Fejl og rettelser i rapporten Sundhedsprofil 2021 for Region Sjælland og Kommuner
”Hvordan har du det?”, 1. udgave, februar 2022:
Der er efter udgivelsen fundet enkelte fejl i rapporten. Nedenfor ses en oversigt over de rettelser,
der er lavet i 2. udgave af rapporten, som kan findes i digital udgave på
www.regionsjaelland.dk/sund. Udover det nedenfor nævnte, er der i 2. udgave af rapporten
rettet enkelte mindre sproglige og layoutmæssige fejl.

Kapitel 3: Helbred og trivsel:
Side 53: Under Kommunevariation: Den største andel, som er tilfredse med livet, er rettet fra Sorø
Kommune (77,9 pct.) til Roskilde Kommune (78,7 pct.), jf. tabellen på side 54.

Kapitel 5: Sociale relationer og ensomhed:
Side 159: Under Kommunevariation, andet afsnit, om stigninger i andelen af borgere, der ofte er
uønsket alene:
- Faxe Kommune er erstattet med Sorø Kommune i følgende sætning: ”Siden 2017 er
andelen, der ofte er uønsket alene, steget i fire ud af seks af kommunerne i den midterste
socioøkonomiske gruppe (Sorø, Næstved, Ringsted og Stevns kommuner).”
- Solrød Kommune er taget ud og Vordingborg Kommune er nævnt i stedet i følgende
sætning: ”Herudover er andelen steget i Lejre, Vordingborg og Kalundborg kommuner”.
Kapitel 8: Rygning:
Side 237: Under Kommunevariation er Greve tilføjet i sætningen: ”For dagligt brug af snus,
nikotinposer og lignende varierer forekomsten fra 0,5 pct. i Sorø Kommune til 2,7 pct. i Faxe og
Greve kommuner.”.

Kapitel 9: Alkohol og euforiserende stoffer:
Afsnit 9.1 (s. 257 og frem): I afsnittet om alkoholvaner opgøres bl.a. andelen af borgere, der
rusdrikker mindst ugentligt (dvs. drikker mindst fem genstande ved samme lejlighed). I
beskrivelsen af variablen er det ikke klargjort, at opgørelsen i rapporten (og andre produkter
udarbejdet af Region Sjælland, hvoraf rusdrikkeri fremgår) er afgrænset til borgere, der har svaret,
at de har drukket alkohol indenfor de seneste 12 mdr. Det er forskelligt fra tilgangen i Den
Nationale Sundhedsprofil, hvor andelen, der rusdrikker er opgjort blandt alle borgere. Det betyder
at tallene for rusdrikkeri i Region Sjællands rapport er højere end tallene i Den nationale
sundhedsprofil, samt på www.danskernessundhed.dk og ikke direkte kan sammenlignes med disse.
For at klargøre dette, er afgrænsningen i opgørelsen i Region Sjælland, indsat forskellige steder i
afsnit i 9.1. i 2. udgave af rapporten.

Side 263: I overskriften til tabel 9.1.3.b fremgår det, at tabellen indeholder ”Borgere som ikke har
drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder”. Ved en fejl er der i 1. udgave indsat en tabel over
de borgere, som har svaret, at de har drukket alkohol indenfor de seneste 12 måneder. Tabellen er
udskiftet i 2. udgave. Fejlen har ingen konsekvenser for det, der er beskrevet i teksten.

