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Sundhedsfremme 

Ottawa Charteret (WHO) definerer 

sundhedsfremme som en metode til 

at gøre det muligt for enkeltpersoner 

og befolkningsgrupper at tage kontrol 

over deres helbred og 

sundhedsdeterminanter.  

 

Selvom Ottawa Charteret er blevet 

uddybet yderligere ved erklæringer og 

chartre på opfølgende konferencer, er 

de definerede nøgleområder fortsat 

relevant for forskning, praksis, politik 

og uddannelse.  

Inden for rammerne af Ottawa  

Charteret har vi målet 

 

- at foretage tværfaglig sundheds-

fremme- og forebyggelsesforskning, 

som understreger, at sundhedsfrem-

me er et socialt /organisatorisk og 

samfundsmæssigt og ikke kun et  

individuelt ansvar 

 

- at tilbyde Folkesundhedsuddannel-

se på højt niveau indenfor bachelor, 

kandidat og ph.d. 

 

- at indgå i vidensdeling med  

kommuner, institutioner, hospitaler og 

regioner om planlægning, implemen-

tering og evaluering af sundheds-

fremmende indsatser. 

 

 

Sundhedsfremme kombinerer for-

skellige forskningsmetoder baseret 

på viden om kvantitative og  

kvalitative tilgange og anvender også 

’mixed methods’. 

Vores vision 

Metoder 

• Evidens, sundhedspolitik og  

sundhedssystemer 

• Bekæmpelse af social ulighed i   

sundhed 

• Livsstilsinterventioner og rusmiddel-

forebyggelse 

• Sundhedsfremme og epidemiologi 

• Sundhed, miljø og risiko  

• Risikoopfattelse og folkesundhed  

Vores vigtigste forskningsemner er: 

Vores vigtigste målsætninger er: 

- at skabe tværfaglig forskning om  

sundhedsfremmende indsatser,  

processer og strategier 

- at bidrage til større viden om ulighed i 

sundhed, og afdække sammenhænge 

mellem sociale dimensioner og sundhed 

- at indgå i videndeling med kommuner, 

institutioner, hospitaler og regioner om 

planlægning, implementering og evalue-

ring af sundhedsfremmende indsatser. 

 

 


