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Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Beskæftigelses- 
& Integrationsudvalget 
Center for Beskæftigelse har indsatser inden for alle seks mål i sundhedspolitikken.  
 
Succeser: Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering) samarbejde med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, 
samt nedbringelse af det interne sygefravær. Siden juni 2022 har Jobcenter Faxe tilbudt at 
besøge afdelinger i Faxe Kommune, for at orientere om de indsatser, der kan igangsættes 
for at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere i Faxe Kommune. 
 
Udfordringer: Det kan være en udfordring for institutionerne at fastholde fokus på 
samarbejdet med jobcentret, da deres naturlige fokus er på at varetage deres 
kerneopgaver.  
 
Forslag til nye tiltag: Jobcenteret vil i samarbejde med Sundhedscenteret, forsøge at 
udbrede kendskabet til Sundhedscenteret kurser og træningsforløb blandt jobcenterets 
medarbejdere, så det vil komme flere borgere til gode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Center for Beskæftigelse 
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Center for Beskæftigelse 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Beskæftigelses- & Integrationsudvalget 
 
Vision: styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats.  
 
Mål: 

1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  
2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
3. Mindre alkohol og nul stoffer 
4. Styrket mental sundhed 
5. Mad og gode måltider 
6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 

 
1: Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus 

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 1
 

Færre 
rygere og 
brugere af 
tyggetobak 
og snus 

Sundhedsfremmes 
tilbud til borgerne 
om rygestopkurser 
tilrettelægges med 
udgangspunkt i de 
enkelte 
målgruppers 
behov, så flest 
mulige tager imod 
tilbuddet. Der 
opsættes årlige 
mål for antal og 
målgrupper fra 
2022 og frem. 

Center for 
Beskæftigelse 

 

Vejleder borgere og henviser til tilbud i 
sundhedscentret. Medarbejdere tilbydes også 
dette. 
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Der er indført røgfri 
arbejdstid på alle 
kommunens 
arbejdspladser fra 
den 1. juli 2021, så 
ingen borgere, 
herunder også 
børn og unge, 
oplever rygning i 
dagligdagen. 

Alle centre Trådte i kraft 1. juli 2021, jf. Byråd 27.5.2021.  
Fuldt implementeret i alle centre, og kommunens 
rygepolitik er beskrevet for medarbejdere på 
intranettet. Rygepolitikken kan tilgås her. 

 

 
2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære 

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
Samarbejdet med 
foreningslivet 
omkring forløb 
med fysiske 
aktiviteter i 
dagtilbud, skoler, 
klubber, jobcenter 
og botilbud m.v. 
styrkes med bl.a. 
min. to nye 
partnerskaber med 
foreningerne hvert 
år i 2022, 2023, 
2024 og 2025. 

Center for 
Beskæftigelse 
 

Vi har et forløb, Mønsterbryder og 1:1, hvor den 
unge sammen med mentor og 
virksomhedskonsulent bl.a. ugentligt er fysisk aktive. 
Endvidere drøftes vaner, kost, misbrug, motion 
m.m. samt selvværd. 
 
Der er bygget en legeplads for flygtningebørn på 
Søndergade i oktober, som faciliterer det sociale 
med børnene i kommunen og fremmer 
integrationen. 

 

Fokus på henvisning til Krydsfelt (SEL §82 tilbud), 
hvor der fokuseres på motion, fællesskaber og 
personlig udvikling som afgørende parametre 
for ejerskab over eget liv. 

 

M
ål

 2
 Fysisk 

aktivitet, 
fællesskab 
og velvære  

Bevægelse i 
naturen skal fra 
2022 indgå som en 
konkret del af 
kommunens 
sundhedstilbud til 
udfordrede 
borgere. 

Center for 
Beskæftigelse 

 

Medarbejdere italesætter sundhed og 
bevægelse, bl.a. i naturen, over for borgeren 
løbende. Alle medarbejdere er uddannet i den 
motiverende samtale (MI). 

 

 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Byraadet_%282021%29_27-05-2021_Dagsorden_%28ID3487%29/Bilag/rygepolitik_-_3_oplaeg_0.pdf
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3: Mindre alkohol og nul stoffer 
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 3
 Mindre 

alkohol og 
nul stoffer 

En synlig og let 
adgang til en 
sammenhængende 
alkoholbehandling, 
herunder tilbud til 
pårørende, familier 
og børn. 

Center for 
Beskæftigelse 

LAB-mentorer for de unge tager hånd om hele 
den unge og dennes problematikker. 
UU og SSP har tæt samarbejde omkring de unge 
15-25-årige. 
 
Samarbejde med misbrugskonsulenter, som også 
deltager ved samtaler på UngeVejen med de 
unge. 
 
Italesætter problematisk alkoholadfærd over for 
borgerne. Tilbud om at sagsbehandleren tager 
kontakt til Rusmiddelcenteret på vegne af 
borgeren. 
  
For at ledige borgere med misbrugsproblemer kan 
rykke tættere på arbejdsmarkedet, er der fokus 
på, at den helhedsorienterede indsats tager 
hensyn til evt. misbrugsbehandling. Eksempelvis 
med at finde en rummelig arbejdsplads i 
forbindelse med virksomhedspraktik, som giver 
plads til sideløbende behandling. 

 

 
 
4: Styrket mental sundhed 

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 4
 Styrket 

mental 
sundhed 

Udsatte borgeres 
mentale sundhed 
styrkes ved at 
understøtte trivsels-
fremmende miljøer 
med fokus på job, 
generhvervelse og 
social færdigheds-

Center for 
Beskæftigelse 

 

TOP (tidlig opsporing af psykoser fra Psykiatrien Øst) 
kommer fast en gang om måneden på 
UngeVejen. 
 
Faxe Kommune har indgået et samarbejde med 
psykiatrien i Region Sjælland om individuelt 
planlagt job og uddannelse med støtte til borgere 
med psykiske lidelser (IPS-forløb). 
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træning i trygge 
og inkluderende 
fællesskaber  

 
Opkvalificering af alle medarbejdere til at spotte 
fysiske og psykiske handicap (herunder 
ordblindhed, ADHD etc.), og til at kunne anvende 
handicapkompenserende ordninger til fordel for 
borgerne. 
  
Udpegede nøglepersoner i forhold til viden om 
hjælpemidler og andre kompensationsordninger 
under STAR. 

 

5: Mad og gode måltider 
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 5
 Mad og 

gode 
måltider 

Sundhedsfremme 
styrker og udvider 
tilbuddene til 
borgerne om 
vægttab og 
kombinerer dette 
med kost, fysisk 
aktivitet i naturen, 
sundhedssamtaler 
og fokus på 
mental sundhed. 

Center for 
Beskæftigelse 

 

Italesætter problemerne over for borgere. 
Evt. aftale med borgeren, om sagsbehandleren 
skal tage kontakt til sundhedscentret på vegne af 
borgeren. 
  
Italesætter det også i forhold til jobsøgning og 
udviklingsmuligheder på det brede 
arbejdsmarked. 
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6: Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

Center for 
Beskæftigelse 

 

Fokus på samarbejde med de praktiserende 
læger og klinisk funktion, i forhold til at sikre en 
sammenhængende og koordineret indsats.  
Italesætter det også i forhold til jobsøgning og 
udviklingsmuligheder på det brede 
arbejdsmarked. 

 Sammen-
hængende og 
koordinerende 
indsats for borgere 

Center for 
Beskæftigelse 

Jobcenter har ansat en ergoterapeut for at få 
den sundhedsfaglige viden med et jobrettet fokus 
ind i jobcentret og ud til borgerne. Der fokuseres 
på job og krop, og på at være aktiv med 
hensigtsmæssige bevægelser i jobbet. 

 

M
ål

 6
 

Sammen-
hæng i det 
nære 
sundheds-
væsen og 
den 
sundheds-
faglige 
indsats 

Indsatserne 
understøtter 
forløbsprogrammer 
for kroniske 
sygdomme inden 
for 
sygdomsområderne 
KOL, hjertesygdom, 
kræft, diabetes, 
rygproblemer og 
demens og følges 
op med en årlig 
evaluering for 2022-
2025. 

Center for 
Beskæftigelse 

Fokus på brug af Sundhedsfremmes tilbud til 
borgere, der lever med kroniske smerter. 
 
Desuden forslag om et nyt tiltag (til højre).  

Jobcenteret vil i samarbejde 
med Sundhedscenteret, 
forsøge at udbrede 
kendskabet til 
Sundhedscenteret kurser og 
træningsforløb blandt 
jobcenterets medarbejdere, 
så det vil komme flere 
borgere til gode. 
 


