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Indsatskatalog 2021-22
Sunde borgere i alle aldre – fra politik til
handling

men kan ses som et supplement til de eksisterende indsatser
på tværs af fagområder.

Solrød Kommune arbejder målrettet med at skabe øget
sundhed i kommunen. Sundhed handler om at have det
godt og trives fysisk, psykisk og socialt. Dårlig trivsel og sygdom har store omkostninger for både den enkelte og for
samfundet.

Indsatskataloget skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, planer og driftsopgaver, der på
forskelligvis berører sundhedsindsatsen.

Solrøds Kommunes Sundhedspolitik fra 2018 sætter retning
og rammer for arbejdet på sundheds- og forebyggelsesområdet. Som kommune sætter vi bredt ind for skabe øget
sundhed i samspil med borgerne og øvrige aktører. Det er et
fælles ansvar for alle politik- og fagområder i kommunen at
bidrage til at løfte området.
For at understøtte implementeringen af Solrød Kommunes
Sundhedspolitik, er der udarbejdet et indsatskatalog for
2021-22, der udbygger og konkretiserer indsatsområder og
indsatser, som Solrød Kommune vil igangsætte eller videreudvikle de kommende to år, som led i det sundhedsfremmende arbejde. Sundhed og forebyggelse er en integreret del af opgavevaretagelsen på tværs af børne-, unge-,
voksen- og ældreområdet. Indsatskataloget giver således
ikke et samlet billede af kommunens indsats på området,
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DE FEM OVERORDNEDE INDSATSOMRÅDER I SUNDHEDSPOLITIKKEN:
1. Sunde børn, unge og familier i trivsel
2. Mental sundhed og fællesskaber
3. En sund arbejdsstyrke
4. Sunde rammer om borgerens liv
5. Aktiv aldring og mere sundhed i det nære
SUNDHEDSPOLITIKKENS PRINCIPPER FOR ARBEJDET
MED SUNDHED
1. Ansvar for egen sundhed
2. Sundhed for alle
3. Tidlig og rettidig indsats
4. Fokus på effekt og kvalitet
5. Sundhed løftes på tværs

Indsatskatalogets indsatser og ressourcetræk
Indsatskataloget er blevet til i en tværgående administrativ
proces, hvor forskellige fagområder har medvirket til at udpege indsatser.
I udformningen af det samlede indsatskatalog, er der – i tråd
med sundhedspolitikken – lagt et helhedsorienteret fokus på
borgernes sundhed, således at der ikke alene fokuseres på
enkeltstående risikofaktorer, såsom rygning og alkohol. Der
fokuseres bredt på tiltag, der også tilgodeser mentale og sociale sundhedsaspekter.
Udviklingsarbejdet har taget afsæt i den tilgængelige viden
om sundhedstilstanden og sundhedsudfordringer i Solrød
Kommune og nationalt. Arbejdet har desuden bygget på
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den kommunale forebyggelsesindsats – jf. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
(april 2018). Indsatskataloget er et dynamisk redskab, der løbende vil blive tilpasset og udviklet i takt med den
erhvervede erfaring og ny viden på sundhedsområdet.
Indsatskataloget indeholder fortrinsvis de indsatser, som fordrer hel eller delvis finansiering af driftsmidler afsat til
sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Udgifter, som
er dækket af andre fagområder, er ikke medtaget, eksempelvis personaleressourcer.
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NR. 1: TRIVSEL OG ANTI-MOBNING I DAGINSTITUTIONER OG SFO’ER/INDSKOLING
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt centrale
for denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’ og ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
Sundhedspolitikkens indsatsområde: ’Sunde børn og familier i trivsel’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Indsatsen skal understøtte en bred anvendelse og forankring
af det vidensbaserede anti-mobbe og relationsfremmende
program ”Fri for Mobberi” i kommunens daginstitutioner og
SFO’er/ indskoling.
Indsatsen er en videreførelse og videreudvikling af eksisterende indsats under sundhedspolitikken.
Programmet er allerede bredt udbredt i kommunen, men
der er fortsat behov for udvikling og understøttelse af anvendelsen af programmet. Der er en prioriteret opgave, at der
fremadrettet, på tværs af dagtilbud og SFO/indskoling, skal
arbejdes fast og mere intensiveret med Fri for Mobberi - som
led i overgangsarbejdet fra børnehave til skole.
Forskning peger på, at Fri for Mobberi-programmet har
gavnlige effekter på børnenes relationer og trivsel. En effektevaluering af Fri for Mobberi-programmet viser desuden, at
jo mere der arbejdes med de forskellige elementer i programmet, jo større udbytte målt på børnenes socio-emotielle
kompetencer.
2. Indhold
Indsatsen består af kompetenceudvikling af medarbejdere til
at arbejde med Fri for Mobberi (rettet mod børn i 0-9 års alderen) med afholdelse af lokale temaarrangementer og
kurser.
Fri for Mobberi-programmet består både af et instruktørgrundkursus samt en række forskellige modul- og aktivitetskurser, som sigter på at videreudvikle personalets
kompetencer inden for forskellige temaer, såsom forældreinddragelse i trivselsarbejdet, gruppeledelse og
rammesætning for det gode børnefællesskab. Der således
mulighed for tilpasse kompetenceudviklingen i programmet
ud fra lokale ønsker og behov.
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3. Tidsramme
Kurser- og temarrangementer kan igangsættes løbene ift. efterspørgsel og behov.
4. Budget og ressourcetræk
De enkelte institutioner/skoler dækker selv personaleressourcer.
Forestået ramme til uddannelse af medarbejdere i konceptet,
temaarrangementer og materialer:
I alt 50.000 kr./årligt i 2021 og 2022.
5. Aktør
- Daginstitutioner
- SFO’er / indskoling
- Sekretariatet for Læring og Udvikling
- Sundhedsfremme og Forebyggelse

NR. 2: FREMME AF SUNDE MAD- OG MÅLTIDSVANER BLANDT BØRN I KOMMUNENS DAGINSTITUTIONER
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’ og ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Sunde børn og familier i trivsel’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen at fremme 0-6 årige børns mad- og
måltidsvaner, herunder styrke deres madmod og maddannelse i retning af mindre kræsenhed. Indsatsen skal
understøtte og inspirere daginstitutionerne i deres lokale arbejde med indsatsområdet, bl.a. gennem inspirationsmøder
for fagpersonale.

5. Aktør
- Daginstitutioner
- Sundhedsfremme & Forebyggelse (diætist, forebyggelseskonsulent).
- Sundhedsplejen
- Sekretariatet for Læring og Udvikling
- Eksterne samarbejdspartnere

Indsatsen er en videreførelse af indsats i Indsatskatalog 201920 under sundhedspolitikken.
2. Indhold
- Inspirationsarrangementer/workshops for pædagogisk personale og køkkenpersonale, som skal understøtte den
pædagogiske praksis ift. mad- og måltider og maddannelse.
- Understøttelse erfa-møder for daginstitutionernes køkkenpersonale, så de bliver inspirerede og opdateret på
kostområdet.
- Mulighed for lokal sparring i institutionen med diætist/kostfaglig om mad og måltider.
3. Tidsramme
2021
4. Budget og ressourcetræk
Personaleressourcer skal findes i den enkelte institution samt
i sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet med inddragelse af kommunens diætist.
Forestået ramme til faglige oplæg (ekstern konsulent) og
materialer: 15.000 kr. Evt. udvidelse af indsatsen, såfremt der
bliver mulighed for ekstern medfinansiering.
I alt 15.000 kr. i 2021.
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NR. 3: MOTORIK OG BEVÆGELSESFREMME I DAGTILBUD TIL BØRN
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt centrale
for denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’ og ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Sunde børn, unge og familier i trivsel’ og
’Sunde rammer om borgernes liv’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen at fremme 2-7 årige børns motorik
og bevægelsesglæde. I daginstitutionerne skal indsatsen understøtte det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet:
”krop, sanser og bevægelse” i kombination med andre læreplanstemaer.
Indsatsen er en delvis videreførelse og videreudvikling af indsats i Indsatkatalog 2019-20 under sundhedspolitikken.
2. Indhold
Indsatsen består af:
1) Kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af daginstitutioner og SFO’er i børneyoga med lokale workshops eller
andre inspirationskurser vedr. bevægelse for 1-6 årige. Yoga
kan medvirke til at styrke børnenes kognitive evner, sprog og
kropsbevidsthed. Der har været stor tilfredshed med de tidligere gennemførte workshops, og der er fortsat efterspørgsel
på at flere medarbejdere kan blive uddannet for at sikre en
bredere lokal forankring.
2) Årlig fælles aktivitet- og bevægelsesdag for ældste børnehavebørn/yngste SFO-børn. Bevægelsesdagen påtænkes at
blive del af den nye overgangsmodel for børns overgang fra
dagtilbud til skole.
3. Tidsramme
2021-22.
4. Budget og ressourcetræk
Personaleressourcer skal findes i egen organisation.
1) Kompetenceudvikling i børneyoga/bevægelsesaktiviteter
(honorar til instruktør, forplejning og materialer): 10.000 kr. i
2021 og 20.000 kr. i 2022.
2) Årlig fælles aktivitetsdag (materialer, aktiviteter og understøttende foranstaltninger): 25.000 kr./årligt.
7

INDSATSKATALOG 2021-2022
SOLRØD KOMMUNE

I alt 35.000 kr. i 2021 og 45.000 i 2022.
5. Aktør
- Daginstitutioner
- Evt. Dagplejen
- Skoler/SFO’er
- Sekretariatet for Læring og Udvikling
- Sundhedsfremme & Forebyggelse
- Eksterne aktører

NR. 4: STYRKET INDSATS FOR AT FREMME GRUNDSKOLEELEVERS MENTALE SUNDHED OG SOCIALE TRIVSEL
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats





Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’ og ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Sunde børn, unge og familier i trivsel’ og ’Mental sundhed og fællesskaber’.
Indsatsen spiller desuden sammen med ”Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune” og ”Dannelsesstrategi for børn og unge”.

1. Formål, bagrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er en styrket fælles indsats på kommunens grundskoler for at fremme elevernes mentale
sundhed og sociale trivsel. Indsatsen skal overordnet medvirke til at styrke elevernes mentale sundhed, herunder
selvværd/selvtillid, robusthed, sociale samspil, trivsel og
mindske skolefravær. Den skal understøtte tidlig forebyggelse af angst, nervøsitet, skoleværing, stress, mistrivsel og
ensomhed/ oplevelse af at stå uden for fællesskabet, oplevelse af pres.
Indsatsen er en videreførelse af en større udviklingsindsats i
Indsatskatalog 2019-20 under sundhedspolitikken, hvor indsatsen undervejs i perioden er blevet konkretiseret. I
udviklingen af indsatsen er der blevet set på, hvordan den
eksisterende trivselsindsats kunne løftes op på et endnu højere niveau gennem supplerende tværgående tiltag.
2. Indhold
Indsatsen udmøntes gennem 3 projekter:
1) MOT-forløb på folkeskolerne, som skal gøre udskolingselever mere robuste og modige. MOT- konceptet er udviklet i
Norge og programmet henvender sig blandt andet til 7. - 9.
klasse i grundskolen. Formålet er at danne harmoniske mennesker og styrke unges robusthed og livsmestring og mod –
mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej.
MOT har desuden til formål at fremme robuste og voksende
relationer – trygge klassemiljøer, inkluderende skolekultur.
MOT bruger ung til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om
værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise
mod.

Tilbuddet bliver varetaget af kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Gruppeforløbet skal blandt andet
via strukturerede samtaler give deltagerne øget selvindsigt,
forståelse af andre, at øge empati, give konkrete handlemuligheder. Tilbuddet skal modvirke social isolation og
medvirke til at pigerne kan få et socialt netværk i deres nærmiljø.
3) Forløb for sårbare børn og unge med bekymrende skolefravær og psykisk mistrivsel samt deres familier. Formålet er
at få dem tilbage i trivsel og i skole. Indsatsen bliver varetaget kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i
samspil med skolerne og sigter desuden på at styrke PPR’s
kompetencer på dette område. Forløbet består af en tværfaglig indsats og barnet tilbydes individuelt behandlingsforløb med psykolog i tæt samarbejde med forældre, skole
og evt. andre fagpersoner tilknyttet barnet.
3. Tidsramme
Videreførelse af indsats i 2021 og 2022. Undervejs skal der
tages beslutning om, hvorvidt de forskellige projekter kan
overgå til almindelig drift i de respektive områder.

2) Gruppetilbud for piger med autisme med formålet at
styrke deres deltagelse i fællesskaber og sociale kompetencer. Gruppemøde ca. hver anden uge i et par timer.
INDSATSKATALOG 2021-2022
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4. Budget og ressourcetræk
1) MOT-abonnementer på 3 skoler, i alt ca. 80.000 kr./årligt.
De enkelte skoler dækker selv personaleressourcer.

2 & 3) PPR-projekter ’piger med autisme’ og ’forløb for børn
med skolefravær og psykisk mistrivsel´. Ramme til lønudgifter, materialer/forplejning, kompetenceudvikling og øvrige
omkostninger: 315.000 kr./årligt. Restende udgifter afholdes
af Børn Unge Rådgivningen.
395.000 kr. årligt i 2021 og 2022
5. Aktør
- Skoler
- Børn Unge Rådgivningen (PPR, Sundhedsplejen, Familieafsnittet og Væksthuset)
- Sekretariatet for Læring og Udvikling
- UngSolrød
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NR. 5: GRUPPETILBUD TIL BØRN I MISTRIVSEL
Politiske pejlemærker og retningsgivende dokumenter,
som er særligt centrale for
denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’, ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Sunde børn og familier i trivsel’ og ’Mental
sundhed og fællesskaber’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er at sikre øget trivsel og selvværd
blandt udsatte børn og unge, der er i generel mistrivsel. Det
kan vise sig ved f.eks. tristhed, ensomhedsfølelse, lavt selvværd, udad-reagerende adfærd, angstproblematikker og
isolation fra fællesskabet. Mistrivslen kan have forskellige årsager og kan eksempelvis skyldes udfordringer i familien,
såsom højt konfliktniveau, misbrug, psykisk eller fysisk sygdom, søskende med diagnoser mm. Den kan også skyldes
skolerelaterede problemer, såsom mobbekultur, faglige eller
lettere kognitive udfordringer, problemer med at indgå i de
sociale fællesskaber.
Gruppetilbuddet skal bidrage til at øge børnenes trivsel og
emotionelle og sociale mestringsevne. Dette uden at give
børnene for meget ansvar for at trives, hvorfor også forældrene inddrages i hvilke ”voksentiltag”, der kan tages for at
hjælpe barnet

3. Tidsramme
Det foreslås, at den eksisterende indsats foreløbigt forlænges
1 år (2021) under sundhedspolitikken, og at det undervejs besluttes om indsatsen kan overgå til almindelig drift i Børne
Unge Rådgivningen.
4. Budget og ressourcetræk
Tidsforbrug - 2 gruppeledere: gnsn. 2 timer/ugen pr. gruppeleder.
I alt 70.000 kr. i 2021.
5. Aktør
- Børn Unge Rådgivningen (Familieafsnittet, Sundhedsplejen)

Indsatsen er en videreførelse af eksisterende indsats under
sundhedspolitikken.
2. Indhold
- Gruppetilbud ”Børn i trivsel” med to årlige forløb (forår/efterår) med mindst 4-6 deltagere i hver gruppe. Gruppen
ledes af to gruppeledere fra BUR (en sundhedsplejerske og
en familiepsykolog).
Til gruppen henvises der børn, hvis sociale og emotionelle
funktionsniveau ikke er som forventeligt for alderen. Børnene
er generelt i forskellige vanskeligheder af let til moderat
sværhedsgrad.
-Tovholderfunktion ift. nøglepersoner på skoler, daginstitutioner, UngSolrød og i Børn Unge Rådgivningen.
Nøglepersonerne har til formål at understøtte kolleger i forhold til at have fokus på børn i mistrivsel.
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NR. 6: OVERVÆGTSTILBUD TIL BØRN, UNGE OG FAMILIER OG DGI’S IDRÆTSTILBUD JUMP4FUN
Politiske pejlemærker og retningsgivende dokumenter,
som er særligt centrale for
denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’.
Sundhedspolitikkens indsatsområde: ’Sunde børn, unge og familier i trivsel’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er at sætte forebyggende ind, så
tidligt så muligt, når der opspores et førskolebarn/skolebarn
med overvægt.
Indsatsen er en videreførelse af eksisterende indsats under
sundhedspolitikken.
Overvægt, og især svær overvægt, hos børn har både fysiske og psykiske konsekvenser. I barndommen fylder
psykosociale problemer mest, fx i form af mobning og drilleri, lavere selvværd og ringere livskvalitet. Det er derfor
centralt at sætte tidlig ind og forebygge udviklingen af overvægt.
Sundhedsstyrelsen anbefaler (i Forebyggelsespakken om
overvægt), at kommunen har et tilbud til førskolebørn/skolebørn med moderat overvægt og deres familier. Hvor
indsatsen omfatter mad og måltider, fysisk aktivitet og støtte
til adfærdsændring samt en vurdering af barnets psykosociale situation og retter sig mod hele familien.

1) Overvægtstilbud varetaget af Sundhedsplejen
Sundhedsplejens forebyggelsestilbud til familier med børn
med overvægt tager udgangspunkt i den såkaldte Holbækmodel, udviklet på Holbæk Sygehus. Tilbuddet består af et
samtaleforløb hos Sundhedsplejen, hvor der gives støtte til
adfærdsændringer. Vejledningen tilpasses til det enkelte
barn og families behov og efter behov henvises der til
idrætstilbuddet ”Jump4fun”.
2) DGI’s idrætstilbud Jump4fun.
DGI’s Jump4fun er et målrettet idrætstilbud til børn med
overvægt eller sårbarhed, hvor der både er fokus på børnenes fysiske og psykiske trivsel og kan være en indgang for
børnene til foreningslivet. Konceptet er et godt supplement
til Sundhedsplejens indsats og Sundhedsplejen vurderer, at
det har stor betydning for børnene i målgruppen. Som en
del af Jump4fun-tilbuddet bliver der også afholdt lokale køkkenworkshops for børnene og deres familier. Der er desuden
mulighed for deltagelse på Jump4fun-camp på julemærkehjem.

En opgørelse over andelen af overvægtige skolebørn i Solrød Kommune, baseret på data1 fra sidste skoleår, viser, at
knap 15 % af børnene i indskolingen er overvægtige eller
svært overvægtige. Der ses en stigende tendens til overvægt
i indskolingen i forhold til tidligere skoleår. I udskolingen er
knap 11 % af børnene overvægtige eller svært overvægtige.
Så der er fortsat behov for overvægtstilbuddet.
2. Indhold
Indsatsen består af to selvstændige delelementer:

Baseret på udtræk fra Den Nationale Børnedatabase, esundhed.dk, tilgået d. 15. juni 2020. Data er baseret på indberettet data
fra Sundhedsplejen. Ved indskoling er medtaget målinger for børn
der er enten 6 eller 7 år gamle ved målingen, og ved flere målinger
1
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er det den første, der er medtaget. Ved udskoling er medtaget målinger for børn der enten er 14 eller 15 år ved målingen, og ved flere
målinger er den sidste måling medtaget.

3. Tidsramme
Det foreslås, at Sundhedsplejens overvægttilbud
foreløbigt forlænges i et år (2021) under sundhedspolitikken,
og at det undervejs bliver besluttet om tilbuddet kan overgå
til almindelig drift i Sundhedsplejen. DGI’s Jump4fun forlænges foreløbigt to år med løbende opfølgning på tilbuddet.
4. Budget og ressourcetræk
Ressourcebehovet afhænger af efterspørgslen.
-Sundhedsplejersketimer (estimeret til 225 timer/årligt):
59.200 kr. i 2021.
- DGI’s Jump4fun tilbud - udgift til DGI til drift og kontingentstøtte: ca. 69.000 kr. / årligt i 2021 og 2022.
I alt 128.200 kr. i 2021 og 69.000 kr. i 2022.
5. Aktør
- Sundhedsplejen
- DGI og idrætsforeninger
- Skoler
- Sundhedsfremme & Forebyggelse
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NR. 7: CYKELPROJEKT - UNGSOLRØD
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: -’ Læring og udvikling hele livet’ og - ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre´.
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Sunde børn, unge og familier i trivsel’ og ’ Mental sundhed og fællesskaber’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Cykelprojektet har til formål at inspirere unge, i alderen 14-18
år, til at komme ud i det fri på cykel og få brugt kroppen på
en ny måde (hvor kroppens præstationsevne styrkes både
fysisk og psykisk). Det kan eksempelvis være unge som har
begrænsede sociale relationer, unge som har lavt selvværd,
unge som har et lavt fremmøde i skole, unge som har lyst til
at give noget af sig selv til fællesskabet eller unge som gerne
vil lære sig selv at kende.
Projektet skal bidrage til fællesskab blandt deltagerne og opbygge deres sociale relationer/ kompetencer og viden om
sundhed. Projektet skal hjælpe deltagerne til at opnå en
større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres
fysiske, mentale og sociale robusthed og handlekraft. At
bruge sin krop er med til at udvikle fysisk udholdenhed og
mental vedholdenhed og robusthed.
Deltagerne lærer, at de har et stort potentiale og kan udrette
meget mere, end de havde forestillet sig. Evnen til at fordybe
og koncentrere sig, samtidig med fysisk bevægelse giver lyst
til at tilegne sig endnu flere færdigheder, både på fysisk og
mentalt plan. Dette er vigtige parameter for at gennemføre
skole og uddannelse. Samtidig bliver de unge en del af et
socialt og forpligtende fællesskab, der kan bidrage positivt til
den enkeltes personlige udvikling og trivsel.
2. Indhold
Cykelkørsel og socialt samvær på hold. Tilbuddet indeholder
flere elementer:
- Cykelkørsel (Teknik på landevej. Solo og i gruppe.
Bjergkørsel).
- Viden om træningsplaner og gennemførsel (fysisk og psykisk).
- Grundlæggende viden om cyklens opbygning og
vedligehold (indstilling og korrekt siddestilling)
- Viden om generel sundhed (kost og
ernæring) og kroppens signaler.
13
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- Læring om hvordan bevægelse kan bruges til at styrke den
psykiske robusthed.
En SSP-konsulent er tovholder på projektet og bruger sin erfaring og kompetencer til at arbejde med de unge, som
deltager i projektet.
Den enkelte deltager vil blive opmuntreret til at sætte sig
målet om at gennemføre et officielt cykelløb på ca. 100 km.
Der vil være fokus på at opbygge sociale relationer.
3. Tidsramme
Projektet forventes igangsat vinteren 2020/2021. Opstarten
er en rekruttering af unge til projektet, hvorefter den praktiske del starter op ca. marts 2021. Efter nærmere evaluering
forventes projektet at fortsætte med et årligt hold.
4. Budget og ressourcetræk
Medarbejderressourcer dækkes af UngSolrød.,
Udgift til udstyr (cykler, cykelhjelme, cykeltøj): Nordea-fonden
har valgt at støtte projektet med 22.500 kr. til indkøb af udstyr. De resterende udgifter skal, som udgangspunkt, dækkes
af UngSolrød og deltagerne.
5. Aktør
- UngSolrød (SSP-konsulent)
Undervejs vil det blive forsøgt at få lokale idrætsforeninger,
herunder Solrød Cycling, til at deltage i projektet. Dette med
henblik på, at den enkelte unge fortsætter med aktiviteten i
en frivillig forening, og derved fastholdes i de sociale relationer.

NR. 8 : SUNDHEDSKARAVANE PÅ 9. KLASSETRIN
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: - ’Læring og udvikling hele livet’ og – ’Tryghed, sundhed og
værdighed i alle aldre’.
Sundhedspolitikkens indsatsområde: ’Sunde børn, unge og familier i trivsel’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Det overordnede formål med indsatsen er at styrke og understøtte unges livsmod, livsglæde, handlekraft og robusthed
i mødet med ungelivets udfordringer og fristelser. Dette gennem et sundhedspædagogisk og gerne tværfagligt
temaarrangement målrettet eleverne på (8. eller) 9. klassetrin, hvor forskellige sundheds- og trivselsrelaterede temaer
bliver berørt, og hvor der bliver skabt rum for refleksion.
Sundhedsplejen er ved at udvikle et nyt forebyggelseskoncept ’Sundhedskaravane’ for deres sundhedspædagogiske
undervisning i udskolingen, hvor der også bliver set på mulighederne for at samarbejde med kommunens SSPkonsulenter samt politiet og andre eksterne aktører om indsatsen. Konceptet skal være en fornyelse af Sundhedsplejens
faste tilbud på 8.klassetrin, kaldet Sundhedseksperimentariet,
som siden 2004 har kørt som en integreret del af den lovpligtige udskolingsundersøgelse. Konceptet skal desuden
være en delvis videreførelse og videreudvikling af Sundhedsplejens sundhedspædagogiske undervisning på 9. klassetrin
vedr. mental og seksuel sundhed, som indgik i Indsatskatalog
2019-20. Sundhedskaravanen skal understøtte eksisterende
forebyggende indsatser og læringsmål.
Indsatsen er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefaling i Forebyggelsespakken om Mental Sundhed om, at kommunale
skoler (gerne i samarbejde med skolens sundhedsplejerske)
underviser elever i trivsel – i særlig grad i forbindelse med
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
2. Indhold
Det konkrete indhold i det nye ’Sundhedskaravane’- koncept
skal udvikles i samspil med de mulige samarbejdspartnere.
Der bliver trukket på erfaringer fra blandt andet Køge Kommune, som allerede kører et ’Forebyggelseskaravane’-

koncept. Eleverne skal arbejde med forskellige temaer, såsom krop og følelser, sex, rygning, alkohol og hash,
festkultur, risikoadfærd og kriminalitet.
For at udvikle et spændende og lærerigt koncept for eleverne, vil Sundhedsplejen gerne understøtte deres
undervisning med inddragelse af aktører udefra. Hvilke aktører som skal inddrages vil blive tilpasset efterhånden, som
Sundhedsplejen får opbygget samarbejdsflader og erfaring.
En mulighed kunne være at supplere undervisningen med
teater og med eksterne (ung til yngre-) undervisere.
3. Tidsramme
Færdigudvikling af konceptet og planlægning af konkrete
elementer i foråret 2021 med igangsættelse af ’Sundhedskaravanen’ i efteråret 2021.
4. Budget og ressourcetræk
Personaleressourcer skal findes i Sundhedsplejens drift.
Eksterne elementer:
Teaterstykke
Eksempelvis Teatret Sporenstregs ”Stakkels teenager”, hvor
svære ting i forhold til egen søgen efter identitet og selvværd (føle sig god nok) bliver italesat og gjort legalt.
Teaterstykker er afprøvet og anbefalet af sundhedsområdet i
Køge Kommune, hvor det er element i kommunens Forebyggelseskaravane-koncept.
Pris for 3 forevisninger: ca. 28.500 kr. (Forestillingen er refusionsgodkendt, så mulighed for ca. 50 % refusion senere).
Ekstern undervisere
Forventningen er, at nogle af de mulige samarbejdspartnere
vil bidrage til indsatsen uden beregning, andre vil skulle honoreres.
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På sigt, når Sundhedsplejen har udviklet konceptet nærmere,
vil der blive set på, om eksempelvis ung til yngreundervisere fra Sex og Samfund eller lignende kan tilføre
konceptet noget ekstra.
Pris for klassebesøg ved Sex og Samfund (ca. 1400 kr. x
14.klasser = 19.600 + transport) = ca. 25.000 kr.
Ramme til eksterne elementer, i alt 28.500 kr. i 2021 og
54.000 i 2022.
5. Aktør
- Sundhedsplejen
- Skoler
- Evt. SSP
- Eksterne samarbejdspartnere
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NR. 9: SUNDHEDSPÆDAGOGISK UNDERVISNING PÅ 4. OG 6. KLASSETRIN
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: - Læring og udvikling hele livet, - Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
Sundhedspolitikkens indsatsområde: ’Sunde børn, unge og familier i trivsel’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er at fremme den mentale sundhed
og sociale trivsel gennem sundhedspædagogisk undervisninger på 4. og 6. klassetrin, hvor Sundhedsplejen ud fra en
sundhedsprofessionel vinkel kan tilføre nye og supplerende
vinkler til skolernes sundhedsundervisning.
Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejdet med lærerne. Indsatsen er blandt andet i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefaling i Forebyggelsespakken om Mental
Sundhed om, at kommunale skoler (gerne i samarbejde med
skolens sundhedsplejerske) underviser elever i trivsel.

4. Budget og ressourcetræk
Estimeret til 168 sundhedsplejersketimer pr. skoleår: 44.700
kr.
I alt 44.700 kr. i 2021.
5. Aktør
- Sundhedsplejen
- Skoler
- Evt. SSP og Sundhedsfremme og Forebyggelse

Indsatsen er en videreførelse af eksisterende indsats under
sundhedspolitikken.
2. Indhold
- Undervisning af pigerne på 4. klassetrin i mental sundhed
og social trivsel, herunder venskab, uvenskab, følelser
og kropsopfattelse.
- Undervisning i 6. klasse i mental sundhed og social trivsel
herunder selvværd, selvtillid, det positive selvbillede, kropsbevidsthed og motionsvaner.
Undervisningen koordineres med SSP’s undervisningstilbud
og bliver tilpasset så den bedst mulig støtter op om den
tværgående og tværfaglige indsats for at fremme børn og
unges trivsel.
3. Tidsramme
Det foreslås, at den eksisterende indsats foreløbigt forlænges
1 år (2021) under sundhedspolitikken, og at det undervejs besluttes om indsatsen kan overgå til almindelig drift i
Sundhedsplejen.
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NR. 10: SORGGRUPPE FOR ÆLDRE OVER 65 ÅR
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’, og ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’,
Sundhedspolitikkens indsatsområde: ’Mental sundhed og fællesskaber’

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Sorgen over en mistet ægtefælle/partner er en stor livkrise.
Nogle efterladte oplever det som en stor hjælp at mødes
med andre i samme situation. Ældre, som mister en ægtefælle, er ifølge flere undersøgelser i risiko for nedsat
livskvalitet. Det skyldes at de ofte har flere tab i deres netværk – f.eks. venner og søskende, samtidig er der en øget
risiko for funktionstab og sansetab, som kan få stor betydning for deltagelse og kontakt til andre mennesker.
Formålet med sorggruppen er at bidrage til livsmod og give
rum for tanker, følelser og adfærd, også det tabubelagte.
Give rum for praktiske og sociale udfordringer. Deltagelse i
sorggruppen vil give mulighed for nye relationer/netværk
enten i gruppen eller ved nem overgang til deltagelse i frivillige foreninger
Indsatsen bliver afprøvet i efteråret 2020 med restmidler fra
værdighedspuljen, og afprøvningen kan bidrage med erfaringsgrundlag for videreudvikling af indsatsen.

2. Indhold
Sorggruppe med 8 deltagere. Gruppen mødes i 2 timer med
14 dages mellemrum i alt 8 gange. Indholdet i gruppesessionerne kan variere alt efter gruppesammensætningen og
gruppedynamikken. Det kan være gruppelederstyret samtale/fortælling, samtale med udgangspunkt i litteratur, billed/samtalekort eller brevskrivning. Fysisk element f.eks. gåtur,
afspænding. Gruppen ledes af en af kommunens sundhedsrådgivere i samarbejde med ekstern psykolog med speciale i
ældrepsykologi.
3. Tidsramme
Afholdelse i 2021. Efter nærmere evaluering, vil der blive set
på mulighederne for eventuelt at videreføre tilbuddet i egen
drift.
4. Budget og ressourcetræk
Honorar til ekstern psykolog: op til 32.000 kr. i 2021 til gennemførsel af 1 hold+.
Timer til sundhedsrådgiver findes inden for egen drift.
5. Aktør
- Kommunens sundhedsrådgiver (som er uddannet sorgrådgiver og som også varetager seniorsamtaler/ forebyggende
hjemmebesøg.
- Ekstern psykolog
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NR. 11: TILBUD TIL BORGERE MED PRÆDIABETES, SOM ER I SÆRLIG RISIKOGRUPPE
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker, ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’,
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Aktiv aldring og mere sundhed i det nære’ og
’En sund arbejdsstyrke’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er at forebygge eller udskyde udviklingen af diabetes type 2, samt nedsætte risikoen for
hjertekarsygdom, blandt borgere med prædiabetes samt evt.
svær overvægt (BMI≥ 30). Prædiabetes, som er et forstadie
til diabetes type 2, viser sig ved forhøjet fasteblodsukker eller
forhøjet blodsukkerindhold, men hvor værdierne ikke er så
høje, at der kan stilles diagnosen diabetes type 2. Videnskabelige studier viser, at ændring af livsstil kan normalisere
blodsukkeret hos personer med prædiabetes. Hvis tilstanden
først når at udvikle sig til diabetes type 2, går den ikke væk
igen. Der er således et stort forebyggelsespotentiale i at
sætte tidligt ind, før tilstanden udvikler sig. Behandlingen af
prædiabetes er en sund livsstil med sund mad, fysisk aktivitet
samt evt. vægttab og rygestop.
Diabetesforeningen anslår, at der er ca. 1425 borgere med
prædiabetes i Solrød Kommune2. Herudover er der ca. 950
borgere3 i kommunen med diagnosticeret diabetes type 2.
2. Indhold
Indsatsen består i udvikling af et kommunalt (hold)tilbud rettet mod borgere med prædiabetes, som er i særlig
risikogruppe. Det konkrete indhold i forløbet kan blandt andet bestå i livsstilsvejledning (individuelt og i gruppe) samt
holdtræning. Sigtet er, at give borgerne inspiration og redskaber til at ændre deres livsstil og blodsukkerniveau og
hermed forebygge/udskyde diabetes type 2.
I udviklingen af indsatsen, vil der blive set på muligheder for
at indgå samarbejde med eksterne aktører. Steno Diabetes
Center Region Sjælland (SDCS) har udtrykt interesse for at
indgå samarbejde omkring udviklingen af indsatsen, ikke
mindst i forhold til at målrette tilbuddet til borgere i særlig risikogruppe. Så støtten bliver givet til borgere med størst
2

Kilde: Diabetesforeningen, Diabetes i Region Sjælland, tilgået november 2020.

behov. Tilbuddet kan eksempelvis have fokus på at nå
mænd, borgere uden for arbejdsmarkedet eller med anden
etnisk baggrund.
Det vil også blive set på mulighederne for, at indsatsen kan
blive understøttet af tilbud i forenings- og frivilligt regi. Dette
skal bidrage til, at borgerne fastholder positive livsstilsændringer efter endt forløb i kommunalt regi.
Der vil desuden blive trukket på de erfaringer, som kommunen har med at køre rehabiliteringsforløb for borgere med
konstateret diabetes type 2, og på erfaringer fra andre kommuner.
3. Tidsramme
Forberedelses-og udviklingsfasen kan igangsættes foråret
2021 og selve tilbuddet i efteråret 2021.
4. Budget og ressourcetræk
Ressourcebehovet vil afhænge af udformningen af den konkrete indsats og mulighederne for eksternt samarbejde samt evt. mulighed for ekstern medfinansiering. Ressourcebehovet vil være påvirket af efterspørgslen og antallet af
udbudte hold. Det foreslås, at der udbydes ca. 1 hold i kvartalet, og der køres med venteliste.
Udvikling af tilbuddet: 30 terapeut/diætist-timer af ca. 319
kr.= 9.600 kr.
Drift af tilbuddet (ved opstart af ca. 1 hold i kvartalet):
Estimeret til 4 terapeut/diætist-timer ugentligt i op til 40 uger
om året = 51.000 kr. /helårligt.

3

Tallet er baseret på sygdomsregisterdata fra 2016. Kilde: Diabetesforeningen, Diabetes i Region Sjælland, tilgået november 2020.
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2021: Udviklingstimer og drift af tilbud med opstart i september. 51.000 kr./12 x 3,5 måned = 14.900 + 9.600 = 24.500 kr.
2022: Drift at tilbud, estimeret til 51.000 kr.
Øvrige personaleressourcer skal findes i de relevante områder.
I alt 24.500 i 2021 og 51.000 i 2022.
5. Aktør
- Sundhed og Frivillighed (Genoptræningscenter og Sundhedsfremme & Forebyggelse)
- Sygeplejen
- Kommunens læger (inddragelse i opsporings- og henvisningsarbejdet)
- Andre eksterne samarbejdspartnere (såsom Steno Diabetes
Center Region Sjælland)
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NR. 12: FÆLLESSKABER OG FYSISK AKTIVE SENIORER
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats






Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’, ’Tryghed, sundhed og værdighed
i alle aldre’, ’Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv’, ’Aktive borgere og et
aktivt erhvervsliv, der tager ansvar’ og ’ Fleksible rammer for fællesskaber og for den
enkelte’.
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Aktiv aldring og mere sundhed i det nære’,
’Mental sundhed og fællesskaber’ og ’Sunde rammer om borgernes liv’.
Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområde: ’Livskvalitet – skal gerne vare livet ud’ og
’Idræt og kultur er en del af voksenlivets sundhedsindsats’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er, i samarbejde med relevante aktører, at medvirke til at seniorer i kommunen har gode
muligheder for at være fysiske aktive i fællesskab med andre.
Indsatsen er en videreudvikling af indsatsen i Indsatskataloget 2019-20 under sundhedspolitikken.
Indsatsen skal understøtte, at flere seniorer i Solrød Kommune bliver mere fysisk aktive, end de er i dag. Der vil være
særligt fokus på inaktive seniorer og seniorer som generelt
ikke er tilstrækkelig fysisk aktive i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Herunder borgere med særlige
sundhedsudfordringer og behov.
Fysisk aktivitet har stor betydning for den enkeltes helbred
og trivsel gennem hele livet. I seniorlivet har fysisk aktivitet
og træning stor betydning for bevaring af muskelstyrke og
kroppens funktionsevne længst muligt. Træning kan desuden
udsætte demenssymptomer og nedsætte risikoen for fald4.
Deltagelse i frivillige fællesskaber kan samtidig bidrage til
bedre mental sundhed og livskvalitet.
En spørgeskemaundersøgelse5 peger på, at knap 30 % af de
voksne Solrødborgere ikke opfylder minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet, heraf er ca. 9 % helt fysisk inaktive.
Der er således et stort potentiale i at skabe bedre rammer og
muligheder for, at Solrødborgerne kan vælge at være fysisk
aktive hele livet.

for at sikre gode muligheder for alsidige aktivitets- og
idrætstilbud rettet mod seniorer. Aktiviteterne skal både
kunne tiltrække og fastholde den enkelte borger i fysisk aktivitet i fællesskab med andre eller på egen hånd.
2. Indhold
Indsatsen skal udvikles undervejs i indsatsperioden i dialog
med relevante aktører. Der skal laves en afdækning af hvilke
samarbejder, der kan etableres mellem eksterne samarbejdspartnere og Solrød Kommune.
Indsatsen kan både munde ud i konkrete aktivitetstilbud, såvel som bedre kobling til eksisterende eller nye
aktivitetstiltag. Udviklingen af indsatsen afhænger af, i hvilken
grad det lokale foreningsliv og øvrige samarbejdspartnere
har lyst og mulighed for at indgå samarbejde ift. konkrete
seniormålgrupper.
Et indsatsområde kan være at styrke samarbejdet mellem det
lokale foreningsliv og de kommunale forebyggende og rehabiliterende indsatser. Borgere, som eksempelvis har været i
forløb i genoptræningscenteret, skal i endnu højere grad
kunne fortsætte deres aktivitet i relevante lokalt forankrede
aktiviteter.
Der er foreløbigt udviklet et konkret forslag under indsatsen.
Tiltaget ’Ung motionsven’ beskrives i det efterfølgende afsnit,
øvrige tiltag skal udvikles i indsatsperioden.

Kommunens befolkningsprognose viser en forventning om
betydelig flere seniorer de kommende år. Det øger behovet
4

Sundhedsstyrelsen (2011) Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling.

5

Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner.
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Ung motionsven
Projektet går ud på at etablere et tilbud om et motionsfællesskab på tværs af aldersskel, kaldet ’Ung motionsven’. Der
sigtes efter, at der løbende er 10 unge rekrutteret til at være
motionsven for interesserede ældre borgere, som afslutter et
forløb i genoptræningscenteret. De unge rekrutteres i første
omgang i ungdomsskoleregi i samarbejde med UngSolrød.
Formålet med projektet er: 1) at bidrage til at ældre kan beholde deres funktionsniveau i længere tid. og 2) at unge
engagerer sig og lærer noget vigtigt om at tage ansvar og
være en god samfundsborger, via et frivilligt engagement.
Ung motionsven vil i første omgang blive udbudt som et
hold i ungdomsskolen, hvor der kan være 10 på holdet. De
unge motionsvenner gennemgår et kort oplæringsforløb og
matches derefter med en ældre borger, som rekrutteres af
terapeuterne i genoptræningscenteret. Matchet mellem ung
og ældre kan vare så længe begge parter ønsker det. Den
unge motionsven er fortrinsvis hjemme 1:1 ved den ældre,
men kan potentielt også have et hold i Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivilligcenteret eller andet sted. Motionen
skal bidrage til at vedligeholde funktionsniveau, ikke genoptræne. Hvis hver af de unge i gennemsnit bidrager med en
times motion til den ældre i 10 måneder af året, så kan projektet bidrage med 400 timer ekstra vedligeholdende
træning om året. Projektet bliver superviseret af kommunens
frivilligkonsulent.
3. Tidsramme
Forberedelses-og udviklingsfasen kan igangsættes primo
2021. Konkrete tiltag kan starte op løbende, med udgangspunkt i de behov og muligheder, som viser sig i samarbejde
med eksterne aktører.
4. Budget og ressourcetræk
Ressourcebehovet vil afhænge af udformning af de konkrete
tiltag under indsatsen.
Ressourcetrækket vil primært ligge i de medarbejderressourcer, som de enkelte afdelinger eller institutioner, potentielt
skal bruge på at understøtte nye aktivitets- og samværsfremmende tiltag. De enkelte afdelinger eller institutioner skal
levere indsatser, som i forvejen ligger inde for deres kerneområde.
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- Ung motionsven:
Koordineringstimer til genoptræningscenteret. Koordineringstimerne skal understøtte rekruttering af ældre til
projektet, matchning af ældre og unge motionsvenner, sikring af samarbejde og understøttelse af relationen mellem
ældre og den unge motionsven.
Estimeret til: 2 terapeuttimer ugentligt (af ca. 300 kr./timen) i
40 uger: 24.000 kr./årligt i 2021 og 2022. Herudover medfinansiering fra UngSolrød, der dækker øvrige udgifter.
- Herudover en foreslået ramme til igangsættelse af supplerende nye tiltag under indsatsområdet på 10.000 kr. i 2021 og
26.000 kr. i 2022.
Den konkrete udmøntning afhænger af, hvilke muligheder
for samarbejder, der viser sig, og hvordan ressourcebehovet
står mål med den forventede effekt.
I alt op til 34.000 i 2021 og 50.000 i 2022.
5. Aktør
Afhængig af udviklingen af de konkrete tiltag, vil der være
forskellige relevante aktører, som hver især kan bidrage til
samarbejdet, herunder:
- Sundhed og Frivillighed (Genoptræning. Aktivitets- og Frivilligcenteret og Sundhedsfremme & Forebyggelse)
- Sundhedsgruppen
- UngSolrød
- Ældreplejen
- Kultur og Fritid
- Frivillighed og foreningslivet i kommunen

NR. 13: INFORMATIONSINDSATS OG TIDLIG OPSPORING AF PROBLEMER MED ALKOHOL, STOFFER ELLER
PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT BORGERNE
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’ og ’Aktive borgere
og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar’.
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’Mental sundhed og fællesskabet’, ’En sund arbejdsstyrke’ og ´Sunde børn og familier i trivsel´.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er et styrket fokus på psykisk mistrivsel og alkohol- og misbrugsproblemer i mødet med
borgerne og at nedbryde tabuet omkring disse problematikker. Den forebyggende indsats kan understøttes gennem
informationsindsats til borgerne, og ved at kommunens
medarbejdere er mere opmærksomme på problematikkerne.
Hvordan de kan italesættes – samt hvilke muligheder der er
for hjælp til en borger ved bekymring, både i kommunen og
eksternt.
Indsatsen er en videreførelse af eksisterende indsats under
sundhedspolitikken. Indsatsen skal videreudvikles og tilpasses
på tværs af den kommunale organisation med inddragelse af
centrale fagpersoner og den tværgående sundhedsgruppe.
Det nærmere behov og efterspørgsel på yderligere kompetenceudvikling på områderne skal afdækkes grundigere,
forud for igangsættelsen.
Stadig flere borgere får mentale sundhedsudfordringer, såsom stress, angst og depression. Ligesom overforbrug af
alkohol er en centralt risikofaktor for udvikling af sygdom og
kan have væsentlige følger for de pårørende – ikke mindst
børnene – og samfundsmæssigt. En spørgeskemaundersøgelse6 peger på, at ca. 7 % af de voksne Solrødborgere
overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag. Ovenstående er derfor centrale fokusområder i den
borgernære forebyggelsesindsats.
2. Indhold
Indsatsen skal udvikles i indsatsperioden i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området og nyeste viden.

- Tilbud om kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere
inden for alkohol, rusmidler eller psykisk sårbarhed.
-Opdatering/eftersyn af handleguide til personale med borgerkontakt med henblik på håndtering af bekymring om
alkoholproblemer/misbrug mv. hos unge og voksne med information om, hvor de kan få hjælp efter behov.
- Informationsindsats og understøttende støttende aktiviteter
i forbindelse med landsdækkende alkoholkampagner og tilsvarende.
3. Tidsramme
Løbende igangsættelse af tiltag i 2021-22.
4. Budget og ressourcetræk
Afhænger af den konkrete udformning.
Forestået ramme til igangsættelse af tiltag (temaarrangementer/kurser, materialer mv.) på 20.000 kr. i 2021 og 30.000
kr. i 2022.
I alt 20.000 i 2021 og 30.000 kr. i 2022.
5. Aktør
-Tværgående indsats, hvor relevante aktører er afdelinger og
institutioner med direkte borgerkontakt.
- Sundhedsfremme & Forebyggelse
- Eksterne samarbejdspartnere, fx Psykiatrifonden eller Psykinfo i Region Sjælland.

Mulige elementer i indsatsen kan eksempelvis være:

6
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NR. 14: HJÆLP TIL STRESSRAMTE MED STRESSHÅNDTERINGSKURSET: ÅBEN OG ROLIG
Politiske pejlemærker og retningsgivende dokumenter,
som er særligt centrale for
denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’, ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’ og ’Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar’.
Sundhedspolitikkens indsatsområder: ’En sund arbejdsstyrke’ og ’Mental sundhed
og fællesskaber’.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
I efteråret 2018 indledte Solrød Kommune et samarbejde
med Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS) om afprøvning at stresstilbuddet Åben og Rolig i Solrød Kommune.
CFPS står for afholdelse af de lokale Åben og Rolig-kurser.
Samarbejdet var en pilotafprøvning af stresstilbuddet på
Payment by Result-vilkår (effektbaseret afregning).
En effektevaluering af de afholdte kurser i Solrød Kommune,
udarbejdet af CFPS, skal danne baggrund for en nærmere
evaluering af tilbuddet i Solrød Kommune. Evalueringen, og
administrationens anbefaling i forhold til videreførelse af tilbuddet, vil blive forelagt som selvstændig politisk sag med
henblik på stillingstagen til, om tilbuddet evt. kan overgå til
varig drift, kan fortsætte som projekt eller skal lukkes ned.
Åben og Rolig-kurset et forebyggende forløb med dokumenteret effekt, hvor målet er stressreduktion og psykisk
sundhedsfremme, og retter sig mod borgere som oplever
langvarig stress. Evalueringer fra bl.a. Københavns Kommune
har vist høj deltagertilfredshed med tilbuddet, og har understøttet positive effekter på borgernes beskæftigelse og
forsørgelse.
Stress udgør et stigende og alvorligt folkesundhedsproblem
med store konsekvenser på både individ- og samfundsniveau, hvor det eksempelvis er forbundet med omkostninger
som følge af stressrelateret sygefravær.
Sundhedsstyrelsen anbefaler (i Forebyggelsespakke om mental sundhed), at der i kommunalt regi er et tilbud til
sygemeldte borgere med stress, som har fokus stresshåndtering og mestringsstrategier. SST fremhæver, at tilbuddene
skal baseres på dokumenterede metoder med udgangspunkt
i den enkeltes behov og præferencer, såsom stresstilbuddet
Åben og Rolig.
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2. Indhold
- Udbud af 9-ugers Åben og Rolig stresshåndteringskursus
på hold med mulighed for individuelle samtaler med psykolog. Borgerne henvises til kurset gennem egen læge eller via
sagsbehandler i Job- og Socialcentret.
3. Tidsramme
Kurserne kan startes løbende op i forhold til efterspørgslen
og den økonomiske ramme.
4. Budget og ressourcetræk
Forlængelse af tilbuddet fordrer, at der bliver lavet en ny
kontrakt med udbyder med ændrede vilkår. Det er ikke muligt at forlænge den nuværende særaftale med CFPS.
Forventet kursusafgift pr. Åben og Rolig-hold med 10-14 deltagere: 120.000-140.000 kr. (afhængig af holdstørrelse).
Personaleressourcer til koordinering af tilbuddet skal findes i
egen organisation.
Job- og Socialcenteret (JOBS) kan medfinansiere tilbuddet på
basis af antallet af borgere, som JOBS henviser.
Det foreslås, at der afsættes en ramme på 200.000 kr. (i indsatkataloget) til medfinansiering/drift af tilbuddet i 2021 og
evt. 2022. Afhængig af Job- og Socialcenterets henvisning til
tilbuddet og medfinansiering, forventes der at kunne oprettes 2-4 hold i 2021.
Afhængig af antallet af borgere, som henvises til tilbuddet fra
egen læge, kan der opstå længere ventetid på tilbuddet eller
et behov for yderligere ressourcetilførsel.
I alt 200.000 i kr./årligt i 2021 og evt. 2022.
5. Aktør
- CFPS / udbyder af Åben og Rolig
- Sundhedsfremme & Forebyggelse
- Job- og Socialcenteret

NR. 15: LØBENDE VURDERING AF KOMMUNENS FOREBYGGELSESINDSATS, SUPPLERENDE INITIATIVER OG
DRIFT AF DIVERSE INDSATSER FORANKRET I SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE
Politiske pejlemærker og
retningsgivende dokumenter, som er særligt
centrale for denne indsats




Byrådets pejlemærker: ’Læring og udvikling hele livet’ og ’ Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’
Sundhedspolitikkens indsatsområder: Relaterer sig potentielt til samtlige indsatsområder.

1. Formål, baggrund og forventet udbytte
Formålet med indsatsen er at understøtte en velfungerende
borgerrettet forebyggelsesindsats, som kan bidrage positivt
til borgernes sundhed.
NB. denne indsats dækker kun tiltag, som ikke kan placeres
under de øvrige indsatsforslag i indsatskataloget. Det forventede udbytte afhænger af den konkrete udmøntning.
2. Indhold
- Drift at div. forebyggelsestiltag/ tilbud, eksempelvis rygestopkurser, livshistoriegrupper for ældre, div. oplysnings og
kampagneaktiviteter, samarbejde med frivillige organisationer.
- Løbende vurdering, kvalitetssikring og udvikling/videreudvikling af kommunens forebyggelse- og sundhedsfremmeindsats i relation til Sundhedsstyrelsens centrale faglige anbefalinger til kommunens forebyggelsesarbejde, ny viden og
erfaringer fra andre kommuner.

- Fortsat udvikling af samarbejdet mellem forebyggelses- og
frivillighedsområdet.
- Øvrige udgifter til drift af området (temaarrangementer, tilbud, faglig udvikling af området, materiale mv.).
- Opstart af nye initiativer og indsatser i relation til nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på sundhedsfremme- og
forebyggelsesområdet.
Personaleressourcer skal findes i egen organisation.
I alt 65.600 i 2021 og 198.500 kr. i 2022.
5. Aktør
- Sundhedsfremme & Forebyggelse
- Den tværgående sundhedsgruppe.
- Øvrige aktører afhænger af de konkrete tiltag.

3. Tidsramme
Igangsættes løbende.
4. Budget og ressourcetræk
Der foreslås en samlet ramme, som dækker:
- Drift af rygestopkurser og rygeforebyggende aktiviteter
(honorer til instruktør, information om tilbuddet og materialer). Ressourcebehovet afhænger efterspørgslen på hjælp til
rygestop. Estimeres til 30.000 kr./årligt.
- Lungekor-tilbud til borgere med lungesygdom (honorar til
korleder pr. sæson/år): ca. 10.000 kr.
- Understøttelse af div. nationale og lokale informations og
kampagneaktiviteter, fx solbeskyttelse, rygeforebyggelse, sikker sex, hygiejne, mental sundhed, kroniske sygdomme.
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