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Folkesundhed Uffe Juul Jensen Hent PDF Folkesundhed er ikke navnet på en tilstand i befolkningen, men er
en betegnelse for en tilgang til befolkningens velvære. Ifølge denne tilgang, er sundhedsforhold en del af et

helhedssyn omkring menneskers boligforhold, arbejdssituation, fritidsmuligheder og almene
velfærdsordninger.

Sundhedsfremme indsatsen ses derfor som integreret i udvikling af boligområder, arbejdspladser og andre
bynære miljøer. Sygdomsforebyggelse, sygdomsbehandling og revalidering indgår ligeledes som en integreret
del af denne holistiske optik. Koblingen mellem den mere traditionelle medicinske og kliniske indsats og

folkesundheds visionen kan kaldes "samfundsmedicin", og består af specialer som socialmedicin,
miljømedicin, arbejdsmedicin, revalidering, sundhedspleje, ergoterapi og almen medicin.

Bogen fortæller og diskuterer, hvorledes denne "samfundsmedicin" opstod i Danmark i 1950erne, hvorledes
den udviklede sig, og hvorfor, fortalt gennem en række af de væsentligste aktører og pionerer på området. I
særlig grad berettes om sundhedsfremme indsatsen i Ringkøbing Amt 1960‐1991, og Sund By indsatsen i

Horsens 1987 og frem.

Bogen rettter dermed et meget kritisk blik på den idag udbredte sundhedsoptik/politik, KRAM (kost, rygning,
alhohol og motion), hvor sundhedsforhold reduceres til individers livsstil og tilskrives individers eget ansvar.
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