & S: Hvorledes opstod din faglige interesse i de sociale forholds betydning for hyppigheden 
af forskellige sygdomme?

VC: I de sidste studieår mistede jeg tiltroen til medicinen. Jeg begyndte at interessere 
mig for psykosomatik. Der var norske forfattere, bl.a. Trygve Baatøj, som skrev en 
bog, der inspirerede mig meget. På samme tid blev Bonnevie professor i hygiejne 

Det glemte frisind

– interview med tidligere embedslæge Vagn Christensen 
om udviklingen af den danske samfundsmedicin

Interview ved Martin Silberschmidt og Steen Brock
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ved KU. han omdøbte straks faget til hygiejne og Socialmedicin. han skrev også en 
lærebog, der kom i flere udgaver i 50’erne. her formulerede han indholdet af det 
nye felt socialmedicin. Jeg kan huske, at han brugte udtrykket “menneskets økologi” 
for socialmedicin. han fandt også på ordet “sundhedsfremme”.
 Bonnevie var inspireret af velfærdsideologien i USA og UK, som førte til ini‑
tiativer af den engelske indenrigsminister William Beveridge efter 2. Verdenskrig. 
Tanken var, at nu, efter at det engelske folk havde lidt så meget, så fortjente de et 
samfund uden sygdomme, med gratis sygdomsbehandling som mål og suppleret 
med en indsats for sundhedsfremme.
 Også i Danmark kom der allerede i slutningen af 40’erne en ny lovgivning. Der 
kom sundhedsplejeordning, skolelægeordning, vaccinationsprogrammer mm. Et af 
de første job, jeg havde, var i Vejle. Jeg bemærkede, at vi fik indlagt en del børn, der 
boede i selve byen, der ligger i et hul, mens vi ikke rigtigt fik nogle fra dem, der boede 
på bakkerne udenfor. Jeg begyndte at overveje, om der var en sammenhæng mellem 
boligerne nede i byen og de luftvejssygdomme, som de indlagte børn tit havde.
 Der var en børnelæge, der fandt mine overvejelser interessante. han inviterede 
mig over til børnehospitalet på Markensvej, hvor jeg senere blev ansat. Børnelæger 
havde heldigvis længe interesseret sig for patienters bolig. De havde rutinemæs‑
sigt en rubrik for dette i deres journal. Derfor forelå der allerede et materiale, så 
jeg kunne sammenligne boligstandarden for de indlagte børn med den generelle 
boligstandard. Det viste sig, at der var en markant overvægt af indlæggelser ved‑
rørende børn fra dårlige boliger. Det skrev jeg en artikel om i Ugeskrift for læger 
i 1951 og fremlagde den i Dansk Pædiatrisk Selskab. Reaktionen var, at det var da 
fint nok, men der kunne være så mange andre faktorer end boligen. Det førte til, 
at jeg lavede en større sammenligning for børn i Emdrup‑distriktet i KBh med de 
boliger, der var synet af en boligkommission med henblik på sanering på Vesterbro, 
Nørrebro, Christianshavn og den indre by. Jeg indsamlede indlæggelsespapirer for 
de sidste 7‑8 år fra de relevante københavnske børneafdelinger. Det førte til min 
disputats, der kom i 1956. Jeg blev ansat som videnskabelig assistent på Finsen 
Instituttet hos Svend heinild, mens jeg udarbejdede afhandlingen. I denne stilling 
var man vagtfri og på halvtid, så man havde resten af tiden til forskning.
 heinild havde været i USA og havde lært socialpædiatri. han blev ansat ved Finsen 
Instituttets lysambulatorium for børn. 3.000 børn havde allerede inden for en relativ 
kort periode været sendt til lysbehandling. Der var nu en professor Warburg, som 
mente, at denne behandling var uden mening. Der opstod en voldsom diskussion, og 
det var grunden til, at heinild blev ansat til at undersøge, om behandlingen havde 
den tiltænkte effekt.
 heinild sammenlignede effekten af kulbuelys med andre slags elektrisk lys og 
fandt ud af, at der ikke var nogen synlig forskel vedrørende behandlingseffekten. Men 
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samtidig begyndte han at lave fortegnelser over, hvad de behandlede børn fejlede. 
Det var på det grundlag, at han skrev bøgerne om tidens svage børn. Det var med 
til at danne et mindretal omkring heinild, som jeg tilhørte, og som advokerede 
socialpædiatrien, hvorimod det store flertal stadig mente, at pædiatriens speciale var 
de sjældne sygdomme. Derfor opgav jeg pædiatrien kort tid efter min afhandling.

M & S: Men ved siden af Heinild, som betød meget for dig, var du også meget inspireret af 
Bonnevie?

VC: Ja, og han blev ikke anerkendt af andre end mig til at begynde med. hans fore‑
læsninger var tørre, og han skrev på en koncentreret måde. Jeg kan huske, at han til 
en forelæsning sagde, at de største sygdomsårsager var fattigdom og uvidenhed. Det 
svarede ikke lige til det, som vi havde lært i studiet. Mine kammerater syntes, at det 
var noget sær snak. Man troede på datidens apparatfejlsmodel omkring eksempelvis 
infektioner. Man sagde, at bakterier var sygdomsårsager. Vi sagde derimod, at det 
var bakteriernes vækstbetingelser. Man får tuberkulose dér, hvor der ikke er sollys, 
eller får sårdannelser, hvis der ikke er mad nok.
 Der var inden for samtidens hygiejne et snævert begreb om forebyggelse i og 
med vaccinationsprogrammerne, som blev opreklameret helt uberettiget. Dette 
skyldtes ikke mindst, at dysenteri var forsvundet inden 2. Verdenskrig, men da der 
så kom krig og ny fattigdom, og soldater vendte tilbage fra fronten, ja, så vendte 
sygdommen tilbage i de sidste krigsår. Med stor effekt havde man en vaccinations‑
kampagne i 1944, og det blev paradigmet i tiden efter, hvormed man fornægtede, 
at det var krigsomstændighederne, der var det egentlige sygdomsgrundlag.

M & S: Du blev ansat som embedslæge i 1960?

VC: Ja, embedslægefunktionen havde indtil den tid været et bijob for de praktise‑
rende læger. Nu ville man frigøre det fra klinikken. Arbejdsnormeringen var dog 
stadig sådan, at man måtte have bijob for at få en acceptabel løn. Mit bijob blev 
konsulent for mødrehjælpen og revalideringen, som begge blev oprettet i amtet, 
og desuden lidt skolelægearbejde. Alt i alt fungerede jeg som en sociallæge med 
kontakter i alle dele af socialsektoren.
 Min arbejdsgiver var staten, men som min forgænger havde jeg et godt samar‑
bejde med amtet. Man kan sige, at jeg var en slags konsulent for dem. Eksempelvis 
blev der bygget mange skoler i 60’erne, og som embedslæge skulle jeg godkende 
tegningerne. Der var problemer med hygiejnen og lokaler i kældrene, ja, der var 
meget at diskutere. Jeg var også med i skolekommissionen, og desuden brugte de 
mig som rådgiver på sygehusområdet og til flere ting.
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 Selvom jeg havde ry for at være kommunist, for i 50’ernes kommunistforskræk‑
kede tid måtte man være det, hvis man havde skrevet om boligforhold, fik jeg et godt 
samarbejde med en række politikere og embedsmænd af borgerlig observans. Ikke 
mindst samarbejdet med amtsborgmester Aage Ebbensgaard i perioden 1970 – 81 
var fortrinligt.
 Dengang var der mange, som tilhørte landbruget, og som ikke havde fået en læn‑
gere uddannelse, men som alligevel var højt begavede mennesker af et vist format. 
Det var sådanne mennesker, jeg mødte i amtet. Jeg kom fra Rigshospitalet, hvor 
man mente, at det var tosset at have sygehuse i Ringkøbing, Skjern og Lemvig. Jeg 
måtte selv ændre holdning, da jeg fandt ud af, at de fungerede ganske udmærket.

M & S: Var du under kontrol af Sundhedsstyrelsen?

VC: Ja, men takket være kontorchef Skovgård, som havde det frisind, at han troede 
på, at folk, der generelt havde en vis standard, ville lave noget fornuftigt, hvis de blev 
ladt i fred. Min efterfølger kan slet ikke agere frit i dag. hvis han gjorde, hvad jeg 
sommetider gjorde, ville han få mange næser. Nu var der også langt fra København 
til Ringkøbing dengang, så deres mulighed for kontrol var heller ikke så stor (ha ha).

M & S: Hvad syntes de andre amtslæger om dine ideer?

VC: Dem syntes de ikke så godt om! Jeg havde nogle andre holdninger end sædva‑
nen. Jeg kunne ikke døje at gå på tilsyn, og det var jo det, som de andre mente, var 
grundpillen i embedet. Jeg har da også forsømt noget på det område. Jeg så mere 
min stilling som en rådgiver og konsulent for hvem, der måtte bruge det. Det kunne 
være private, kommuner eller amtet.
 Jeg har aldrig troet på, at kontrol og efterfølgende opsang og kritik er særlig 
befordrende. Når og hvor mennesker arbejder, selv med den bedste omsorgsfulde 
indstilling, vil der blive begået fejl. Det skal man tackle på en måde, der er værdig 
for alle parter. Jeg løste denne side af opgaven ved at fungere som rådgiver for po‑
litikerne og embedsmændene på baggrund af en tæt kontakt til sundhedspersonalet.
 I øvrigt var tidens store opgave i amtet sommerhusudviklingen, der krævede en 
del overvejelser og planlægning af vandforsyning, spildevandsafledning, levneds‑
middelkontrol og hygiejne. Min opgave var at undervise og få parterne til at forstå 
vigtigheden af sagen.

M & S: Og du kom jo også til at holde foredrag og undervise en hel del?
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VC: Ja, jeg holdt måske 100 foredrag om året, på sygeplejeskoler, i Socialpædagogisk 
Forening og andre steder, men sjældent for læger, selvom de studerende i århus 
inviterede mig til at komme nogle gange.
 Min foredragsvirksomhed havde mange sideeffekter. Jeg mødte f.eks. Ritt Bjer‑
regård på et kursus, jeg deltog i på Båring højskole. Det førte til, at vi dannede en 
ungdomsoprørsgruppe omkring social medicin. Ritt arrangerede efterfølgende et 
seminar på Vallekilde højskole og viste allerede dengang sit organisatoriske talent. 
hun fik en masse koryfæer til at komme og skrive et foredrag, gratis, og således, at 
der kom en bog ud af det, som blev meget brugt på det socialpædagogiske område 
i 70’erne.
 En anden sideeffekt drejede sig om en interesse, som jeg fik, i spørgsmålet om 
loves anslagskraft. Der er en lov, der siger, at alle egnede børn skal have mulighed for 
at komme i gymnasiet, så man byggede mange gymnasier. Der var også en lov, der 
sagde, at alle børn skulle kunne gå i børnehave, men man byggede ikke børnehaver 
nok. Nu overvejede jeg, om der også var en lang række love og forordninger på 
sundhedsområdet, som der ikke var mulighed for at efterleve. Jeg nævnte det for 
Sundhedsstyrelsen, som fandt det interessant, og det endte med, at jeg holdt foredrag 
for alle landets politimestre om emnet loves anslagskraft, for det er en kendsgerning, 
at ingen lov slår 100 % an.

M & S: Hvad var det vigtigste, der skete for dig med Kommunalreformen i 1970?

VC: grunden til, at man dannede de nye, store amter, var jo, at man ville have 
styr på sygehusudgifterne, som steg med omtrentlig 15 % om året. Det havde før 
Kommunalreformen været en god forretning for kommunerne at oprette special‑
lægestillinger. De fik 70 % i kompensation for lønnen, samtidig med at de fik 20 % 
af lægens skatteindbetaling.
 Nå, en måned efter dannelsen af det nye amtsråd ringede sygehusudvalgets 
formand Knudsen, der var konservativ sagfører fra Videbæk, og spurgte, om jeg 
kunne deltage i amtets sygehusudvalgsmøder som rådgiver. Jeg deltog i disse møder 
i næsten 20 år hver tredje mandag. Jeg tror aldrig, jeg sendte et afbud.
 Der var mange vigtige emner, men vigtigst var spørgsmålet om, hvor store og 
hvor mange sygehuse i amtet, der skulle være. Der var kommet nogle retningslinjer 
fra Sundhedsstyrelsen. Det viste sig at være efter princippet: Tænk på et tal. Man 
havde skønnet, hvordan sygehusvæsenet ville se ud 20 år frem i Københavns Amt, 
som på det tidspunkt var en udbygget region.
 Man ville nu have et stort hovedsygehus i hvert amt. Det var en katastrofe, tænkte 
jeg, for der var allerede to hovedsygehuse i holstebro og i herning. Vi lavede et 
oprør. Jeg havde været til nogle møder i socialpolitisk forening, hvor jeg havde 
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mødt nogle fysiske planlæggere. Det var på det tidspunkt, hvor man arbejdede med 
landsplanlægning. Jeg arrangerede nogle lørdagsmøder over en frokost, hvor disse 
folk kom over og fik en snak med de lokale politikere.
 Vi fandt en planlægger, cand. polit. Lars Bostrup, som vi gerne ville samarbejde 
med. han lavede nogle forskningsprojekter, hvor han bl.a. fik undersøgt, hvad de 
9.000 indlagte i amtet konkret havde brug for i form af behandling, hjælpemidler, 
speciallæger, laboratorier mm. Bostrup fandt ud af, at 60 % af alle sygdomme var ret 
almindelige. Det typisk dem, der lå på de mindre sygehuse, og der var ikke nogen 
grund til at flytte dem. Så var der ca. 25 %, som skulle på et centralsygehus. Tilbage 
var 10 % med et behov for en yderligere central instans. Vi løste det problem ved 
at flytte rundt på nogle afdelinger. Resultatet blev, at i stedet for at skulle bygge 
500 nye sengepladser centralt, så havde man 106 senge for meget. Følgelig brød 
Ringkøbing Amt i 1973 helt med Sundhedsstyrelsens planlægningsmodel. hvilket 
endda endte med at få den daværende medicinaldirektør for Sundhedsstyrelsen, 
Esther Ammundsens, billigelse.

M & S: Og hvordan var samarbejdet med de praktiserende læger i din tid i amtet?

VC: I disse år udvikledes almen lægepraksis meget. Disse klinikker kæmpede på 
landsplan for at bevare deres arbejdsopgaver. Eksempelvis rykkede skadebehand‑
lingen mere og mere over på skadestuerne, men den udvikling var ikke sket i 
Ringkøbing Amt endnu. Vi fik lavet en undersøgelse, der viste, at langt de fleste 
skadesbehandlinger foregik ved de praktiserende læger. Det var der aldrig nogen, 
der havde set noget galt i, så vi besluttede at lukke skadestuen. Det var det eneste 
sted i landet, hvor man kunne slippe af sted med det!
Det var ikke kun en økonomisk fordel, hvad det var, men også en faglig fordel, for 
i de større byer sander skadestuerne til. De praktiserende læger tog sig selvfølgelig 
godt betalt, men det var kun tilflyttere, som ikke kendte systemet på forhånd, der 
brokkede sig.
 Men generelt i den tid var de praktiserende læger frustrerede og kæmpede om 
opgaverne. Bonnevie og Mogens Fog fik nu den idé i 1969 at oprette et selskab for 
forskning i almen praksis. Jeg var med og arrangerede nogle arbejdsgrupper med 
de praktiserende læger. Da foreningen blev stiftet på generalforsamlingen for hele 
landet udgjorde halvdelen af dem, der mødte op, praktiserende læger fra Ringkøbing 
Amt. Efter tre år ændrede foreningen navn til det, som den hedder i dag, Dansk Sel‑
skab for Almen Medicin. Formålet var jo, at ligesom alle lægelige specialer havde en 
faglig forening – og en anden forening, hvor man talte penge – fik de praktiserende 
læger en faglig forening. Det førte til et stort løft på området, og der blev oprettet 
professorater i almen medicin i både København og århus, Lauritsen og Mabeck. 
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De lavede forskning og uddannelse på området. Nu kunne man blive speciallæge i 
almen medicin, hvilket egentlig er en selvmodsigelse.
 Det var i samme periode, omkring 1972, at vi indførte behovsrettet sundheds‑
pleje i stedet for standardiserede tilbud, som var 12 besøg om året i det første 
leveår, i byerne vel at mærke, ikke på landet. Vi hørte om tanker fra England om 
risk children. Kun 10 – 20 % får udviklingsproblemer, 75 % klarer sig ret godt. Vi 
udviklede en sundhedspleje, der ikke brugte ressourcer på disse 75 %. Jeg skrev 
noget om det. Det fik amtsrådet til at ansætte tre sundhedsplejersker på et område, 
hvor amtsrådet slet ikke havde nogle forpligtelser. Der var en helt anden politisk ånd 
dengang. Vi registrerede resultater over fem år, og det førte faktisk til en ændring 
af lovgivningen, så vi nu har en behovsrettet sundhedspleje. Der skal være tilbud til 
alle børn, men indsatsen skal koncentreres om de børn, hvor der er sundhedsmæs‑
sige problemer.
 Det blev en løftestang for det tværfaglige samarbejde i amtet. Vi ville ikke lade 
sundhedsplejerskerne stå alene, så vi lavede en baggrundsgruppe med socialrådgi‑
vere fra mødrehjælpen og revalideringen, mig selv og en psykolog fra skolevæsenet. 
Således udviklede vi et tværfagligt team omkring børnefamilier.
 Men kommunerne kunne ikke acceptere, at vores gruppe sad og anviste forbed‑
rede boliger. Sundhedsplejen kom i kommunalt regi, og de fik besked på ikke at 
bruge tid i baggrundsgruppen, så efter få år faldt initiativet fra hinanden af politiske 
og økonomiske grunde, ligesom vi i dag læser i avisen, at den nye kommunalreform 
går ud over specialtilbud til handicappede.

M & S: Og der skete mere i denne tid, eksempelvis på ældre området!

VC: Ja, det var i den tid, hvor begrebet den tredje alder blev formuleret. Vi dannede 
en arbejdsgruppe og fik lavet en pjece med oplysninger. Der var resultater, der viste, 
at langt de fleste ældre var raske. Vi prøvede at gøre op med det invaliditetsbegreb 
om alderdom, der var gældende. Det er jo sådan, at når overlæger udtaler sig, sker 
det som regel på baggrund af deres kendskab til syge mennesker. De glemmer, at de 
fleste ikke er syge. Det skete i samarbejde med Røde Kors og førte til undervisning 
omkring den tredje alder. Samtidig fik vi dannet nogle ældreklubber. her kunne 
man lave, hvad man ville: spille kort, lave gymnastik, høre foredrag eller rejse til 
harzen. Det førte senere til oprettelsen af organisationen Ældre Sagen. Det var et 
nationalt initiativ, men havde en markant opbakning i Ringkøbing Amt.

M & S: Og på det psykiatriske område?
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