
Side 0 af 36 

 

                                                                                                                                                                           

SUNDHEDSSTRATEGI 2015 - 2018 
- sammen om øget trivsel og sundhed 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   9. marts 2015 



Side 1 af 36 

 

 

Indhold 

Indledning ........................................................................................... 2 

Sundhedsstrategiens opbygning ................................................................................... 2 

Hvad omfatter Sundhedsstrategien? .............................................................................. 2 

Solrød Kommunes Sundhedspolitik ............................................................................... 3 

Sundhedsstrategiens organisering og metode ................................................................. 4 

Opfølgning på målsætninger ...................................................................................... 5 

Prioritering og udmøntning af indsatsen ......................................................................... 5 

Årlige handleplaner og projektbeskrivelser .................................................................. 6 

Sundhedsstrategiens prioriterede indsatsområder .............................. 6 

De seks overordnede indsatsområder: ........................................................................ 7 

1. Tidlig forebyggelse blandt børn og unge ..................................................................... 8 

2. Trivsel og mental sundhed, herunder ensomhed. ........................................................ 8 

3. Vedvarende fokus på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) samt misbrug. .. 10 

4. Bredt samarbejde om sundhed, fællesskaber og aktivt medborgerskab ........................ 11 

5. Fremme af ældres sundhed og nedbringelse af forebyggelige indlæggelser .................. 11 

6. Understøttelse og tydeliggørelse af sunde rammer .................................................... 12 

Sundhedsstrategiens prioriterede indsatser for 2015-18 ................... 13 

Bilag 1: Sådan står det til i Solrød Kommune ..................................... 31 

Sundhedsprofil 2013 for Solrød Kommune ................................................................... 31 

Ungeprofil 2014 ........................................................................................................ 33 

Overvægt i grundskolen – tal fra Sundhedsplejen ......................................................... 34 

Data om forebyggelige indlæggelser for Solrød Kommune ............................................. 34 

Forebyggelsespakkerne og kortlægning af eksisterende indsatser ................................... 35 

 

  

file://sk-gruppedrev/visi%20og%20koor/Louise%20Leilund/sundhedsstrategi/Sundhedsstrategi%202015%20-18%20-%20godkendt%20master%20til%20hjemmeside%2009032015.docx%23_Toc414885170


Side 2 af 36 

 

Indledning 

Sundhedsstrategi 2015-18 for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet skal afløse den fo-

regående Sundhedsstrategi 2012-14, og være retningsgivende for det fremtidige arbejde på 

området. 

 

Sundhedsstrategien er handlingsorienteret og bygger på Solrød Kommunes Sundhedspolitik, 

der blev vedtaget i Byrådet d. 26. november 2007. Sundhedspolitikken beskriver den overord-

nede ramme for kommunens indsats på området og skal ses i sammenhæng med kommunens 

øvrige politikker og handleplaner, der på forskellig vis vedrører indsatsen.  

 

Sundhedsstrategien udbygger og konkretiserer indsatsområder og indsatser, som Solrød 

Kommune vil have øget eller vedvarende fokus på de kommende år. Med Sundhedspolitikken 

og den tidligere Sundhedsstrategi 2012-14, er der grundlagt et solidt fundament og gode sam-

arbejdsrelationer på tværs af kommunen, som giver et godt afsæt for den videre udvikling af 

indsatsen. 

Sundhedsstrategiens opbygning  

Sundhedsstrategien indledes med en afgrænsning af, hvad strategien dækker. Derefter følger 

en kort introduktion til Solrød Kommunes Sundhedspolitik, som strategien tager sit afsæt i.  

 

Dernæst er der en beskrivelse af det arbejde, som ligger bag sundhedsstrategien i afsnittet om 

’organisering og metode´. Så beskrives ’prioritering og udmøntning af indsatsen’ samt ’sund-

hedsstrategiens overordnede indsatsområder´. Det munder ud i en oversigt over samtlige ’pri-

oriterede indsatser for årene 2015-18’.  

 

Som bilag til sundhedsstrategien, jf. bilag 1: Sådan står det til i Solrød Kommune, opridses 

sundhedstilstanden i Solrød og de aktuelle sundhedsudfordringer bliver beskrevet med inddra-

gelse af div. sundhedsdata, såsom Sundhedsprofil 2013. Det beskrives desuden kort, i hvilket 

omfang Solrød lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 

Hvad omfatter Sundhedsstrategien? 

Sundhedsstrategien er rettet mod raske, såvel som 

syge borgere.  

 

Sundhedsstrategien omhandler især Solrød Kommu-

nes indsats vedrørende den borgerrettede forebyggel-

se og sundhedsfremme, men der er også elementer af 

patientrettet forebyggelse (jf. Figur 1). Det betyder, at 

sundhedsstrategien både handler om generel sund-

hedsfremme og forebyggelse til alle borgere, tidlig op-

sporing af sygdom samt ændring af livsstil blandt bor-

gere, som er i risiko for at udvikle sygdom eller som 

allerede har en eller flere sygdomme. 

 

Borgerrettet forebyggelse er rettet 

mod den raske del af befolkning, med 

det formål at mindske risikoen for, at 

sygdom opstår – og involverer en ind-

sats i forhold til livsstilsfaktorer (fx 

rygning og alkohol) og smitsomme 

sygdomme. 

  

Patientrettet forebyggelse er rettet 

mod borgere, der allerede har en di-

agnose, og har til formål at begrænse 

sygdomsudvikling, forhindre kompli-

kationer og tilbagefald samt opnå 

størst mulig sygdomsmestring og livs-

kvalitet. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2005), TERMI-
NOLOGI -Forebyggelse, sundhedsfremme 
og folkesundhed 

 

Figur 1: Definition 
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Vision 
Solrød Byråd ønsker at fremme det gode liv ved udvikling af sunde miljøer og rammer, der understøtter 
borgernes ressourcer og evner til at handle. 

Overordnede mål 
 Sundhedspolitikken skal tilstræbe at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksomhed. 
 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats. 
 Nye tiltag vurderes og evalueres i forhold til deres sundhedsmæssige konsekvenser. 
 
Særligt prioriterede indsatsområder 

Kost, rygning, alkohol, motion, rusmidler, trafik og fællesskaber. 
 
Politiske mål på indsatsområderne 
 At sunde mad- og måltidsvaner bliver en del af hverdagen for Solrøds borgere. 
 At antallet af rygere reduceres mest muligt. 
 At børn ikke drikker alkohol og unges alkoholdebut udskydes. 
 Minimere overforbrug af alkohol blandt voksne. 

 At borgerne er fysisk aktive i et omfang der gør, at den enkelte: - oplever velvære, – oplever fysisk 
aktivitet som meningsfuld eller ønsker at mindske risikoen for sygdom. 

 Solrød Kommune medvirker til at forebygge brug af rusmidler for alle borgere med særlig fokus på 

børn og unge. 
 Der skal være god trafikafvikling i Solrød for alle. 
 Solrød Kommune vil skabe rammer for at forskellige former for fællesskaber kan etableres og vedlige-

holdes samt tilbyde borgerne mulighed for at indgå i disse fællesskaber.   
 
Kilde: Solrød Kommune (2007) Sundhedspolitik.               

Der vil derfor ikke, i sundhedsstrategien, være en skarp sondring mellem borgerrettet og pati-

entrettet forebyggelse. Den mere patientrettede del af forebyggelsesindsatsen og samarbejdet 

med det regionale sundhedsvæsen er dækket af Sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og 

kommuner 2015-18, som vil blive implementeret lokalt. Ligesom de nationale og regionale for-

løbsprogrammer udgør en central ramme. 

 

Den primære målgruppe for denne sundhedsstrategi er kommunens borgere. Medarbejder-

sundhed vil dog også blive medtaget som en indsats under sundhedsstrategien, selvom sund-

hedsfremme og trivsel er et selvstændigt indsatsområde i regi af personaleafdelingen, da den 

er et vigtigt område i en kommunal forebyggelsesindsats. Mange medarbejdere, ikke mindst 

frontmedarbejderne, kan have en vigtig rolle som sundhedsambassadører for borgerne. Sam-

tidig er mere end 40 % af kommunens medarbejdere også borgere i kommunen og kommunen 

kan gå foran som sund arbejdsplads.  

Solrød Kommunes Sundhedspolitik  

Solrøds Kommunes Sundhedspolitik (jf. Figur 2) danner udgangspunkt for udarbejdelsen af 

Sundhedsstrategien 2015-2018.  

 

Sundhedspolitikken indeholder den politiske vision, værdier og overordnede mål for arbejdet 

med sundhed i Solrød Kommune, men den indeholder ikke konkrete indsatser. Konkretiserin-

gen sker i den underliggende sundhedsstrategi og de medfølgende handleplaner. 

 

Figur 2: Solrød Kommunes Sundhedspolitik 
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 I Sundhedspolitikken vægtes det desuden, at der i arbejdet med forebyggelse og sundheds-

fremme fokuseres på at reducere den sociale ulighed i sundhed1. 

 

Selvom Sundhedspolitikken er fra 2007 er den fortsat aktuel. Eksempelvis viser Sundhedsprofil 

2013 (jf. bilag 1 – afsnit om sundhedsprofilen), at der i Solrød fortsat er behov for fokus på at 

forebygge risikofaktorer knyttet til livsstil, såsom stort alkoholforbrug, rygning og fysisk inakti-

vitet.  

 

Livsstilsfaktorerne, de såkaldte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion), har afgøren-

de betydning for den enkeltes sundhed. Rygning er eksempelvis den livsstilsfaktor, der har den 

største negative indflydelse på sundheden og rygere har generelt dårligere selvrapporteret 

livskvalitet. Selvom andelen af Solrød borgere, som ryger dagligt eller som overskrider Sund-

hedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, har været faldende den seneste årrække, så 

der fortsat mange der ryger eller drikker for meget alkohol. Således er KRAM-faktorerne mv., 

fortsat væsentlige indsatsområder.  

 

Ligeledes vil understøttelse af fællesskaber, som også er et prioriteret område i sundhedspoli-

tikken, fortsat være et vigtigt omdrejningspunkt for indsatsen. 

Sundhedsstrategiens organisering og metode 

Arbejdet med denne Sundhedsstrategi for Solrød Kommune blev igangsat i medio 2014, hvor 

der blev nedsat 4 arbejdsgrupper med bred repræsentation på tværs af Solrød Kommune. Ar-

bejdsgrupperne beskæftigede sig med målgrupperne: Børn, unge, voksne og ældre.  

 

Sundhedsstrategien er blevet til gennem møder i de tværgående arbejdsgrupper og opfølgende 

dialog med alle forvaltningsområderne, vedrørende specifikke tiltag på deres område. På bør-

neområdet er de decentrale enheder også blevet inddraget, idet forslag til sundhedsstrategien 

er blevet behandlet på både skoleleder- og daginstitutionsledermøder. 

 

Der har desuden været afviklet en workshop, hvor repræsentanter fra lokale sundhedsaktører 

og patientforeninger har deltaget og kommet med deres forslag til fremtidige indsatser. 

 

Sundhedsstrategien bygger på eksisterende viden om virksom forebyggelse, herunder anbefa-

lingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (jf. bilag 1) og de erfaringer, som Solrød 

Kommune har gjort sig fra tidligere indsatser. Der er taget afsæt i erfaringer fra de indsatser, 

der er gennemført under den foregående Sundhedsstrategi for 2012-14. Sundhedsstrategien 

bygger videre på nogle af de indsatser, hvor der fortsat ses et udviklingspotentiale, ligesom 

der bliver peget på nye indsatser. 

 

Arbejdet bygger desuden på den eksisterende viden om sundhedstilstanden i Solrød (jf. bilag 

1), som findes i data fra lokale undersøgelser, data fra regionen, såvel som den landsdækken-

de Sundhedsprofil som hvert fjerde år giver indblik i de voksne borgeres sundhed – både nati-

onalt, regionalt og på kommuneniveau.  

                                           
1 Borgere med lavt uddannelsesniveau, lave indkomster og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet har generelt en 

langt større risiko for at blive syge og dø tidligere end andre borgere i samfundet. 



Side 5 af 36 

 

På baggrund i de lokale erfaringer i kommunen, forebyggelsespakkerne og diverse sundheds-

data, medvirkede arbejdsgrupperne og de enkelte forvaltningsområder til at udpege indsatser, 

der potentielt kan forbedre Solrød borgernes sundhed.   

 

Opfølgning på målsætninger  

I hverken sundhedspolitikken eller denne sundhedsstrategi er der angivet procentsatser for 

den ønskede effekt. Det er fravalgt fordi det i praksis er meget kompliceret at adskille effek-

terne af den kommunale indsats fra effekterne af den generelle samfundsudvikling. Eksempel-

vis går den generelle samfundsudvikling i retning af færre og færre rygere. Desuden er nogle 

af effekterne af indsatserne meget langsigtede og det kan derfor være vanskeligt at målsætte 

en procentvis udvikling på den korte bane. 

 

Udviklingen i sundhedstilstanden og sundhedsadfærden i Solrød Kommune vil dog blive fulgt 

tæt. Når den næste sundhedsprofil kommer i 2018, vil der blive set på hvordan udviklingen 

har været i Solrød Kommune i sammenligning med nationalt og i andre kommuner, i særde-

leshed de kommuner som ligner Solrød mht. befolkningssammensætning. Denne sammenlig-

ning vil blive brugt i evalueringen af denne sundhedsstrategi for at vurdere om indsatsen i til-

strækkelig grad synes at have indfriet de politiske mål. Indsatsen vil blive justeret herefter.  

Prioritering og udmøntning af indsatsen 

I udvælgelse og prioritering af forslag til indsatser, har der været fokus på indsatser, hvis ef-

fekt er relativ veldokumenteret. For eksempel ta-

ges der udgangspunkt i anbefalingerne i Sund-

hedsstyrelsens forebyggelsespakker, som bygger 

på evidens og erfaring.  

 

Vi skal gøre det som virker og løbende vurdere 

effekten af indsatserne. Der skal fokuseres sær-

ligt på de risikoområder, hvor behovet vurderes 

at være størst i kommunen.  

 

Prioriteringen tager også højde for de nye natio-

nale mål for danskernes sundhed de næste 10 år 

i ”Sundere liv for alle” (jf. Figur 3), som blev lan-

ceret i jan. 2014. 

  

Strukturelle og organisatoriske indsatser, som 

tager afsæt i den kontakt som kommunen i for-

vejen har til borgerne, vægtes fortsat højt. Det 

kan eksempelvis være indsatser i daginstitutio-

ner, skoler og på plejecenteret. Der skal sættes 

ind der, hvor vi som kommune møder borgerne. 

 

Indsatserne skal fortrinsvist indlejres i den daglige drift, evt. i kombination med yderligere 

kompetenceudvikling af frontmedarbejdere – således at sundhed tænkes ind i kerneopgaven. 

 
Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal 
mindskes  
Mål 2: Flere børn skal trives og have god men-
tal sundhed  
Mål 3: Flere voksne skal trives og have god 
mental sundhed 

Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit liv 
Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholfor-
brug og alkoholdebuten skal udskydes blandt 
unge  
Mål 6: Færre børn skal være overvægtige  
Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligda-
gen 

 
Kilde: Regeringen (2014), Sundere liv for alle. 

 

Figur 3: Nationale mål for danskernes sund-
hed 
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Sundhed er et anliggende for hele den kommunale organisation og skal fortsat være et gen-

nemgående tema i alle kommunens politikområder.  

 

Der er fortsat fokus på indsatser, som kan medvirke til at mindske social ulighed i sundhed. I 

udviklingen af sundhedsstrategien, har der været opmærksomhed på at nå borgere med særli-

ge udfordringer med hensyn til trivsel og sundhed, eksempelvis på handicap- og psykiatriom-

rådet, som generelt har flere sundhedsproblematikker end den øvrige befolkning2.  

 

Der vil være vedvarende fokus på at kvalitetssikre og justere den forebyggende og sundheds-

fremmende indsats med henblik på at opnå de bedst mulige resultater. Indsatsen vil løbende 

blive vurderet i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og der vil blive holdt øje 

med de revideringer, som Sundhedsstyrelsen laver i forhold til anbefalingerne, således at ind-

satsen i Solrød kan justeres herefter. Sigtet er, at Solrød Kommune i vid udstrækning skal leve 

op til anbefalinger i forebyggelsespakkerne på grundniveau (jf. bilag 1- afsnit om forebyggel-

sespakkerne). Der vil således blive fulgt op på, hvordan kommunens samlede indsats matcher 

disse anbefalinger. 

 

Den tværgående organisering af sundhed og forebyggelsesområdet i kommunen vil fortsat væ-

re et centralt fokusområde. Den tværgående sundhedsgruppes virke vil blive evalueret og ju-

steret med henblik på bedst mulig at understøtte en koordineret og tværsektoriel forebyggel-

sesindsats. Der vil fortsat være fokus på at udbygge forebyggelsens konsulentfunktion og sa-

marbejdsfladerne mellem forebyggelsesområdet og de enkelte forvaltningsområder. Eksem-

pelvis skal der ses på hvordan frivilligheds- og forebyggelsesområdet kan arbejde tættere 

sammen med henblik på at øge den samlede trivsel og sundhed i kommunen.  

Årlige handleplaner og projektbeskrivelser 

Under sundhedsstrategien vil der årligt blive udarbejdet en politisk godkendt handleplan, samt 

status på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet med opfølgning på sundhedsstrategiens 

implementering. Der vil desuden blive udarbejdet underliggende projektbeskrivelser, der i for-

skelligt omfang - givet indsatsens størrelse - vil beskrive indsatsens formål, mål, organisering 

og ansvarsplacering, økonomi, tidsplan samt succeskriterier og evaluering.  

 

 

Sundhedsstrategiens prioriterede indsatsområder 

Gennem arbejdet med Sundhedsstrategien er der fremkommet seks overordnede indsatsom-

råder, der delvist overlapper hinanden, som vil være særligt prioriterede. 

 

Sundhedsstrategiens prioriterede indsatsområder skal ses i sammenhæng med kommunens 

øvrige politikker, strategier og indsatser mv., der på forskellig vis også vedrører forebyggelses-

indsatsen. Sundhedsstrategien er eksempelvis koordineret med Helhedsplan for idrætsområdet 

2015 – 2019, der indeholder kommunens visioner og strategier omkring idræt, sundheds-

fremme og forebyggelse. Generelt indgår forebyggelse og sundhedsfremme som en del af ker-

neopgaven mange steder i kommunen, eksempelvis i børnehaver og skoler. Sundhedsstrategi-

                                           
2 En ny undersøgelse viser, at personer med handicap eller psykisk sygdom har dårligere helbred og trivsel, sundheds-

adfærd og mindre social kontakt end resten af befolkningen. Jf. Statens Institut for Folkesundhed, SDU (2014), Sund-

hedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse. 
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ens særligt prioriterede indsatsområder og indsatser skal således ikke ses som et udtryk for 

kommunens samlede indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, men sundheds-

strategien indikerer hvilke områder, der vil være ekstra eller særligt vedvarende fokus på de 

kommende år.  

 

Udover de særligt fremhævede indsatsområder, vil der fortsat være fokus på solbeskyttelse, 

primært i forhold til børn, samt på understøttende tiltag mht. hygiejne i kommunens institutio-

ner mv. Der vil ligeledes fortsat være fokus på seksuel sundhed, hvor eksempelvis sundheds-

plejen arbejder med de unges handlekompetencer og grænsesætning i forhold til seksuel ad-

færd, samt fremme af sikker sex. 

 

Solrød Kommune har et bredt fokus på sundhed, som både tilgodeser den fysiske, den sociale 

og mentale dimension.  Sund livsstil kan forebygge en lang række sygdomme og øge livskvali-

teten, men sundhed handler også om at have det godt psykisk og fungere socialt.   

 

Der er de seneste år sket en udvikling i tilgangen til forebyggelsesarbejdet i Danmark. Der fo-

kuseres mindre ensidigt på de enkeltstående livsstilsfaktorer og at borgerne skal ændre livsstil.  

Fokus er i stigende grad blevet mere helhedsorienteret og rettet mod de bagvedliggende for-

hold, som har betydning for livsstil og sundhed. Det betyder blandt andet, at de mentale og 

sociale sundhedsaspekter er kommet mere i centrum. 

 

Det brede fokus vil også afspejle sig i Solrød Kommunes prioriterede indsatsområder og ind-

satser. De konkrete indsatser kan række ind i flere af de overordnede indsatsområder samti-

dig. 

 

 
 

 

I de følgende afsnit bliver indsatsområderne uddybet. 

  

De seks overordnede indsatsområder: 

 

1. Tidlig forebyggelse blandt børn og unge 

 

2. Trivsel og mental sundhed, herunder ensomhed.  

 

3. Vedvarende fokus på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) 

samt misbrug. 

 

4. Bredt samarbejde om sundhed, fællesskaber og aktivt medborgerskab. 

 

5. Fremme af ældres sundhed og nedbringelse af forebyggelige indlæggelser 

 

6. Understøttelse og tydeliggørelse af sunde rammer 
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1. Tidlig forebyggelse blandt børn og unge 

Det er et vedvarende omdrejningspunkt for forebyggelsesindsatsen i Solrød Kommune at star-

te tidligt og fremme sundheden blandt børn og unge. Det er centralt at børnene trives og får 

udviklet en social robusthed, og at de får grundlagt nogle sunde vaner, som de kan bære med 

sig ind i voksenlivet. Der eksisterer en stærk kobling mellem mentale helbredsproblemer tidligt 

i livet og forekomsten psykiske symptomer eller lidelser senere3. Det kan være afgørende for 

hele livet at få en god start. 

 

Familien udgør, sammen med daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, den vigtigste ramme for 

børns udvikling. Det er centralt at sikre systematisk tidlig opsporing og relevant støtte til børn 

og familier efter behov, eksempelvis i forhold til forebyggelse af overvægt, udvikling af alders-

svarende motorik samt sikring af social og mental trivsel. Det er samtidig væsentligt at sikre, 

at rammerne i daginstitutioner og skoler m.fl. understøtter en sund og robust udvikling.  

 

Sundhedsplejen kan spille en central rolle for barnets sundhed fra graviteten og op igennem 

børneårene, hvor deres opgave er at vejlede og støtte den enkelte familie som helhed ud fra 

dens unikke forudsætning. Sundhedsplejen bidrager desuden til sundhedspædagogisk under-

visning i skolerne og medvirker til tidlig opsporing af sundhedsproblematikker, eksempelvis 

overvægt eller manglende trivsel.   

 

Der vil generelt på børne- og ungeområdet blive rettet øget fokus på at opspore og hjælpe 

børn og unge i mistrivsel, idet den seneste trivselsundersøgelse - Ungeprofil 2014 - blandt un-

ge i Solrød, jf. bilag 1, indikerede at en mindre, men alligevel betydelig, andel af de unge op-

lever at de trives dårligt, er ensomme og har lavt selvværd.  

 

Med forrige sundhedsstrategi blev der etableret et gruppetilbud, i regi af kommunens familie-

afsnit, rettet mod børn i misbrugsfamilier. Dette tilbud vil blive udvidet til at omfatte udsatte 

børn og unge, der generelt er i mistrivsel. Det kan f.eks. vise sig ved tristhed, ensomhedsfølel-

se, isolation fra jævnaldrende, og/eller begyndende fravær fra skole. Indsatsen vil også bestå i 

at opkvalificere nøglepersoner lokalt i dagtilbud og skoler, således at de bedre kan støtte og 

vejlede kollegaer i deres møde med disse børn og unge.  

 

Skoleområdet har i samarbejde med kommunens Ungeteam, bestående af ungekonsulenter, 

SSP og misbrugsområdet m.fl. sat gang i en proces, der skal skærpe den forebyggende indsats 

rettet mod skoletræthed og frafald, således at den generelle skoletrivsel bliver øget. 

2. Trivsel og mental sundhed, herunder ensomhed.  

Sundhed er mere end bare fravær af fysisk og psykisk sygdom. Mental sundhed udgør også en 

central del af en persons sundhedstilstand. Mental sundhed handler om at trives i hverdagen, 

at kunne håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt at indgå i sociale fællesskaber. Hvis 

man har en god mental sundhed, så er man generelt bedre rustet til at håndtere udfordringer 

såsom kronisk sygdom, arbejdsløshed eller at gennemføre livsstilsændringer. 

 

                                           
3 Vidensråd for Forebyggelse (2014), Børn og unges mentale helbred. 
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Sådan står det til i Solrød 

 
- 5 % af de voksne er ofte uønsket alene 
- 21 % af de voksne har et højt stressniveau 

- 16 % af de voksne er meget gereret af psyki-
ske symptomer 

 
Kilde: Region Sjælland (2014), Sundhedsprofil 2013 
 

- 16,2 % af pigerne og 5 % af drengene i 
8.klasse føler sig for det meste eller altid ensom. 

- 6,8 % af pigerne og 2,8 % af drengene i 

8.klasse har dårligt/ meget dårligt overordnet 
velbefindende 

 
Kilde: Solrød Kommune (2014), Ungeprofil 

 

Dårlig mental sundhed kan have store konsekvenser for livskvaliteten. Eksempelvis påvirker 

ensomhed og svage sociale relationer sundheden negativt, det øger risikoen for både fysiske 

og psykiske symptomer og livstilfredsheden er ofte forringet. 

 

Mental sundhed som begreb rækker bredt ind 

i mange forskellige lovgivningsmæssige 

rammer og forvaltningsområder. Mental 

sundhed og trivsel kan både være et mål i sig 

selv, og kan samtidig være et middel til at 

fremme andre målsætninger. Eksempelvis 

kan bedre trivsel mindske sygefraværet på 

arbejdspladsen eller styrke indlæringen i sko-

len. 

 

Vedvarende mistrivsel kan hos den enkelte 

medføre et liv, hvor det er vanskeligt at fast-

holde uddannelse eller arbejde og hvor indi-

videts ønsker til et godt liv ikke bliver indfri-

et. Unge der mistrives, er fx i større risiko for 

at falde ud af uddannelsessystemet.  

 

Solrød Kommune gør allerede meget i forhold til at fremme børn og unges trivsel, eksempelvis 

gennem sundhedsplejens og institutionernes arbejde, ligesom kommunen har iværksat imple-

menteringen af et forældreuddannelseskoncept, der skal understøtte familiedannelsen og trivs-

len i familien. Kommunens sammenhængende børnepolitik medvirker desuden til at sikre en 

forebyggende og rettidig indsats for børn og unge med trivselsproblematikker. Blandt andet 

ved forskellige gruppetilbud for børn og unge, som varetages af Børn og Unge Rådgivningen.   

I forhold til voksne borgere, er mestring og trivsel også et opmærksomhedsområde på job-og 

socialområdet, hvor der eksempelvis afholdes kurser om hvordan man bliver bedre til at tackle 

angst og depression i hverdagen. Kommunen har desuden allerede fokus på ensomhed med 

igangsættelsen af et projekt om opsporing af ensomme ældre i 2014. 

 

Der er dog fortsat et stort potentiale i forhold til at udvikle indsatsen rettet mod at fremme 

mental sundhed og trivsel, ikke mindst for særligt belastede grupper. Eksempelvis har kom-

munens Ungeprofil 2014 (jf. bilag 1), peget på et generelt behov for at styrke de ældste elever 

i grundskolens trivsel, ikke mindst pigernes. Ensomhed er ikke kun et problem, som de ældste 

borgere oplever. Flere unge føler sig også ensomme. Det er derfor centralt at sætte ind med 

indsatser, der kan medvirke til at fremme trivslen og bekæmpe ensomhed hos unge, såvel 

som ældre.  

 

Det er også væsentlig at få sat fokus på psykisk sårbarhed og gøre opmærksom på at det ikke 

er unormalt at opleve psykisk sårbarhed i kortere eller længere perioder. Kommunen vil med-

virke til at nedbryde tabuet omkring psykisk sårbarhed og oplyse om de forskellige steder, 

hvor den enkelte kan få hjælp. Det vil blive gjort i den daglige praksis samt gennem afholdelse 

af temarrangementer og udlevering af informationsmateriale.  
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Sådan står det til i Solrød 
 
- 11 % af de voksne har usundt kostmønster. 
- 14 % af de voksne ryger dagligt. 
- 8,7 % af de voksne overskrider højrisiko-
grænsen for alkoholindtag. 

- 70 % af de voksne dyrker hovedsagligt kun lette-
re motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden. 
- 14 % af de voksne er svært overvægtige. 
- 32 % af de 65+-årige er undervægtige. 
 
- 56 % af de voksne vil gerne spise sundere. 
- 74 % af dagligrygerne ønsker rygestop. 

- 22 % af borgerne med tegn på problematisk al-

koholadfærd, ønsker at nedsætte alkoholforbruget. 
- 72 % af dem, som ikke er så fysisk aktive, ønsker 
at blive mere aktive. 

 
Kilde: Region Sjælland (2014), Sundhedsprofil 2013 
 

-11 % af pigerne og 5,6 % af drengene i 8.klasse 

ryger dagligt eller lejlighedsvist. 
- 56 % af eleverne i 7. klasse og 78 % af eleverne 
i 8. klasse har prøvet at drikke mindst én genstand 
alkohol. 
- 26, 5 % af eleverne i 8.klasse drikker alkohol re-
gelmæssigt (månedligt eller oftere). Af disse ele-

ver, der drikker 56 % almindeligvis 4 genstande el-
ler over ved samme lejlighed. 
 
Kilde: Solrød Kommune (2014), Ungeprofil 
 

Sådan står det til i Solrød 
 
Andel af børn med overvægt på 
forskellige klassetrin: 

 
- 11 % i 0. klasse  
- 16 % i 6. klasse  
- 20 % i 8. klasse 
 
Overvægt er defineret som over 
90 %- percentilen på danske al-

ders- og kønsstandardiserede 

BMI-vækstkurver. 
 
Kilde: www.danmarksbørn.dk –
Solrød. 

3. Vedvarende fokus på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) 
samt misbrug. 

Forebyggelse af usund livsstil er fortsat en 

væsentlig del af forebyggelsesindsatsen, 

selvom sundhed også handler om trivsel og 

livskvalitet. Ligesom trivsel kan påvirke 

livsstil, kan livsstilsfaktorerne også påvirke 

den generelle trivsel og livskvalitet. For ek-

sempel kan fysisk aktivitet i hverdagen gi-

ve bedre alment velbefindende, ligesom 

forskningen peger på at en inaktiv livsstil 

øger risikoen for at udvikle alkoholproble-

mer4. 

 

Sundhedsprofil 2013 viser, at KRAM-

faktorerne stadig er et væsentligt indsats-

område, og kommunen vedholder sig fokus 

på området gennem justering, udbygning 

og kvalitetssikring af de eksisterende ind-

satser. Eksempelvis vil kommunen fortsat 

arbejde på at udskyde alkoholdebuten 

blandt unge via et samarbejde mellem SSP 

og uddannelsesstederne – hvor der ikke 

mindst er fokus på rusdrikkeri og de unges 

alkoholkultur. Ligesom misbrugsområdet 

har fokus på, at færre borgere skal have et 

skadeligt alkoholforbrug eller andet mis-

brug. Der vil være opmærksomhed på at styrke det interne netværk i kommunen vedrørende 

alkohol- og misbrugsproblematikker, således at eksempelvis personalet i ældreplejen kan få 

øget sparring med hensyn til håndtering af borgere med disse problematikker. 

 

Der vil ligeledes fortsat være fokus på at forebygge rygestart 

blandt børn og unge, samt at flere borgere skal vælge et 

røgfrit liv. Gratis rygestoprådgivning er et fast tilbud til de 

borgere som ønsker hjælp til rygestop. 

 

Det er desuden fortsat et centralt fokus at færre børn og un-

ge skal udvikle overvægt. Der er med Helhedsplan for 

idrætsområdet 2015-2019 også sat fokus på, at flere skal 

bevæge sig mere i dagligdagen - et fokus som sundheds-

strategien understøtter. 

 

                                           
4 Statens Institut for Folkesundhed (2015), Ugens tal for folkesundhed, Uge 04, Risiko for at blive alkoholiker hænger 

sammen med lav fysisk aktivitet. 
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Sådan står det til i Solrød 

I perioden 2.halvår 2013- 1.halvår 2014 blev der ind-

lagt: 

- 19 borgere med blærebetændelse 

- 141 borgere med brud 

- 33 borgere med dehydrering 

- 172 borgere med lungebetændelse/KOL 

 

Kilde: Region Sjælland (2014) og egen beregning 
19.

 
 

4. Bredt samarbejde om sundhed, fællesskaber og aktivt medborgerskab  

Forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen kan ikke løftes af kommunen alene, men skal 

løftes i samspil mellem kommunen, andre kommuner, det regionale sundhedsvæsen, civilsam-

fund og private aktører. Borgerne skal være i centrum for indsatsen. 

 

Der vil derfor være vedvarende opmærksom på hvordan indsatsen kan understøttes i samar-

bejde med eksterne aktører, herunder sundhedsprofessionelle, patientforeninger såvel som 

andre foreninger og organisationer, hvor sundhed ikke er det primære sigte, men som på for-

skellig vis kan understøtte sundhed og trivsel. 

 

Fællesskab og sociale relationer har stor betydning for den enkelte borgers trivsel og sundhed. 

Derfor er fællesskaber og aktivt medborgerskab også et centralt indsatsområde. Kommunen 

kan understøtte borgernes indgåelse i fællesskaber ved at oplyse borgerne om eksisterende 

tilbud i forenings- og frivilligsektoren. Kommunen kan medvirke til at udvikle nye fællesskabs-

fremmende tilbud og aktiviteter, ved målrettet at samarbejde med borgere, foreninger og fri-

villige. Solrød har allerede mange engagede frivillige og der vil de kommende år være øget fo-

kus på, hvordan kommunen og civilsamfundet kan spille tættere sammen og herigennem bi-

drage til at løfte Solrød borgernes sundhed. 

5. Fremme af ældres sundhed og nedbringelse af forebyggelige indlæggelser 

Solrød Kommune vil fortsat arbejde med at styrke det nære sundhedsvæsen og arbejde tæt 

sammen med almen praksis og sygehuse. Vi sætter øget fokus på de ældres sundhed og hvor-

dan vi i endnu højere grad kan mindske antallet af indlæggelser/genindlægger på sygehus, 

som potentielt kunne være undgået med en styrket indsats i hjemmeplejen/ hjemmesygeple-

jen – de såkaldte forebyggelige indlæggelser. Der ligger et stort menneskeligt, såvel som øko-

nomisk potentiale i at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. En vellykket indsats på 

området, vil kunne nedbringe de kommunale udgifter til medfinansiering af denne type ind-

læggelser. Jf. bilag 1: i afsnittet ’data om forebyggelige indlæggelse for Solrød Kommune’.  

 

Prognoserne viser, at der bliver flere ældre borgere i Solrød Kommune, ikke mindst borgere 

over 80 år. Udviklingen er, at flere borgere både lever længere og lever med livsstilsrelaterede 

og kroniske sygdomme, hvilket stiller krav til den kommunale indsats på ældreområdet. 

De fleste ældre er i dag aktive, men 

med alderen følger ofte en øget skrøbe-

lighed og mindsket modstandskraft 

overfor infektioner mv. Det er derfor 

vigtigt at sætte hurtigt ind ved tegn på 

svækkelse eller sygdom, så denne be-

grænses bedst muligt og livskvaliteten 

bliver fremmet. Indlæggelse på sygehus 

kan herved potentielt forhindres til gavn 

for borgeren.  

    

Inaktivitet, social isolation og næringsfattig kost og dehydrering er nogle af de faktorer, der 

kan true de ældres sundhed. Ved tidlig intervention overfor risikofaktorer for sygdom/ tidlige 
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sygdomsstadier, kan sygdomsforløbet for flere tilstande ofte reduceres, eksempelvis ift. dehy-

drering, ernæringsmæssig blodmangel og blærebetændelse. 

  

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger5 til hvilke systematiske værktøjer, som bør an-

vendes i kommuner og almen praksis i den almindelige kontakt med den ældre medicinske pa-

tient til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring. An-

befalingerne er udsprunget af et af initiativerne i Regeringens nationale handleplan for den æl-

dre medicinske patient6, hvor et af hovedformålene var at reducere antallet af uhensigtsmæs-

sige (gen)indlæggelser. Værktøjerne til tidlig opsporing skal bl.a. medvirke til at systematisere 

hverdagsobservationer hos borgeren og sikre læring og refleksion i hjemmeplejen.  

 

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har Sygeplejen arbejdet med at tilpasse 

de forskellige værktøjer med henblik på at implementere dem i den daglige drift. På denne 

baggrund vil der blive udrullet et større projekt i ældreplejen, som skal medvirke til systema-

tisk og kvalificeret tidlig opsporing i samarbejde med almen praksis. Det skal bidrage til at for-

hindre (gen)indlæggelse og give borgeren et længere velfungerende liv i eget hjem med øget 

livskvalitet.  

6. Understøttelse og tydeliggørelse af sunde rammer  

Det nemme valg skal være det sunde valg for alle borgere. Kommunen vil fortsat have fokus 

på at skabe sunde strukturelle rammer for borgerene, eksempelvis ved at fremme muligheder-

ne for fysisk udfoldelse og ved at fremme udbuddet af sund kost i de kommunale arenaer. Der 

vil eksempelvis blive sat gang i et udviklingsprojekt, der skal belyse mulighederne for en sund 

skolemadsordning. 

 

Der vil være vedvarende fokus på at integrere sundhed i hele den kommunale virksomhed, ek-

sempelvis vil forebyggelses- samt idræts- og fritidsområdet blive inddraget aktivt i udviklings-

processen af kommunens kommende planstrategi. 

 

Der vil også være fokus på at udbrede borgernes kendskab til de muligheder, der er i Solrød 

Kommune for at leve et aktivt og socialt liv. Der vil blive sat gang i en indsats, som yderligere 

skal promovere kommunens motions-og kostportal ’Solrod2go’, som blev etableret i forbindel-

se med forrige sundhedsstrategi. 

 

  

                                           
5 Sundhedsstyrelsen (2013), Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underer-

næring – sammenfatning af anbefalinger. 
6 Regeringen (december 2011), National handlingsplan for den ældre medicinske patient, samt Sundhedsstyrelsen 

(2011), Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan. 
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Sundhedsstrategiens prioriterede indsatser for 2015-18 

Nedenfor oplistes i vilkårlig rækkefølge sundhedsstrategiens prioriterede indsatser (jf. Tabel 

1). 

 

Angivelserne Høj/Middel/Lav i yderste højre spalte angiver administrationens faglige anbefaling 

og vurdering af i hvilken grad indsatsen skal prioriteres. 

 

Økonomi og ressourcetræk 

Indsatserne vil som udgangspunkt kunne igangsættes indenfor nuværende økonomiske ramme 

til Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedsstrategien) via en prioritering af indsatserne og 

midlerne.  

 

Nogle af indsatserne kan integreres i kerneopgaven og forudsætter at personaleressourcer kan 

findes indenfor den eksisterende ramme i de respektive forvaltningsområder, afdelinger og in-

tuitioner. For andre indsatser, forudsættes ekstra tilførsel af ressourcer til områderne fra 

sundhedsstrategiens budget. 

 

Forebyggelsesområdet har en central rolle ift. at understøtte implementeringen af indsatserne 

på tværs i organisationen. Såfremt personaleressourcer til de enkelte tiltag ikke findes i de re-

spektive områder, som indsatsen vedrører, bidrager forebyggelseskonsulenten og evt. sund-

hedskoordinator til implementeringen i det omfang, som kapaciteten rækker.  

 

Endelig kan der søges ekstern finansiering/ medfinansiering af tiltag. 
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Tabel 1: Sundhedsstrategiens prioriterede indsatser for årene 2015-18 
 

 

Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

Børn og unge samt familier 

1. Graviditetsbesøg 

af sundhedsple-

jerske mhp. tidlig 

opsporing. 

Besøget tilpasses den enkelte families behov og 

kan omhandle vejledning ift. trivsel og mental 

sundhed, overvægt, tobak og alkohol mv. 

Graviditetsbesøg kan medvirke til tidlig opsporing 

af fx misbrug, psykisk sårbarhed m.m., hvor en 

tidlig indsats er central for barnets udvikling og 

familien. 

- 1½ shpl. time pr. antal gravide ca. 165 /år  

Svarende til 0,15 stilling(250 timer), årligt = 

69.000 kr. 

 

- Timer til udvikling af konceptet: 5 shpl. ti-

mer pr. 7 shpl.  = 9.700 kr. 

Opstart, i alt 9.700 kr. 

Årlig drift, i alt 69.000 kr . 

Sundhedsplejen 

 

(3. kvartal 

2015)   

Høj 

2. Screening for fød-

selsdepression 

hos fædre  

Gotlands screening ca. 8 uger efter fødsel. Tilby-

des samtidig med det almindelige 2.måneders be-

søg, hvor fædre vil blive opfordret til at være 

hjemme. Screening af fædre anbefales af SST. 

Opfølgning efter behov. 

- Ca. 0,5 time ekstra pr. besøg – ca. 200 

børn/år – (110 timer) = 30.400 kr. 

 

- Timer til forberedelse og opfølgning inde-

holdt i overstående, da det forventes at nogle 

fædre vil fravælge screeningstilbuddet.  

 

Årligt, i alt 30.400 kr. 

 

 

  

 

 

 

Sundhedsplejen 

 

(2. kvartal 

2015)  

Mid-

del  
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

3. Førskolebesøg af 

sundhedsplejer-

ske ved 3½ år 

Besøg tager udgangspunkt i familiens behov og 

kan omhandle familieliv, konflikter, livsstil (kost, 

bevægelse, søvn etc.) og generel trivsel. 

 

Sundplejens anbefaling af 3½ års besøg udsprin-

ger bl.a. af erfaringerne fra Vækstprofil-projektet7, 

hvor forholdsvis mange forældre fravalgte de op-

følgende livsstilsbesøg, som de fik tilbudt hvis de-

res barn var overvægtigt. 

Ved i stedet at tilbyde besøg til samtlige små-

børnsfamilier undgås stigmatisering af børn med 

overvægt og deres familier. Med denne tilgang vil 

sundhedsplejen kunne nå bredere ud med tidlig 

opsporing af dårlig trivsel og uhensigtsmæssige 

vaner, som bl.a. kan føre til overvægt. 

- Ca.1½ shpl. time pr barn, pr. årgang ca. 

200 børn /år. Svarende til ca. 0,21 stilling 

(350 timer) = 96.600 kr. 

- Samt til udgifter til opfølgning jf. nedenstå-

ende tiltag. 

- Timer til udvikling af konceptet: 8 shpl. ti-

mer pr. 7 shpl. = 15.500 kr. 

Opstart, i alt 15.500 kr. 

Årlig drift, i alt 96.600 kr. 

Sundhedsplejen 

 

(2. halvår 2015) 

Høj 

4. Tilbud om opføl-

gende besøg hos 

familier, hvor der 

er konstateret en 

problematik 

 

  

Opfølgende besøg hos familier, hvor der ved 3½ 

års besøget konstateres en uhensigtsmæssig 

vægtudvikling eller ved andre problematikker, så-

som mistrivsel. 

Vejledning i livstilsændringer samt fysisk og men-

tal sundhed med udgangspunkt i barnets og fami-

liens ressourcer.  

Opfølgning er lovpligtig, hvis der er konstateret 

problemer. 

 

 

 

 

Det må forventes at ca. 20 % af de 200 børn 

/ år vil have behov for et til to yderligere be-

søg som opfølgning på fundne problematikker 

1½ shpl time til 40 familier / år (60 timer)= 

16.500 kr. 

 

Årligt, i alt 16.500 kr. 

Sundhedsplejen 

 

(2. halvår 2015) 

Høj  

                                           
7 Vækstprofil-projektet er et forebyggende projekt, der blev gennemført i 2013, hvor der blevet lavet vækstprofil på de 2- og 4-årige børn i kommunen og fulgt op med tilbud om 

livsstilsbesøg. 2,8 % af de 4-årige blev målt til at være overvægtige. Der blev ved afslutning af projektet udarbejdet en evalueringsrapport, som også indeholder anbefalinger for 

det fremadrettede arbejde med forebyggelse af overvægt. Solrød Kommune (feb. 2014), Vækstprofil og opfølgende livsstilsbesøg for 2- og 4-årige børn i Solrød Kommune. 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

5. Systematisering 

og udvidelse af 

sundhedsplejens 

konsulentfunktion 

i dagtilbud og evt. 

skoler. 

Vejledning og oplysende aktivitet om hygiejne, 

kost og overvægt, bevægelse og motorik, kroni-

ske/smitsomme sygdomme. Sundplejen har pt. 4. 

timer pr. institution/ året – men tilbud kunne ud-

vides efter behov ift. at sætte yderligere ind med 

tidlig forebyggelse. 

-20 timer ekstra om året som udgangspunkt, 

men afhængig af efterspørgslen og indsatsens 

størrelse= 5.500 kr. 

 

Årligt, i alt 5.500 kr. 

Sundhedsplejen 

 

(2015) 

Lav  

6. Tilbud til skole-

elever med over-

vægtsproblemer. 

 

Koncept med udgangspunkt i SSTs anbefaling om 

”Tilbud til skolebørn med moderat overvægt”. 

 

Forældre med børn i de mindre klasser har efter-

spurgt et tilbud rettet overvægt, da tilbud hidtil 

kun har dækket 6-9. klasse. Tilbud kan udvides til 

at omfatte alle skoleelever, hvor sundhedsplejen 

opretter hold efterhånden som der er ledig kapaci-

tet og tilpasset forskellige aldersgrupper. Generelt 

meget tidskrævende tilbud, afhængig af valgte 

koncept. 

Estimerede udgifter til gennemførsel. Der an-

befales at køre min. 2 hold årligt. 

 

Kontakttimer pr. hold: 

12 mødegange a 3 timer for 2 shpl (72 ti-

mer), forsamtale med 10 elever og forældre x 

2 timer for 1 shpl (20 timer) samt forældre-

møder, 3 gange a 3 timer for 2 shpl til foræl-

dremøder (18 timer): I alt 110 timer pr. hold 

 

Forberedelse og administration: 5 timer / uge 

i 46 uger/året: I alt 230 timer for 2-4 hold. 

 

- I alt for 2 hold til kontakt og adm. mv.: 

450 timer/ år samlet = ca. 0, 27 stilling = 

124.400 kr. (Udgift til ekstra hold: 110 timer 

pr. hold. = 30.400 kr.) 

 

- Timer til videreudvikling af konceptet: 8 

shpl. timer pr. 7 shpl. = 15.500 kr. 

Opstart, i alt 15.500 kr. 

Årlig drift, i alt 124.400 kr.                 

(samt evt. udgifter til ekstra hold) 

Sundhedsplejen  

 

(2. halvår 2015) 

Høj  
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

7. Undervisning i 3. 

klasse om social 

trivsel og kamme-

ratskab. 

Klasseundervisningen sætter fokus på mental 

sundhed og koordineres med SSP og deres tilbud 

til 3.-5.klasse om at få målt klassens trivsel med 

oplæg om konflikter og konfliktløsningsmodeller. 

 

-6 shpl. timer pr antal 3 klasser pr år ca. 14 

klasser. Svarende til 0,05 stilling (84 timer) = 

23.000 kr. 

-Timer til udvikling af konceptet: 8 shpl. timer 

pr. 7 shpl. = 15.500 kr. 

Opstart, i alt 15.500 kr. 

Årlig drift, i alt 23.000 kr. 

Sundhedsplejen 

 

SSP 

 

(2. halvår 2015) 

Høj 

8 Undervisning i 6. 

klasse – trivsel og 

mental sundhed 

 

Klasseundervisning, der skal medvirke til øget 

trivsel i skolen. 

(Videreførelse af det udv. sundhedseksperimenta-

rium fra forrige sundhedsstrategi.) 

- 6 shpl timer pr. klasse.  ca. 14 klasser om 

året Svarende til 0,05 stilling (84 timer) = 

23.000 kr. 

- Timer til videreudvikling af konceptet: 6 

shpl. timer pr. 7 shpl. = 11.600 kr. 

Opstart, i alt 11.600 kr.  

Årlig drift, i alt 23.000 kr. 

Sundhedsplejen 

 

(2. halvår 2015) 

Høj 

9 Undervisning i 8.- 

eller 9. klasse – 

seksuel sundhed, 

prævention, men-

tal sundhed. 

 

Klasseundervisning om seksuelt sundhed, hvor der 

også fokuseres på handlekompetencer og grænse-

sætning.  

Skoleområdet har, på baggrund af Ungeprofil 

2014, foreslået ”presset til sex eller seksuelle 

handlinger” som et af opmærksomhedsområde. 

Konceptet vil blive vurderet ift. resultaterne af Un-

geprofil 2014 og evt. inddragelse af eksterne 

samarbejdspartnere med ung-til- unge–metode, fx 

Sexekspressen. (Justeret videreførelse af det udv. 

Sundhedseksperimentarium.) 

- 6 shpl timer pr. klasse.  ca. 14 klasser om 

året Svarende til 0,05 stilling (84 timer) = 

23.000 kr. 

- Evt. udgifter til inddragelse af ekstern aktør, 

ca. 600 kr. pr. klasse = 8.400 kr. 

- Timer til videreudvikling af konceptet: 6 

shpl. timer pr. 7 shpl. = 11.600 kr. 

Opstart, i alt 11.600 kr.  

 Årlig drift, i alt 31.400 kr. 

 

Sundhedsplejen  

 

(2. halvår 2015) 

Høj   
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Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

10 Sundhedskoordi-

natorfunktion til 

understøttelse af 

indsatser i sund-

hedsplejen og 

tværgående 

Udvikling, planlægning samt koordinering af ind-

satserne i regi af sundhedsplejen og tværgående 

opfølgning og evaluering mv. 

 

(Eksisterende projektprojektstilling udløber 

31.05.2015) (Om og i hvilken omfang, der er be-

hov for funktionen kan først estimeres når endelig 

strategi foreligger. Da kan forebyggelseskonsulen-

ten og Sundhedsplejen udarbejde projektbeskri-

velser samt konkretisere behovet for funktionen 

med angivelse af hvilke opgaver den skal løse 

fremadrettet.) 

Ca. 0,40 stilling  (670 timer) til akademisk 

medarb. /shpl =185.000 kr.  

Alternativt  

Ca. 0,21 stilling (350 timer) til akademisk 

medarb./ shpl = 96.600 kr.  

 

Timebehovet afhænger af antallet af indsat-

ser, som skal implementeres i regi af hhv. 

Sundhedsplejen, SSP og Forebyggelse. Fore-

byggelsesområdet kan i et vist omgang vare-

tage nogle af opgaverne med de nuværende 

personaleressourcer.  

 

Årligt, i alt 96.600-185.000 kr. 

 

Sundhedsplejen 

  

Forebyggelses- 

konsulent 

 

 (2015) 

Høj/

mid-

del 

11 Tilbud til børn i 

mistrivsel og op-

kvalificering af 

nøglepersoner 

 

Gruppetilbud til udsatte børn og unge der er i ge-

nerel mistrivsel. Det kan vise sig ved f.eks. 

tristhed, ensomhedsfølelse, lavt selvværd og isola-

tion fra fællesskabet. Tilbuddet skal bidrage til at 

øge børnenes trivsel og mestringsevne, samt se-

kundært deres indlæringsevne. 

 

Kurser og temaeftermiddage for udpegede nøgle-

personer / frontpersonale i dagtilbud, skoler mv., 

således at de opnår opkvalificering i forhold til at 

opspore og håndtere mistrivsel mv. 

 

(Justeret og udvidet videreførelse af projekt børn i 

misbrugsfamilier) 

Gruppelederuddannelse: 9.000 kr.  

 

Tidsforbrug - 2 gruppeledere: gnsn. 2 ti-

mer/ugen pr. gruppeleder, årligt: 70.000 kr.  

 

Opkvalificering af nøglepersoner, årligt: 

30.000 kr. 

 

 

 

Uddannelse, i alt 9.000 kr.  

 Årlig drift, i alt 100.000 kr. 

 

 

 

Familieafsnittet 

 

(2./3. kvartal 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høj 
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Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

12 Åben rådgivning 

for familier  

Åben telefonrådgivning og elektronisk brevkasse 

for familier med børn i institutionsalderen. Den 

bemandes på skift, en time dagligt, af en sund-

hedsplejerske og PPR psykolog.  

 

Rådgiver kan efter behov involvere andre fag-

grupper eller viderehenvise. Gennem vejledning 

om bl.a. grænsesætning/opdragelse, sundhed og 

trivsel, skal rådgivningen medvirke til at forebygge 

en uhensigtsmæssig udvikling hos barnet. Pæda-

gogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at 

nogle af de problematikker, som PPR arbejder 

med hos børn, såsom adfærdsforstyrrelser mv. i 

nogen grad kan afhjælpes ved tidlig indgriben. 

Rådgivningen evalueres efter fx 3 måneder og til-

passes efter behov. 

Personaleressourcer: 5 timer/ ugen a ca. 300 

kr. i 40 uger, årligt= 60.000 kr. 

 

Udgifter til PR-materiale findes i egen organi-

sation. 

 

Årligt, i alt 60.000 kr. 

PPR 

 

Sundhedsplejen 

 

(3.kvartal 2015) 

Mid-

del 

13 Trivsel og anti-

mobning i dagin-

stitutioner og SFO 

Udviklingsprojekt, der skal afdække muligheder-

ne/behovet for yderligere fælles eller institutions-

specifik indsats på området, eksempelvis om der 

skal indføres et anti-mobbe koncept, såsom ’Fri 

for Mobberi’, som forskningen peger på har gavn-

lige effekter på børnenes relationer. 

 

Generelt er der i forvejen meget opmærksomhed 

på trivsel og børnenes relationer i et igangværen-

de kompetenceforløb. 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

Materiale og uddannelse: Fri for Mobberi Bør-

nehavekuffert med materiale til 25 børn samt 

instruktørkursus for 2 personer: 2570 kr. ex. 

moms. Samlet udgift afhænger af antallet af 

interesserede institutioner. Ved 10 stk. kuffer-

ter mv.=25.700 kr. 

 

I alt 25.700 kr. 

 

 

 

 

Skole- og dagtil-

bud 

 

Forebyggelses- 

konsulent 

 

(2015/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Mid-

del 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

14 Målrettede tiltag 

for at fremme 

trivsel og mental 

sundhed blandt 

unge 

- Udviklingsprojekt med indsamling af materiale 

og erfaringer fra andre kommuner mv., der kan 

bidrage med forslag til hvordan der kan sættes fo-

rebyggende ind for at forhindre mistrivsel og for at 

nå udsatte unge. 

 

- Temadage/ arrangementer som sætter fokus på 

trivsel og mental sundhed.  

 

(Der har i starten af 2015, med succes, været af-

holdt en Ungedag om mental sundhed for alle 8.-

10. klasses eleverne i kommunen.) 

 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

Temadage/arrangementer med oplægsholdere 

mv., årlig ramme: 50.000 kr. 

 

Kan muligvis medfinansieres af eksterne aktø-

rer eller fonde. 

 

Årligt, i alt 50.000 kr. 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

Centrale aktører 

på børn- og un-

geområdet 

 

(2015) 

Høj 

15a Sund mad i kom-

munens skoler 

- Afdækning af muligheder for sund skolemad for 

elever og lærere (skolemadsordning). Det kan evt. 

understøttes af lokale handleplaner for mad og 

måltider.  

 

Kortlægningsprojekt ift. sund skolemad: 

Estimeret tidsforbrug på 100 timer til afdæk-

ning. Personaleressourcer skal findes i fore-

byggelsesområdet. 

 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

Skoler 

 

(2015) 

Høj 

til 

mid-

del 

15b Sund mad i kom-

munens børnein-

stitutioner (vide-

reudvikling) 

- Opdatering af lokale kostpolitikker i daginstituti-

onerne ud fra fælles minimumskrav (fælles kost-

politik). 

 

- Afdækning af mulighederne for at understøtte 

fælles økologisk omstilling i daginstitutionskøkke-

nerne henimod Fødevarestyrelsens økologiske 

Bronzemærke (30-60 procent økologi). Dette ef-

terspørges lokalt i institutionerne. 

Opdatering af fælles kostpolitik:  

Estimeret tidsforbrug på 50 timer.  Personale-

ressourcer skal findes i egen organisation med 

bistand fra forebyggelseskonsulenten. 

 

Muligheder for økologisk omstilling:  

-Estimeret tidsforbrug 10 timer. Personaleres-

sourcer skal findes i egen organisation. 

-Ekstern konsulentbistand/oplægsholder: 

5.000 kr. 

 

I alt 5.000 kr. 

Skole og dagtil-

bud 
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Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 
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16 Motorik og bevæ-

gelsesfremme i 

dagtilbud til børn 

  

- Fælles børnehave-aktivitetsdag (tilbagevendende 

hvis en succes). 

 

Nedenstående tiltag indgår helt/delvist i den ved-

tagne Helhedsplan for idrætsområdet 2015 – 

2019. 

 

- Udarbejdelse/videreudvikling af politikker og 

handleplaner for bevægelse og motorik evt. i 

kombination med kompetenceforløb, jf. nedenstå-

ede. 

 

- Bevægelsesfremmende kompetenceforløb i dag-

institutionerne, dagpleje og SFOer, såsom DGI-

idrætscertificering eller lign. Institutionerne har 

meget forskelligt behov. Nogle er eksempelvis al-

lerede idrætscertificeret. Det foreslås derfor, at 

bevægelsesfremmende kompetenceforløb gøres til 

et stående tilbud, som pasningstilbuddene kan sø-

ge efter behov og ift. bedst mulig timing. 

 

- Motorik og bevægelsesfremmende installatio-

ner/udstyr inde. Eksempelvis til etablering eller 

løft af motorikrum. 

Personaleressourcer til samtlige af de neden-

stående tiltag skal findes i egen organisation.  

 

Fælles aktivitetsdag:  

Div. materiale til dagen, transport og forplej-

ning. 

I alt 19.000 kr.  

 

Bevægelsesfremmende kompetenceforløb: 

20.000 kr. pr. institution. Større forløb, ek-

sempelvis DGI Idrætscertificering 40.000 kr. 

pr. institution. (dækker kun kursusudgift).  

 

Bevægelses- og motorikfremmende installati-

oner/udstyr (inde): 1.000- 20.000. pr. institu-

tion. 

 

Der foreslås årligt en samlet ramme til kom-

petenceforløb og udstyr til børneinstitutioner-

ne mv. på: 100.000- 120.000 kr.  

 

(Såfremt efterspørgslen bliver større, end de 

afsatte midler kan understøtte, kan der opret-

tes venteliste baseret på konkret behovsvur-

dering.) 

 

Årligt, i alt 119.000-139.000 kr. 

 

 

 

Skole- og dagtil-

bud. 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015) 

Høj 
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ventet/mulig 
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17 Solbeskyttelse for 

børn 

- Opdatering af fælles solpolitik på daginstituti-

onsområdet 

- Kampagneaktiviteter vedr. solbeskyttelse 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

Forebyggelses-

konsulent  

 

Skole- og dagtil-

bud 

 

Sundhedsplejen 

 

(2015/2016) 

 

Mid-

del 

18 Støtte til barnets 

naturlige seksuel-

le udvikling 

- Fælles oplæg for personale samt evt. forældre-

møder om hvordan man forholder sig og bedst 

støtter barnets naturlige seksuelle udvikling, samt 

hvornår man skal reagere/være bekymret. 

 

(Kan evt. gentages efter 1-2 år.) 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

Oplægsholder/vejledning af personalegrup-

per: 12.000 kr. 

I alt 12.000 kr. 

 

Dagtilbud 

 

Forebyggelses-

konsulent   

 

Sundhedsplejen 

 

(2015) 

Mid-

del 

19 Udskydelse af al-

koholdebut blandt 

unge og indsats 

rettet mod at 

fremme en bedre 

alkoholkultur 

 

 

Der arbejdes videre lokalt i et samarbejde mellem 

SSP, misbrugskonsulenterne og ungdomsuddan-

nelserne om udarbejdelse/justering af handlepla-

ner ift. alkohol – for at fremme en mere hensigts-

mæssig alkoholkultur blandt unge. 

 

- Forebyggende undervisning om alko-

hol/festkultur samt forældremøder. 

 

(Videreførelse af eksisterende indsatser i regi af 

SSP, Sundhedsplejen, forebyggelsesområdet mv.) 

 

 

Personaleressourcer findes i egen organisati-

on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSP  

 

Misbrugskonsu-

lenter 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015) 

Høj 
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Voksne og Ældre 

20 Projekt tidlig op-

sporing af syg-

domstegn og 

funktionssvækkel-

se  

 

 

Opkvalificering af personale ift. tidlig opsporing, 

med henblik på at fremme ældres sundhed og 

trivsel, samt nedbringe antallet af forebyggelige 

indlæggelser.  

 

Afholdelse af en temadag (8 timer) for al plejeper-

sonale i ældreplejen med intern undervisning i 

brug af TOBS- skema (Tidlig Opsporing af be-

gyndende Sygdom) samt andre udvalgte scree-

ningsværktøjer til opsporing af ændringer i bor-

gernes sundhedstilstand.  

 

Der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens an-

befalinger i rapporten ”Værktøjer til tidlig opspo-

ring af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsni-

veau og underernæring”8, som er udarbejdet som 

et led i et af initiativerne i den nationale hand-

lingsplan for den ældre medicinske patient9. 

 

- Projektet forudsætter desuden, ekstra sygepleje-

tid på ½ time hver morgen på Chr.have og i Hav-

drup, samt ekstra besøg af sygeplejerske af en 

times varighed til udvalgte borgere med sygepleje 

og/eller anden personlig pleje. Borgerne vil blive 

udvalgt ift. skrøbelighed og egenomsorgsevne.  

Temadag: Estimeret udgift til frikøb af pleje-

personale i ældreplejen i 8 timer = 202.000 

kr.  

 

Evalueringsseance efter 3. mån.: Estimeret 

udgift til frikøb af udvalgt personale i ældre-

plejen i 2 timer x 12 x 251 kr.= ca. 6000 kr. 

 

Ekstra tid i sygeplejen: 1 time hver morgen a 

250 kr./timen, årligt = 91.250 kr.  

 

Ekstra sygeplejebesøg a 1-times varighed hos 

udvalgte borgere. Ramme på 150 ekstra be-

søg a 251 kr., årligt =37.650 kr. 

 

Øvrige personaleressourcer skal findes i egen 

organisation. 

 

 

 

Opstart, i alt 208.000 kr. 

Årlig drift, i alt 129.000 kr. 

 

 

Ældreplejen 

 

(2015) 

Høj 

                                           
8 Sundhedsstyrelsen (2013), Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring – sammenfatning af anbefalinger. 
9 Regeringen (december 2011), National handlingsplan for den ældre medicinske patient, samt Sundhedsstyrelsen (2011), Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fag-

ligt oplæg til en national handlingsplan. 
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21 Opkvalificering af 

medarbejderne i 

Handicap og Psy-

kiatri ift. sund-

hedsfremme 

Temarrangement med oplægsholdere fx om pæ-

dagogik, bevægelse og sundhedsfremme 

Honorar til oplægsholdere mv. : 10.000 kr. 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

I alt 10.000 kr. 

 

Handicap og 

psykiatri  

 

Forebyggelses-

konsulent  

(2015) 

Mid-

del 

22 Sundhedsprojekt 

for psykisk udvik-

lingshæmmede 

borgere 

Projektet skal øge psykisk udviklingshæmmede 

voksnes ressourcer til at træffe sunde valg, ikke 

mindst ift. kost - også i en social kontekst. 

 

Projektet skal imødegå brugernes særlige pro-

blemstillinger og skal udvikles med supervision og 

i tæt samarbejde med personalet, som fremadret-

tet skal understøtte de sundere vaner.  Elementer 

i projektet kunne være temaeftermiddage og sund 

madlavning på Fasanvej eller i bofællesskab.  

(Kan evt. gentages efter 2 år.) 

Udvikling, opfølgning og evaluering af projek-

tet: 40 timer – personaleressourcer skal fin-

des i forebyggelsesområdet. 

 

Ekstern konsulent til supervision og afholdelse 

af temadage mv. (tilbud skal indhentes, men 

anslået 40 timer x 400 kr.)= 16.000 kr. 

 

Frikøb af personaleressourcer i Handicap og 

Psykiatri: 12 t. x 250 kr. = 3.000 kr. Øvrige 

personaleressourcer skal findes i H&P. 

I alt 19.000 kr. 

Handicap og 

psykiatri  

 

Forebyggelses-

konsulent   

 

(2./3. kvartal 

2015) 

Høj 

23 Sundhedsprojekt 

for borgere med 

psykisk sygdom/ 

psykosocialt han-

dicap 

Projektet skal øge borgere med psykisk sygdom/ 

psykosocialt handicaps ressourcer til at træffe 

sunde valg og indgå i sociale fællesskaber. 

 

Elementer i projektet: Caféarrangementer med 

borgerne, supervision og sparring ift. personalet. 

Udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens inspirations-

katalog (2014) med redskaber til hvordan sund-

hedsindsatser til borgere med psykiske lidelser 

kan tilrettelægges.10 

(Kan evt. gentages efter 2 år.) 

Udvikling, opfølgning og evaluering af projek-

tet: Estimeret 40 timer – personaleressourcer 

skal findes i forebyggelsesområdet.  

 

Ekstern konsulent til supervision og div. tiltag 

(tilbud skal indhentes, men anslået 40 timer x 

400 kr.)= 16.000 kr. 

 

Frikøb af personaleressourcer i Handicap og 

psykiatri: 40 t. x 250 kr. = 10.000 kr. Øvrige 

personaleressourcer skal findes i H&P. 

I alt 26.000 kr. 

Handicap og 

psykiatri  

 

Forebyggelses-

konsulent   

 

(2.halvår 2015) 

Mid-

del 

                                           
10 Sundhedsstyrelsen (2014) Struktur på sundheden - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser. 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

24 Understøttende 

foranstaltnin-

ger/tiltag ift. øget 

bevægelse og so-

cialt samvær for 

borgerne med til-

knytning til handi-

cap- og psykiatri 

- Indkøb af cykler (10.stk.), som kan benyttes til 

fælles aktiviteter som ellers ikke ville være muli-

ge, da det er Handicap og psykiatris oplevelse, at 

deres brugere ikke selv har en cykel. Tiltaget kan 

medvirke til at reducere den sociale ulighed i 

sundhed, ved at understøtte rammerne. 

 

- Undersøge muligheden for at udlåne kommunale 

træningslokaler til fællestræning for psykisk udvik-

lingshæmmende eller borgere tilknyttet socialpsy-

kiatrien. 

 

- Samarbejde med frivillighedsområdet om hvor-

dan idrætsforeninger mv. kan medvirke til at 

fremme bevægelse og tage socialt ansvar for psy-

kisk sårbare med udvikling af katalog. 

Cykler: 30.000 kr. 

 

Lokaler: Indenfor eksisterende ramme. 

 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

I alt 30.000 kr. 

 

Handicap og 

psykiatri  

 

Kultur og fritid 

 

Frivilligkoordina-

tor  

 

(2015) 

Høj 

25 Infomøde for alle 

nye pensionister 

om sundhedstil-

bud og forenings-

liv mv. 

Alle nye pensionister indbydes til infomøde med 

stande, fx 2 gange årligt.  

Her vil være info om kommunens sundheds- og 

rehabiliteringstilbud, foreningsliv, orientering om 

hjælpe-apps fx solrod2go, samt fokus på mental 

sundhed og hvordan man bruger sin ”tredje karri-

ere”. Formålet er at understøtte borgernes mulig-

heder for at skabe et godt og sundt pensionsliv på 

egne præmisser.  

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

Evt. udgifter til forplejning og oplægsholder, 

såsom en ramme pr. infomøde på 3.000 kr., 

årligt = 6.000 kr. 

 

Årligt, I alt 6.000 kr. 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

Træning 

 

Frivilligkoordina-

tor  

 

(2. halvår 2015) 

Høj/

mid-

del 

26 Temaarrangement 

målrettet alle 

voksne borgere 

om hvordan man 

styrker sin men-

tale sundhed 

Arrangement om mental sundhed, eksempelvis 

om hvad man selv kan gøre for at holde hjernen i 

form, styrke hukommelsen og bevare et godt liv 

op i årene.t 

Personaleressourcer findes i egen organisati-

on. 

 

Oplægsholder mv.: 10.000 kr. 

 

Årligt, i alt 10.000 kr. 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015) 

Lav 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

27 Projekt for småt-

spisende og/eller 

ensomme ældre 

rettet mod at fo-

rebygge under-

vægt og dårlig 

trivsel 

 

 

- Pilotprojekt (1-årigt), der vil forsøge at etablere 

en spisevensordning baseret på frivillige, evt. i 

samarbejde med relevant ældreorganisation. Pro-

jekt koordineres af frivilligkoordinator og fokus er 

rettet på ensomme ældre i eget hjem. Hjemme-

plejen og forebyggelsesmedarbejderen, der udfø-

rer forebyggende hjemmebesøg, kan medvirke til 

at opspore ensomme ældre til projektet. 

 

- Øget indsats i regi af daghjemmet rettet mod 

småtspisende ældre med fokus på tyggeproblema-

tikker. Evt. arrangement med besøg af omsorgs-

tandplejen eller andet relevant oplæg. 

Medarbejderressourcer skal findes i egen or-

ganisation. 

 

Udgifter til betaling for spisevennernes mad, 

årligt: op til 20.000 kr.  

 

Arrangement i AFC: 2.000 kr.  

 

Årligt, i alt 22.000 kr. 

 

Frivilligkoordina-

tor  

 

Ældreplejen 

 

Daghjem 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2. halvår 2015) 

Høj 

28 Udviklingsprojekt, 

der skal udvikle 

samarbejdet mel-

lem forebyggel-

ses- og frivillig-

hedsområdet 

Afdække muligheden for at inddrage frivillige i 

sundhedsfremme-indsatsen og udbygge det 

aktive medborgerskab i Solrød Kommune. 

 

Fokus især rettet mod udsatte grupper /grupper 

med særlige sundhedsudfordringer, eksempelvis 

undersøge muligheder for sundhedstilbud rettet 

mod flygtninge/indvandrere evt. med frivillige 

trænere etc. 

 

Estimeret til 100 timer årligt fordelt på hhv. 

forebyggelses- og frivillighedskoordinator. 

Medarbejderressourcer skal findes i egen or-

ganisation   

 

Ramme til opstartsudgifter af div. projekter, 

årligt: 30.000 kr. 

 

Årligt, i alt 30.000 kr. 

 

Frivilligkoordina-

tor  

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015) 

Høj 

29 Indsats rettet 

mod at fremme 

seksuel sundhed 

og forebygge in-

kontinens 

 

- Kompetenceløft af udvalgt personale i ældreple-

jen) ift. seksuel sundhed og inkontinens med in-

tern undervisning (2-timer). 

 

- Temaarrangement eller lign. for borgere om sek-

suel sundhed og forebyggelse af inkontinens. 

Frikøb af inkontinens-sygeplejerske til at fore-

tage intern undervisning og temaarrange-

ment, inkl. forberedelse (10 timer), årligt= 

2.600 kr. 

 

Øvrige personaleressourcer skal findes i egen 

organisation.  

Årligt, i alt 2.600 kr. 

Sygeplejen 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015) 

Mel-

lem 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

Tværgående / flere målgrupper 

30 Øget synlighed af 

motionsmulighe-

der for den selv-

organiserede 

idræt med mulig-

hed for at oprette 

personlig sund-

hedsprofil mv. 

 

 

Der er oprettet en motions- og sundhedsportal, 

Solrød2Go, som fra oktober 2014 har været til-

gængelig for alle borgere i Solrød Kommune. Bor-

gerne har her mulighed for at finde information ift. 

KRAM-områderne, oprette og ajourføre egen 

sundhedsprofil og etablere motionsfællesskaber.  I 

ultimo 2015 skal portalen evalueres og det skal 

vurderes om licensen skal forlænges. 

 

Iværksættelse af indsats, som skal øge borgernes 

kendskab til solrod2go, eksempelvis promovering 

på kommunens nye Facebook-side.  

(Tiltag indgår i Helhedsplan for idrætsområdet 

2015-19) 

Licensudgifter til solrod2go er i 2015 finansie-

ret af puljen til breddeidrætsinitiativer.  

 

Årlig udgift til licens fra 2016 og frem: 35.000 

kr.  

 

Personaleressourcer findes i egen organisati-

on. 

 

Årligt i alt 35.000 kr. 

(Udgiften kan evt. dækkes af andre midler 

end forebyggelsesområdets) 

Kultur og Fritid 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015/2016) 

Mid-

del 

31 Forebyggende ak-

tiviteter ift. at ud-

skyde eller for-

hindre unges ry-

gestart samt 

fremme af ryge-

stop for alle 

 

 

- Opsøgende aktiviteter ift. at forebygge unges 

rygestart, såsom rygestopboder samt undervis-

ning i skolerne, klubber mv. 

(Solrød Kommune deltager 2013-2015 i afprøv-

ning et koncept rettet mod at forebygge rygning 

blandt unge (satspuljeprojekt) sammen med KBH 

SYD Kommuner. Den kommende evaluering af 

projektet kan bidrage til en vurdering af, hvorvidt 

det er hensigtsmæssigt at forsøge at forankre pro-

jektet og udbrede indsatsen til øvrige skoler.) 

- Informationsindsats og drift af rygestopkurser og 

aktiviteter for alle aldersgrupper 

Personaleressourcer findes i forebyggelsesom-

rådet. Men ift.  lokal forankring af indsatsen 

på skolerne, skal der findes personaleressour-

cer decentralt. 

 

Aflønning af rygestopinstruktører mv. (Esti-

meret ressourceforbrug ift. nuværende efter-

spørgsel): 25.000 kr. 

 

Årligt, i alt 25.000 kr. 

Forebyggelses-

konsulent   

 

Skoler 

 

(2015) 

 

Høj 

32 Understøttelse af 

div. kampagneak-

tiviteter 

Lokal implementering af nationale kampagner og 

forebyggelsesaktiviteter, fx alkoholkampagne, sik-

ker sex, røgfrie miljøer mv.  

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

Forebyggelses-

konsulent m.fl.  

(Løbende) 

Mel-

lem 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

33 Sundhedsfremme 

i fritiden for grup-

per med særlige 

behov 

 

Etablere motionsmuligheder, sociale fællesskaber 

og muligheder for frivillige aktiviteter for borgere 

med særlige behov 

(Tiltag indgår i Helhedsplan for idrætsområdet 

2015-19) 

F.eks. Sociale motionsfællesskaber: 80.000 

kr., Fodboldfitness ca. 10.000 kr. årligt. 

Evt. mulighed for ekstern medfinansiering til 

konkrete projekter. 

Der kunne eksempelvis afsættes en ramme 

på 30.000 kr. fra Sundhedsstrategibudgettet 

til udvikling af projektet i samarbejde med 

Idrætsområdet. 

Årligt i alt 30.000 kr. 

 

Kultur og Fritid 

 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(2015/2016) 

Mid-

del 

34 Fælles sundheds-

dag(e ) 

 

Nogle dage hvor alle foreninger, lokale sundheds-

aktører m.fl. inviteres til at lave arrangementer, 

aktiviteter med fokus på sundhed. Afsluttes med 

en stor fælles sundhedsdag. 

 

De lokale sundhedsaktører har efterspurgt en 

sundhedsdag (helst afholdt indendørs), da de ger-

ne vil skabe synlighed omkring deres arbejde og 

tilbud. Der er desuden et ønske om at kommunen 

hyrer nogle kendisser, som kan fungere som 

trækplaster på dagen. 

 

Afholdelse af sundhedsuge på biblioteket op til da-

gen med forskellige aktiviteter og evt. en sund-

hedsquiz med oplysning om kommunale sund-

hedstilbud mv. 

 

Sundhedsdagen/uge kan evt. gentages om 1-2 år. 

Personaleressourcer til udvikling og koordine-

ring: 70 timer. Personaleressourcer skal fin-

des i forebyggelsesområdet. 

Medarbejderressourcer til bemanding og plan-

lægning af kommunens stande (estimeret til 

sammenlagt 7 medarb. a 7 timer): 50 timer = 

ca. 13.500 kr. (Medarbejderressourcer kan 

muligvis findes i egen organisation, fremfor 

frikøb). 

 

Lokaler og opstilling af borde (Ressourcefor-

brug i Kultur og Fritid er ikke estimeret – 

kommer an på dagens omfang mv.) 

 

Foreslået ramme til aktiviteter på biblioteket i 

forbindelse med sundhedsuge: 20.000 kr. 

Honorar til oplægsholdere/sangere på dagen: 

15.000 kr., Lydmand: 8.000 kr. (Evt. kan 

programmet og rammen nedjusteres.) 

 

I alt 43.000-56.500 kr. 

Forebyggelses-

konsulent   

 

Kultur og Fritid 

 

(2015/2016) 

 

Mid-

del/ 

lav 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

35 Sundhedsfremme 

i beskæftigelses-

indsatsen 

Afdækning af muligheder for at få forebyggelse og 

sundhedsfremme yderligere integreret i beskæfti-

gelsesindsatsen. Eksempelvis ved kompetenceløft 

af sagsbehandlere ift. at tale med borgerne om 

sundhed og henvise til relevante sundhedstilbud. 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

JOBS 

 

Forebyggelses-

konsulent  

(2015/2016) 

Mel-

lem 

36 Sundhedsfremme 

ved indretning af 

omgivelserne og 

faciliteterne 

 

Eksempelvis indretning af lokaler mht. motions-

fremme for børn og ældre. 

 

Bevægelse og sundhed tænkes med i by- og bo-

ligudviklingsprojekter/ anlægsarbejder. 

(Tiltag indgår i Helhedsplan for idrætsområdet 

2015-19) 

Økonomien vil være bundet op på og af-

hængig af det konkrete projekt. 

Teknik og Miljø 

 

Kultur og Fritid 

 

Forebyggelses-

konsulent  

(Løbende) 

Mid-

del 

37 Sundhedsvejle-

derfunktion/ 

 øget synlighed af 

forebyggelsesom-

rådet  

 

Målrettet indsats for at øge synligheden af fore-

byggelseskonsulentens vejlederfunktion, via ny-

heder og Facebook mv. Forsøgsvis kan forebyg-

gelseskonsulenten evt. have åben kontakttid på 

biblioteket nogle gange om måneden. Hvor der 

kan indrettes et sundhedshjørne med informati-

onsmaterialer mv. 

 

Baggrund: 

De lokale sundhedsaktører efterspørger en ”sund-

hedsvejlederfunktion”, hvor man kan få vejledning 

om alt vedr. sundhed og blive informeret om både 

kommunens tilbud, tilbud i regi af frivillige og pa-

tientorganisationer, idrætslivet, private sundheds-

aktører mv. Forebyggelseskonsulenten varetager 

allerede delvist denne funktion, og kan informere 

om kommunens tilbud eller henvise videre internt. 

Men der tilbydes ikke egentlig kost- eller motions-

vejl. – det vil fordre tilkøb af diætist mv. 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. Men det vil fordre betydelig ressourcer 

at sikre opdateret viden om både interne og 

eksterne tilbud – såfremt denne efterspørgsel 

skal imødekommes. 

 

Hvis diætistvejledning mv. skal være en del af 

kommunens tilbud, skal diætist tilkøbes - res-

sourceforbrug afhænger af den ønskede kapa-

citet. 

Forebyggelses-

konsulent  

 

(Bibliotek) 

 

(2015) 

Høj/

mel-

lem 
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Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ 

Økonomi 

Aktør og for-

ventet/mulig 

igangsættelse 

Prio. 

38 Løbende vurde-

ring af kommu-

nens forebyggel-

sesindsats i for-

hold til anbefa-

lingerne i fore-

byggelsespak-

kerne. 

Understøttelse, implementering og kvalitetssikring 

af forebyggelsesindsatsen i relation til anbefalin-

gerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 

Herunder justering ift. de revideringer som Sund-

hedsstyrelsens foretager.  

 

Personaleressourcer skal findes i egen organi-

sation. 

 

Det foreslås, at i det omfang der er restmidler 

i budgettet for forebyggelse og sundhedsstra-

tegi, så vil disse blive anvendt til understøtte 

implementeringen af resterende anbefalinger i 

forebyggelsespakkerne.  

Forebyggelses- 

konsulent m.fl. 

 

(Løbende) 

 

Medarbejdere 

39 Trivsels- og sund-

hedsfremmende 

tiltag rettet mod 

Solrød Kommunes 

medarbejdere 

 

Der arbejdes med en række generelle trivsels-

fremmende foranstaltninger og tiltag, herunder 

bl.a. fokus på social kapital og psykisk arbejdsmil-

jø. 

Eksempelvis uddannes arbejdsmiljøorganisationen 

og tillidsrepræsentanter i 2015 til i højere grad at 

understøtte medarbejdertrivsel lokalt i de forskel-

lige afdelinger og institutioner. 

- Informering af alle nyansatte/ansatte om kom-

munens rygestoptilbud. 

De forskellige tiltag finansieres centralt fra 

henholdsvis personalepolitiske puljer og puljer 

til kompetenceudvikling. 

 

Personaleafde-

lingen  

 

(Løbende) 

Høj 

40 Sund arbejdsplads Solrød kommune skal være en attraktiv arbejds-

plads, der understøtter medarbejderne i at leve 

sundt. Der skal ses på muligheden for at supplere 

de eksisterende initiativer med yderligere tiltag, 

som kan bidrage til at sænke sygefravær, øge 

trivslen mv. Det kan eksempelvis være gennem 

etablering af en sundhedsordning ved ansættelse 

af fysio-/ eller ergoterapeut. 

Tiltag indgår i budgetaftalen 2015-18. Personaleafde-

lingen  

 

Træning 

 

(2015) 
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Bilag 1: Sådan står det til i Solrød Kommune 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne sundhedsstrategi er der blevet trukket på forskellige 

målinger vedr. borgernes sundhedstilstand og sundhedsadfærd i kommunen, for at vurdere 

behovet for indsatser på forskelige områder.  

Der er blevet taget udgangspunkt i Sundhedsprofil 2013, Solrød Kommunes Ungeprofil 2014, 

data om overvægt indsamlet af Sundhedsplejen samt data om forebyggelige indlæggelser. Ne-

denfor kan der læses mere om de forskellige sundhedsdatakilder. Afslutningsvist er der en kort 

introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og den kortlægning der blev foretaget 

af eksisterende indsatser i Solrød Kommune - holdt op i mod anbefalingerne i Sundhedsstyrel-

sens forebyggelsespakker. 

Sundhedsprofil 2013 for Solrød Kommune 

Sundhedsprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt borgere over 16 år, 

hvor der indsamles data om sundhed, trivsel og livsstil. Sundhed er et vidt begreb, og derfor 

bliver borgernes sundhed i Sundhedsprofilen målt på en lang række forskellige indikatorer, lige 

fra rygning, sygdom til sociale relationer og ensomhed.  

 

Den seneste sundhedsprofil - Sundhedsprofil 2013 - blev offentliggjort i marts 2014.  Første 

Sundhedsprofil er fra 2010. Ud fra sundhedsprofilen kan man se, hvilke forandringer, der er 

sket i sundhedstilstanden de sidste tre år. Der er både blevet udarbejdet en national Sund-

hedsprofil-rapport11, samt regionale rapporter, herunder en for Region Sjælland og Kommu-

ner12. 

 

I Solrød Kommune er 2000 borgere blevet adspurgt i Sundhedsprofilen 2013 for Region Sjæl-

land, med en deltagelse på 52,3 %. 

 

Overordnet tegner Sundhedsprofil 2013 et billede af, at borgere i Solrød Kommune, på de fle-

ste indikatorer, er lidt sundere (med hensyn til sundhedsadfærd og sygelighed) end gennem-

snittet i Region Sjælland. 

 

Men sundhedsprofilen viser også, at der fortsat er et stort forebyggelsespotentiale blandt 

kommunens borgere, og peger på vigtigheden af en koordineret, systematisk indsats på tværs 

af den kommunale organisation. Sundhedsprofilen viser desuden, at mange borgere i Solrød 

Kommune selv ønsker at ændre sundhedsadfærd, eksempelvis holde op med af ryge eller spi-

se sundere. Udvalgte resultater fra Sundhedsprofilerne 2013 & 2010 fremgår af nedenstående 

tabel (jf. Tabel 2). 

 

 

 

 

                                           
11 Sundhedsstyrelsen (2014), Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013,  
12

 Region Sjælland (2014), Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner. 
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Tabel 2: Udvalgte resultater fra Sund-

hedsprofilerne 2013 & 2010 
 

Solrød 
Kommune 

2010 (%)13 
 

Solrød Kommune 
2013 i % og (anslået 

antal personer)14 

Region 
Sjælland  
gns. 2013 

(%)14 

Psykisk velbefindende og helbredsrelateret livskvalitet 

Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred - 14 % (2.200) 16 % 

Højt stressniveau - 21 % (3.400) 23 % 

Meget gereret af psykiske symptomer - 16 % (2.500) 16 % 

Sover dårligt alt i alt - 36 % (5.800) 40 % 

Utilfredse med livet - 17 % (2.700) 17 % 

Sociale relationer og deltagelse 

Aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med, 
hvis der er problemer mv. 

3,6 % 3,6 % (600) 5,8 % 

Andel, der ofte er uønsket alene 3,9 % 5 % (800) 6 % 

Sundhedsadfærd 

Stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om 
dagen 

- 32 % (2.600) 28 % 

Dyrker (hovedsagligt kun) lettere motion eller 

stillesiddende aktiviteter, 

- 70 % (11.100) 73 % 

Usundt kostmønster 10,3 % 11 % (1.800) 14 % 

Dagligryger 17,6 % 14 % (2.200) 18 % 

Tegn på problematisk alkoholadfærd (Mindst ét 
af de tre nedenstående forhold om alkohol) 

- 23 % (3.500) 21 % 

Andel, der overskrider højrisiko-grænsen for al-
koholindtag 

11,5 % 8,7 % (1.400) 8,6 % 

Borgere, der binge-drikker - 11 % (1.700) 10 % 

Borgere med tegn på alkoholafhængighed/ pro-
blematisk alkoholforbrug 

16,7 % 14 % (2.300) 14 % 

Unge (16-34-årige), som har fået konstateret 
en sexsygdom. 

- 30 % (800) 22 % 

Langvarig sygdom og helbredsproblemer 

Forhøjet blodtryk 18,7 % 17 % (2.800) 20 % 

Hjerneblødning/blodprop i hjernen 1,5 1,3 % (200) 1,7 % 

Sukkersyge 6 4,8 % (800) 5,6 % 

KOL 3,7 3,8 % (600) 4,9 % 

Slidgigt 20,8 21 % (3.400) 23 % 

Rygsygdom 13,4 14 % (2.300) 15 % 

Længerevarende psykisk lidelse - 6,1 % (1.000) 7,8 % 

Kræft 3,1                  3,7 %13 (-)      3 % 

Svær overvægt 14,5 14 % (2.300) 17 % 

Borgere med multisygdom (flere en 1) - 41 % (6.500) 42 % 

Ønsker om adfærdsændring 

Andel af borgere med svær overvægt, der øn-
sker vægttab 

- 94 % (2.200) 94 % 

Borgere, der gerne vil spise sundere - 56 % (9.200) 53 % 

Andel af borgere, der ryger dagligt, som ønsker 
rygestop 

- 74 % (1.600) 73 % 

Andel af borgere med tegn på problematisk al-
koholadfærd, som ønsker at nedsætte alkohol-
forbruget 

- 22 % (800) 26 % 

Andel af borgere, der (hovedsagligt kun) dyrker 

lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, 
som ønsker at være mere fysisk aktiv 

- 72 % (7.900) 67 % 

 

                                           
13 Databasen www.danskernessundhed.dk. 
14 Region Sjælland (2014), Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner, 

http://publikationer.regionsjaelland.dk/Sundhedsprofilrapport2013/  samt Region Sjællands faktaark vedr. Sundheds-

profil 2013. 

http://www.danskernessundhed.dk/
http://publikationer.regionsjaelland.dk/Sundhedsprofilrapport2013/
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Undervægt, normalvægt og overvægt blandt 65+ borgere i Solrød Kommune14: 

 

Undervægt Normal vægt Overvægt 

32 % 47 % 21 % 

 

 

Ungeprofil 2014  

Ungeprofilen 201415 er en undersøgelse af sundhed, trivsel, risikoadfærd samt kriminalitet 

blandt udskolingseleverne i Solrød Kommune. Den giver et øjebliksbillede af elevernes fysiske, 

mentale og sociale sundhedstilstand. Ungeprofilen er fortrinsvist baseret på en anonym spør-

geundersøgelse blandt alle eleverne på 7.og 8. klassetrin på alle kommunens folke- og privat-

skoler, der blev gennemført i slutningen af skoleåret 2013/2014.  

 

Ungeprofilen viser, at der fortsat er brug for en indsats rettet mod rygning og alkoholvaner 

(debut og forbrug), om end der er en indikation på, at de unge i Solrød Kommune ryger og 

drikker mindre hyppigt end landsgennemsnittet. En del elever bliver desuden udsat for passiv 

rygning, idet der bliver røget indendørs i hjemmet hos cirka 13 procent af eleverne. 

 

Især for pigernes vedkommende, peger Ungeprofilen desuden på en række sundhedsmæssige 

udfordringer i forhold til trivsel og mental sundhed. Langt flere piger, end drenge, har lavt 

selvværd, er utilfredse med at gå i skole og sover dårligt om natten. Knap 15 procent af piger-

ne svarer, at de sjældent eller aldrig føler sig gode nok, som de er, hvor det kun er 3,5 procent 

af drengene, der svarer det samme. Tendensen med at flere unge, ikke mindst piger, har men-

tale helbredsudfordringer er dog ikke unik for Solrød Kommune, men ses også nationalt16. Ud-

valgte resultater fra Ungeprofilen kan ses i tabellen nedenfor (jf. Tabel 3).  

 

 

Tabel 3: Udvalgte resultater fra Ungeprofil 2014: 
Ungeprofil 2014 7.klasse 8.klasse 

Drenge Piger Drenge Piger 

Andel, der ryger dagligt eller lejlighedsvist 0,9% 0,7% 5,6% 11,1% 

Andel, der drikker alkohol ugentligt eller oftere 2,6% 0,0 % 7,7% 5,1% 

Andel, der vurderer deres fysiske form som under mid-
del/dårlig 

6,1% 9,9% 9,1% 18,8% 

Andel, der slet ikke kan lide at gå i skole 2,6% 1,4% 6,3% 9,4% 

Andel, der har dårlig/meget dårligt overordnet velbefindende 0,0% 5,0% 2,8% 6,8% 

Andel, der for det meste eller altid føler sig ensom 2,6% 2,8 % 5,0% 16,2% 

Andel, der har begået butikstyveri og/eller hærværk 25,8% 9,9% 29,1% 10,3% 

 

  

                                           
15 Solrød Kommune (2014) Ungeprofil 2014, www.solrod.dk/ungeprofil 
16 Vidensråd for Forebyggelse (2014), Børn og unges mentale helbred. 
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Overvægt i grundskolen – tal fra Sundhedsplejen 

De nyeste tal17 fra Sundhedsplejen viser, at der er en betydelig andel elever med overvægts-

problematikker i grundskolen i Solrød Kommune, jf. Figur 4. De viser samtidig, at andelen af 

skolebørn med overvægt stiger jo højere klassetrinnet er. Dette indikerer, at der ligger et stort 

potentiale i den tidlige forebyggelse af overvægt, ikke bare i skolen, men også blandt før-

skolebørn.  

Overvægt er defineret som et BMI, der ligger over 90-percentilen, svær overvægt over 97-

percentilen. Vægtkategorierne er baseret på danske alders- og kønsstandardiserede BMI-

vækstkurver. 

 

Figur 4: Overvægt i grundskolen 

 
Kilde: Databasen www. danmarksbørn.dk, der samler de indtastninger, som Sundplejen i Solrød Kommune foretager i 
deres fagsystem.  

Data om forebyggelige indlæggelser for Solrød Kommune 

Nedenfor (jf. Tabel 4) ses antallet af forebyggelige indlæggelser af borgere fra Solrød Kommu-

ne fordelt på udvalgte diagnoser samt Solrød Kommunes udgifter til kommunal 

medfinansiering til disse diagnoser. 

 

Forebyggelige indlæggelser vedrører en række sygdomme, hvor antallet af indlæggelser delvis 

kan påvirkes af kommunen ved rettidig plejemæssig, social og omsorgsmæssig indsats. 

Opgørelsen omhandler kun de sygdomme, hvor resultaterne kan måles relativt kort tid efter 

indsatsen. Den langsigtede forebyggelse indgår ikke, f.eks. forebyggelse af selve diabetes- el-

ler KOL sygdommen. De forebyggelige indlæggelser medtaget i nedenstående, vedrører ek-

sempelvis følgekomplikationerne hos diabetes og KOL patienter samt forebyggelige indlæggel-

ser så som brud, anæmi og dehydrering. 

 

                                           
17 Tallene stammer fra skoleåret 2014/2015, dog med undtagelse af 5. og 9. klassetrin. Her stammer tallene fra skole-

året 2013/14, da der endnu ikke forefindes målinger fra disse klassetrin for indeværende skoleår. 
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Tabel 4: Antal forebyggelige indlæggelser af borgere fra Solrød Kommune fordelt på 

fordelt på halvår og diagnose samt udgifter til kommunal medfinansiering (KMF).  

 

 
Antal forebyggelige indlæggelser 
af borgere fordelt på diagnoser 

 

Udgifter i kr. til KMF til forebyggelige 
indlæggelser fordelt på diagnoser 

Diagnose: 2013 - 2. halvår 2014 - 1. halvår 2013 - 2. halvår 2014 - 1. halvår 

Anæmi 8 2 48.856 12.090 

Blærebetændelse 11 8 95.601 56.519 

Brud 79 62 823.563 623.036 

Causa Socialis18 2 3 23.508 14.057 

Dehydration 13 20 104.468 145.729 

Diabetes I og II 6 9 50.490 85.363 

Forstoppelse 13 21 67.197 95.780 

Lungebetændelse/KOL 75 97 737.183 825.199 

Mave/tarm 9 16 39.297 80.730 

Tryksår 0 3 0 26.950 

I alt 216 241 1.990.163 1.965.453 
Kilde: Region Sjælland (2014)19 og egen beregning. 

Forebyggelsespakkerne og kortlægning af eksisterende indsatser  

Sundhedsstyrelsen har i 2012-13 udviklet 

11 forebyggelsespakker på væsentlige risi-

kofaktorområder, som tilsammen indeholder 

262 faglige anbefalinger til kommunernes 

forebyggelsesarbejde, der skal sikre kvalitet 

og fokuseret prioritering af indsatserne. 

Pakkernes anbefalinger retter sig mod både 

raske og syge borgere i kommunen. Fore-

byggelsespakkerne har et bredt sigte og 

omfatter indsatser på tværs af forvaltnings-

områder og vedrører således hele den 

kommunale organisation20. 

 

Sundhedsstyrelsen har inddelt anbefalinger-

ne i forebyggelsespakkerne i to niveauer: grundniveau og udviklingsniveau. En indsats på 

grundniveau anskues som en grundlæggende indsats, der er relativt veldokumenteret og som 

på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet. Hvorimod viden og erfaring med en 

indsats på udviklingsniveau er mere begrænset, men forventes at kunne styrke indsatsen på 

længere sigt. 

 

                                           
18 Causa Socialis er en diagnosegruppe, som bl.a. anvendes for at angive, at hovedproblemet ved en sygehusindlæg-
gelse er patientens manglende evne til at klare sig generelt. 
19 Region Sjælland (2014), Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland, 3. kvar-
tal 2012 – 2. kvartal 2014. Tallene baseret på udtræk fra KØS (Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag) 
under esundhed.  
20 SST (2012) Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 
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Forebyggelsespakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor og pakken giver overblik 

over viden og konkrete anbefalinger indenfor hvert område. 

 

I 2013 og første halvår 2014 blev det politiske niveau præsenteret for samtlige 11 af Sund-

hedsstyrelsens forebyggelsespakker og orienteret om status på Solrød Kommunes opfyldelse 

af de enkelte anbefalinger i forebyggelsespakkerne gennem en overordnet kortlægning. 

 

Kortlægningen viste, at Solrød Kommune allerede er godt med i forhold til størstedelen af 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på grundniveau i forebyggelsespakkerne. Der er dog også 

anbefalinger som endnu ikke er implementeret eller kun delvist implementeret. Der er desuden 

et fortløbende arbejde med at systematisere og kvalitetssikre de eksisterende indsatser i hen-

hold til anbefalingerne og den nyeste viden på området. 

 

Arbejdet med Sundhedsstrategi 2015-18 har taget afsæt i denne kortlægning, og set på hvor 

der fortsat er væsentlige potentialer for at udbygge den eksisterende indsats – set i forhold til 

sundhedsudfordringerne i kommunen - som diverse sundhedsdata har peget på, samt de ud-

fordringer som aktørerne tæt på borgerne har peget på.  

  

 


