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Sociogeografisk opdeling af sogne





 

Andel med kort uddannelse


 

Andel udenfor arbejdsmarkedet i den erhvervsaktive alder


 

Gennemsnitlig bruttoindkomst

Sociogeografisk gruppe 1 2 3 4 5 Alle

Pct med lavt uddannelsesniveau 21 28 33 37 39 31

Pct uden arbejde (25-64 år) 9 11 13 18 29 14

Gennemsnitlig indkomst i 1000 kr. 373 334 306 282 259 314

Andel af den voksne befolkning 15 28 24 25 8 100







Sundhed på én side











Anvendelse i kommunerne



KL’s ledelsescockpit
på sundhedsområdet









Løsning = Mobility Management?



 

Reducér


 

Konverter


 

Optimér

Smart Mobilitet



Smart Mobilitet: Delprojekter



 

Medarbejdere på kommunale arbejdspladser



 

Unge på uddannelsesinstitutioner



 

Borgere i bynære boligforeninger



 

Borgere i forstadsbebyggelser





Andre anvendelsesmuligheder – sundhed 
på én side



 

Hurtigt overblik


 

Indgang til rapporten for alle dem, der ikke er særligt 
indviede og interesserede



 

Dialogredskab i samarbejde med andre forvaltninger og 
fagområder



 

Dækkeserviet til byrådet


 

Pauseskærm på direktørens computer


 

… find selv på flere anvendelsesmuligheder



Dialog ved bordene
Hvordan tænker du, at sundhedsprofilen kan 

komme på arbejde, hvor du kommer fra?

Er den sociogeografiske opdeling anvendelig i 
dit arbejde? Hvordan kan den evt. styrkes?

Hvilke er de vigtigste oplysninger på Sundhed 
på én side? Og hvorfor?

Er Sundhed på én side anvendeligt i dit 
arbejde, og hvordan tænker du at bruge den?
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