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Baggrund

• Udviklingshæmmede oplever ulighed i 

sundhed. Personer med udviklingshæmning 

har kortere middellevetid på ca. 14 år.

• Engelske undersøgelser viser, at målrettede, 

opsøgende sundhedstjek fører til opdagelse af 

sundhedsmæssige problemstillinger.

• England og Norge har indført systematisk 

sundhedstjek for personer med 

udviklingshæmning

• Pilotprojekt i DH i 2014



Sundhedstjekkets indhold

• Blodprøve: 
– Hæmoglobin, Infektionstal, Leverfunktion, Elektrolytter, Creatinin, HbA1c, 

Totalkolesterol, Stofskifte 

• Fysiske undersøgelser:
– Hørefunktion/Otoskopi (Tjek for propper af ørevoks)

– Synstest

– Mundsundhed/tandstatus

– Luftveje/lungefunktion (Lytte på hjerte og lunger) 

– Hud og hovedbund 

– Undersøgelse af maven

– Undersøg fødder

– Mobilitet/bevægelighed

– Reflekser, føle-sanse-forstyrrelser



Målgruppen 

• § 85 borgere med udviklingshæmning

• 96 borgere har taget i mod tilbuddet om 

sundhedstjek ud af en bruttogruppe på 151 

borgere.

• 55 har ikke deltaget

• Gennemført i 2 etaper: 

• I 2016 for 30+årige, i 2017 for 18-30årige. 



Kickoff med borgere og vejledere



Overblik resultater

• Helbredsproblemer hos 75 % af de 96 borgere, som 

har fået et sundhedstjek

• De resterende borgere er enten raske eller 

velbehandlede

• Opfølgning på 45% blodprøvesvar

• Opfølgning på 47% af borgernes 

forberedelsesskemaer.

• I alt 223 handlinger fordelt på behandling hos den 

praktiserende læge og henvisninger til sygehuse, 

speciallæger og andre behandlere



Handlinger iværksat hos lægen

I alt 157 (be)handlinger, fx 

– 38 % har fået sundhedsfremmerådgivning *)

– 32 % sat i behandling for lavt D-vitamin *)

– 15 % sat i behandling for problemer med hud

– 15 % har fået ny medicin/ændret medicin

– 8 % fik skyllet ører



Opfølgende undersøgelser på 

sygehus 
• I alt 57 henvisninger

• Heraf 21 henvisninger til undersøgelser på sygehus, 

primært røntgen og scanning (hjerte, lunger, knogler, 

bryster) samt tarmundersøgelser.



Fund sygehuse

Opfølgning på 12 henvisninger:

– Konstateret: Terminal kræftsygdom, forstørret 

hjerte, KOL og søvnapnø

– 1 obs. osteoporose, 1 obs hjertesygdom

– 1 sendt videre til kræftundersøgelse

– 6 OK



Viden om målgruppens generelle 

helbred / livskvalitet
• 36 % fremtoner generelt med en påvirket 

helbredstilstand

• 48 % har nedsat hørelse eller andre problemer med 

ørerne

• 14 % har problemer i munden

• 36 % har problemer med hud og hygiejne

• 28 % har problemer med fødderne

• 28 % har indskrænket bevægelighed i leddene



Konklusioner 
Sundhedstjekket i Roskilde

– Dokumenterer en generelt ringe helbredstilstand

– Bekræfter statistik om kortere levetid

– Opsporer mange ”små-skavanker”, som kan 

behandles og give bedre livskvalitet – her og nu

– Opfanger også alvorlige sygdomstilstande. 

– Desuden viser tjekket en massiv forekomst af 

livsstilsproblemer, hvor fysisk inaktivitet er en af 

de største



Projektets metodiske krumtap

• Udviklingshæmmede har pga deres handicap 

brug for ekstra hjælp for at få den samme 

sundhedsydelse som andre

• Samarbejde mellem kommune og 

praktiserende læger

• Borgernes hjemmevejledere har spillet en 

central rolle…



Forankring 2018

• CfH fået tilført ½ mio. kr. årligt til opsporende 

og forebyggende indsatser:

1. Etablering af Fremskudt/lokalt 

sundhedscenter i CfH

2. Implementering af årlig sundhedssamtale

3. Styrket strukturel sundhedsfremme i 

tilbuddene – Alle Tiders Højskole

4. Styrket strukturel sundhedsfremme i de 

fysiske omgivelser – Københavnsvej 266



Projekter i 5 kommuner

Ca. 500 borgere forventes af få et sundhedstjek i de 5 kommuner tilsammen


