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Baggrund 

• Står på skuldrene af Østerbro- og 
Næstvedundersøgelsen 

• Mere omfattende end Sundhedsprofilen 
• Somatiske, psykiske og sociale forhold 
• Eksterne delprojekter tilknyttet 

 



Rekruttering  
•  Rekruttering af husstande 
•  Tilfældigt udtræk 
•  Alle aldre, fra vugge til grav 
•  Invitation/kontrol 2:1 
•  Mål: cirka 20-25.000 deltagere 

 
Viden der kan 
komme alle til gode – 
også i de næste 
generationer 



Hvad er målet?  
Undersøgelsen skal give mere viden om bl.a:  
•  Arvelige, sociale og miljømæssige 

risikofaktorer for sygdom og sundhed 
•  Familiemønstre for sundhed og sygdom 
•  Samspil mellem lokalsamfund og  

individers sundhed og sygdomme 
•  Ændringer i risikofaktorer over tid 
•  Sundhed og sygdom i subgrupper 



Hvor er vi? 

Nakskov	  Sundhedscenter	   Nykøbing	  Falster	  Sygehus	  

Maribo	  Sundhedscenter	   Autocamper	  



Dataindsamling 
•  Kliniske undersøgelser:   

•  Antropometri 
•  EKG 
•  Spirometri 
•  Blodtryk 
•  Oxymetri 
•  Distalt blodtryk  
•  Fysisk aktivitet 
•  Gribestyrke 

•  Biologiske prøver til straks-analyser  
og biobank (blod, urin, spyt, fæces) 

•  Spørgeskemaer (aldersinddelte) 
 





Hvem står bag?  

Samarbejde mellem  
•  Region Sjælland 
•  Nykøbing Falster Sygehus 
•  Lolland Kommune 
•  Guldborgsund Kommune 

•  Op mod 100 forskere, fra både ind- og udland  



Status april 2018 

Antal husstande 4350 
Deltagere  8000 

0-1 år  81 
2-3 år 90 
4-10 år 473 
11-17 år 509 
18-49 år 2181 
50+ år 4633 





Delprojekter - eksempler 

Gammel	  før	  Zd	  –	  om	  sociale	  årsager	  Zl	  frailty	  og	  funkZonstab	  på	  Lolland-‐Falster. 
FamiliefunkZon,	  kogniZv	  funkZon	  og	  sundhedskompetences	  betydning	  for	  psykisk	  
og	  fysisk	  sundhed. 
MulZmorbiditet	  og	  social	  ulighed	  på	  Lolland-‐Falster.	  Årsager	  og	  konsekvenser	  –	  en	  
afsøgning	  af	  biologiske,	  sociale	  og	  arbejdsrelaterede	  mekanismer. 
Psykiatriske aspekter i Lolland-Falster Undersøgelsen. 
Familiemønstre for fysisk aktivitet. 
Metabolisk syndrom. 
Kronisk nyresygdom med særlig vægt på forekomst, diagnose, behandling, 
hjertekar-sygdom og død. 
Miljøfaktorer og sundhed på Lolland-Falster. 



  
Endokrinologiske faktorer og 
urininkontinens 
 I Lolland-Falster Undersøgelsen: 
•  Spørgeskema om ufrivillig vandladning (ICIQ-UI SF og ICIQ-OAB 08/04) 
•  HbA1C, kreatinin, TSH, T3, T4 og spoturin 
Yderligere dataindsamling: 
•  Ortostatisk BT-måling  
•  Væske-vandladningsskema  
•  Gynækologisk undersøgelse 
•  Uroflowmetri  
•  Residualurinmåling  
•  Blevejningstest  
•  Cystometri  

Ph.d.-studerende, læge Ea Papsø Løwenstein, Jens Christian Prien-Larsen, Jennie 
Laigaard, Lars Alling Møller, Peter Gæde, Lea Laird Andersen, Randi Jepsen, Helga 
Gimbel 
 

	  



Center for Epidemiologisk 
Forskning, Nykøbing F. Sygehus 
Opslåede	  PhD-‐sZllinger:	  
1.  Biomarker	  profiles	  and	  all	  cause	  mortality	  (Professor	  

Elsebeth	  Lynge	  og	  Professor	  SZg	  Bojesen)	  
2.  Lolland	  doesn’t	  make	  you	  sick	  –	  but	  sick	  people	  move	  to	  

Lolland	  (Professor	  Elsebeth	  Lynge)	  
3.  Long-‐term	  exposure	  to	  air	  polluZon	  and	  health	  in	  South	  

Eastern	  Denmark	  (Professor	  Zorana	  Jovanovic	  Andersen)	  
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