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Valgmodul 13, Urban Health, er et tværfagligt internationalt modul med deltagere fra 

Holland, Grækenland, Nepal, Finland og Danmark og professionerne fordeler sig mellem 

radiografi, sygeplejerske, global nutrition, socialrådgiver og fysioterapi. Valgfaget afvikles 

for første gang, og det prøver at belyse Urbane emner; såsom hvordan vi byplanlægger 

fremtidens megacities, samt hvordan vi bekæmper Urban Health issue såsom fysisk 

inaktivitet, tilgængelighed af fødevare for socialt udsatte grupper, ydermere kigges der på 

økonomiske aspekter af lokalt støttede initiative eller EU målrettet interventioner. 

 

Valgfaget vil rigtig meget, og har potentiale til rigtig meget. I denne opgave har jeg prøvet at 

se på Urban Health i forhold til tilgængeligheden af fysisk aktivitet, og undlader derfor andre 

større relevante problemstillinger af modulets fagområder, men som er vigtig baggrundsviden 

for det berørte emne. Tilgangen til Urban Health modulets indhold skal ses som et dynamisk 

spændingsfelt hvor flere sundhedsemner end fysisk aktivitet alene må diskuteres for at 

frembringe bedre, langsigtende og vidtrækkende sundhedsinterventioner til gavn for 

befolkningen. 

  

Modulet har foregået via dels teori-forelæsninger gennem Skype-konferencer mellem Turku 

Universitet (finland) og Metropol. Derudover, har jeg deltaget i ekskursion med bla. 

landskabsarkitekter i haraldskvarteret, besøgt værested for socialt udsatte grønlændere på 

vesterbro og Inner Health Clinic Center som tager sig af stofmisbrugere omkring halmtorvet 

m.m. 

  

Modulet blev afsluttet ved at hver gruppe havde valgt et fokusområde som man præsenterede 

for de øvrige studerende i både Danmark og Finland. Med vores projekt-portfolie prøvede 

min gruppe at belyse hvorfor fysisk aktivitet er vigtig for Urban Health. Vi optog 

videosekvenser fra Superkilen samtidig med at vi forsøgte at se på det økonomiske aspekt ved 

at investere i omgivelser for at fremme sundhed. 

 

Opgaven vil være præget af min subjektive tilgang, og er ikke repræsentativt for hele modulet 

eller den fysioterapeutiske berøring med Urban Health. 

 

 

 

Anden del:  



Eksamen modul 13                                                                                                
Prøvenr. 3011 

4 

Ordet Urban-City refererer til beboelseskoncentrationen i et område på et givent tidspunkt. 

Den almene betegnelse for et urbant område bygger på størrelse, tæthed og forskellighed af 

befolkninger (Galea, S & Vlahov, D. 2005, 353). Disse kriterier er hyppigst brugt til at 

definere et urbant område. Dog kan det siges at være et problem at der ikke er vedtaget en 

definition, og at opfattelsen af hvad et ”urban area” kan derfor varierer. Problemet med dette 

er, at der ingen international konsensus for begrebet. Både større byer og lande benytter 

udtrykket i flæng, men ingen har vedtaget en egentlig definition. Der er 228 nationer som 

fører data omkring befolkning i byerne, og hos de nationer benyttes forskellige kriterier til at 

klassificere urbane områder på: halvdelen af landene brugte betegnelse Urban Area om folk 

der bor i hovedstader. 51 lande brugte størrelse og befolkningstæthed, 39 lande benyttede 

faktualiteter såsom økonomisk aktivitet i området, 22 lande havde ingen definition af urbane 

områder i byerne og i 8 lande blev hele eller intet af deres land betegnet som et byområde 

(Galea, S & Vlahov, D. 2005, 353).  

 

En af de største udfordringer i urbane områder er at skabe vækst i befolkningssundhed og 

reducere samfundets udgifter hertil. Undersøgelser viser, at fysisk aktive personer har mindre 

risiko for at blive syge og lever længere end personer der er inaktive (Kommunens 

handlingsplan for fysisk aktivitet, 2006, s. 7). Regelmæssig fysisk aktivitet giver ligeledes 

øget sundhed og livskvalitet (Szymanski, S, Sportsvision 2012; fra Huang and Humphreys 

(2012)). Undersøgelser fra sundhedsstyrelsen (SST, 2012, kap. 2.2) viser, at motion er 

forebyggende for udviklingen af en række lidelser såsom diabetes 2 (Warburton et al; fra 

SST, 2012, s. 128), hjerte/kar-sygdomme (Morris et al; fra SST 2012, s. 122), m.m.  

Sundhedsstyrelsen (SST, 2012, s. 44), anbefaler, at alle voksne dagligt skal være fysisk aktive 

i 30 minutter af moderat intensitet. Europæiske undersøgelser viser, at befolkningens største 

barrierer for ikke at efterleve sundhedsstyrelsen krav er manglende tid (Hoekman, R, 

Sportsvision 2012; impact of sport policy programs in the Netherlands and the lessons 

learned, 2012, s. 7). Erfaringer fra Danmark viser, at lysten til at dyrke motion stiger, jo 

kortere transporttiden er til en idrætsfacilitet (Andersen, B, R (2009), s. 5). Og flere personer 

som vi interviewede i vores portfolieempiri gav udtryk for, at det var vintermånedenes korte 

dage, som gjorde, at de var mindre tilbøjelige til at dyrke mindre motion (Bjerregaard, A & 

Stha, 2012, portfolie). Vi ved derfor fra vores forskning, at motion har gode indvirkning på 

både fysisk, psykisk og sociale barometre, og vi kender barriererne for hvorfor vi ikke dyrker 

mere sport. Men hvordan fremmer vi så fysisk aktivitet i urbane områder og er der 

overhovedet et behov for dette?  
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I det starten af det 19.århundrede boede kun 5% af verdensbefolkningen i byer (Galea, S & 

Vlahov, D. 2005, 341). I takt med industrialiseringen, og den forsatte urbanisering, levede der 

i slutningen af dette århundrede, 46% af verdensbefolkning i megacities (Galea, S & Vlahov, 

D. 2005, 341). I fremtiden vil der derfor være en enorm efterspørgsel fra alle samfundets 

interessenter om at bekæmpe de sundhedsmæssige udfordringer. Behovet for den 

sundhedsmæssige udfordring udspringer blandt andet fra WHO sundhedsdefinition; ”Health 

is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity” (WHO, 2006, s.1). Med denne definition adskiller sundhedsmarked sig 

fra sin tilknytning til sygdomsbegrebet. Den videre samfundsændring fra sygdomsfokusering 

til sundhedsfokusering bliver, for fysioterapiprofessionen, et vigtigt område at følge i. 

Profession må konstant udvikle sig i takt med samfundets tendenser og behov.  

 

Internationalt set, så giver investeringer i fysisk aktivitet det bedste afkast i offentlig sundhed 

(Szymanski, S, Sportsvision 2012;  Bauman, Murphy and Lane (2008)). Studier på indirekte 

udgifter fra Cost of illness (sygdom) i UK koster 6,5 billion pound (Szymanski, S, 

Sportsvision 2012; Ossa and Hutton, (2002)) og i Kina ligger sundhedsrelaterede udgifter på 

3,5 til 8,7 % af GDP i Kina (Szymanski, S, Sportsvision 2012; Popkin, Kim, Rusev, Du and 

Zizza (2006)).  

 

Derfor skal vi have investeret i vores megacities, således at vi giver befolkningen et øget 

incitement til at være mere aktive. Seneste studier har vist at beboelse i områder med 'grønne' 

pladser, i forhold til dem der levede uden grønne byspot havde større tendens til fysisk 

aktivitet, lavere forekomst af cardiovaskulære sygdomme (Galea, S & Vlahov, D. 2005, 346). 

Udfra en fysioterapeutisk vinkel, er der et stort fysioterapeutisk behov for innovation, vækst 

og iværksætteri.  På forledning af Danske Fysioterapeuter blev der i 2010 udarbejdet en 

rapport for private fysioterapeutisk ydelser. Ifølge analyseinstituttet Lighthouse, som det 

følgende afsnit referere til. (Lighthouse, (2011)) skal fysioterapeuter fremover være med i 

forbedringen af sundhed, forebyggelsen af sygdom, behandlingen af sygdom og genoptræning 

af. Ser vi på økonomiske aspekt, så udgjorde traditionelle sundhedsydelser i 2010 

omhandlende bevægeapparatet ved brug af fysioterapeuter, kiropraktorer og 

lægepraktiserende i 2010 2,2 mia.. Brugen af wellness, alternativ behandling, 

kostvejledninger m.m. udgjorde 2,6 mia og selvhjulpenhed i form af bøger, vitamin/kost 

tilskud, remedier, osv. udgjorde 13 mia., så samlet udgjorde sundhedsmarked i 2010 17,8 

mia.. Denne pulje skal fysioterapeuter være en stor del af både nu og i fremtiden hvis vi ikke 

vil lade os overhælde af quick-fix metoder fra det private sundhedsmarked.  
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Et eksempel I forbindelse med research om arkitektur og sport i København besøgte jeg 

dansekapellet på Nørrebro. Her havde kommunen og private investorer tilsammen renoveret 

bispebjerg gamle kapel og gjort det til et urbant mødested for dansere. Man havde flettet 

innovativ arkitektur sammen med kommunens nedslidte bygninger for at give lokale og 

eliteudøvere optimale muligheder for fysisk aktivitet gennem dans. Projektet havde forvandlet 

Bispebjergs gamle kirkegårdskapel til en nymoderne danseskole. Pladsen hvor der engang lå 

døde mennesker var nu lavet om til små glassale, som summede af danse-interesserede. Det 

gamle kapels fredsfyldte stemning passede perfekt til de udtryktsfyldte bevægelser man ser 

gennem dansen (www.dansekapellet.dk).  

 

Ovenstående eksempler viser med alt tydelighed at vi både har en økonomisk interesse i at 

sundhedsfremme, og at vi ved bl.a. at retænke- og udbygge gamle bygninger kan være med til 

at skabe forudsætninger nye kreative alternative sportsfaciliteter til gavn for befolkningen.  

 

Trejde del:  

Modulet Urban Health har givet mig et indblik i at der findes rigtig mange gode projekter som 

involverer udsatte grupper. De projekter vi har set er små NGO-projektor med masser af 

lidenskab, men med behov for- og ressourcer til kontinuerligt udvikling og brugerinddragelse. 

Modulet har - som mange af projekterne vi har besøgt - været for forudsigeligt og ikke skab 

faglige forudsætninger til at udvikle faget-, den tværfaglige profession- eller skabt 

engagement blandt de internationale studerende i forhold potentialet. Derfor kan derfor være 

svært at pege på hvilke faglige færdigheder jeg har erhvervet mig på modulet. 

Men den måde jeg forestiller mig et fremtidigt arbejde i forhold til Urban Health og fysisk 

aktivitet, er, et forbedret samarbejde med landskabsarkitekter som skaber det urbane byrum 

og så de frivillige interesseorganisationer der udfylder det urbane byrum. 

 

Som jeg ser det, skal fysioterapeuter i fremtidens bybillede være med til at motivere folk til at 

bevæge sig. Vores fokus skal ligge på glæde og motivation hvis det skal lykkes os at få folk 

til at være mere fysiske aktive. Med denne tilgang ligges der også op til et paradigmeskift i 

vores profession hvor der skubbes til vores fysioterapeutiske kerneydelser, som historisk set 

er genoptræning, til også at involvere forebyggelses-begrebet i lige så høj grad.  

 

Jeg ser min fysioterapeutiske rolle som en tværprofessionel aktør i det urbane miljø, som både 

en agitator for sundhedsfremme, som ekspert på genoptræning og vedligeholdelse. Jeg ser 
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fremtidens byrum som et multifunktionelt rum hvor der kan skabe grobund for nye 

mødesteder, genoptræning af ældre osv., således vi flytter den traditionelle genoptræning fra 

klinikkerne ud i det miljø hvor folk skal færdes. Fysioterapeuter skal fremover være en fast 

del af formidlingen om vores forståelse af hvordan det offentlige rum ser ud, og hvad det kan 

bruges til. Vi skal også være med til at udnytte byrummet. Som fagprofessionel spiller man en 

vigtig rolle i at fremme sundhedspolitik ind i praksis. 

 

Det er vigtigt, at vi ser ’det hele menneske’ i planlægningen af byen, således at både sundhed 

og kultur bliver et kendetegn og en adfærd for dem som lever og bor i byrummet. 

Sundhedssamfundet skal bygges på et en kultur af sundhedsarkitektur og de mennesker bor 

sammen med byrummet og ikke parallelt af byrummet. Der skal skabes bro mellem det der 

sker på organiseret sportsniveau i klubberne- og foreningerne til den uorganiseret idræt der 

sker i byrummets parker, pladser, veje. Offentlige bygninger, biblioteker, universiteter og 

hospitaler burde være tilgængelige for alle, og fremover have integreret flere funktioner, 

sådan mange behov tilgodeses på i de fysiske omgivelser.  

Budskabet må lyde, at fysisk aktivitet ikke kun sker i sportsfaciliteter, og men at fysisk 

aktivitet sker hele tiden, når vi bevæger os i byen. Vi skal bare være mere bevidste om den 

træning- og træningsudbytte som finder sted ved dette. 
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