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I Faxe Kommune vægter vi sundhed højt. Det gør vi fordi vi ved, at sundhed er en 
væsentlig forudsætning for at leve det liv, man ønsker sig. 

Men sundhed er mange ting, og i Faxe Kommune vil vi gerne favne sundhedens 
mange facetter og inkludere alle lige fra tidlig barndom til alderdom. Vi vil skabe 
sundhed sammen med jer som bor i kommunen og udnytte, at kommunen er rig 
på smuk natur og et bredt foreningsliv. Vi vil favne bredt, uanset om man bor på 
landet eller i byen – sundheden skal være for alle. 

Sundhed begynder med vores egne valg og motivation, men vi er stærkest når vi 
står sammen. Derfor vil vi fremme fællesskabet, som gør den enkelte stærkere og 
motiveret for at leve sundt og give det videre til de næste generationer. 
Faxe Kommune er allerede rig på mange forskellige typer fællesskaber, blandt andet 
i foreningslivet, hvor mange deltager. Med sundhedspolitikken vil vi i fællesskab ar-
bejde for at få endnu flere med og skabe flere og nye typer fællesskaber. 
Der skal være fællesskaber for alle, og alle kan være med til at skabe dem.  

Vi ved, at livsstil og sundhed hænger sammen med hvor man bor, hvordan man 
vokser op, uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og af, hvor nemt 
det er at bruge og deltage i sundhedstilbud.  Ikke alle har de samme forudsætninger 
for at skabe deres liv med et sundt udgangspunkt. Sundhedspolitikken har fokus på, 
at alle skal hjælpes på vej på en god og nem måde. 

Vi ved også, at mange i Faxe Kommune er udfordret på både det fysiske og det 
psykiske helbred. Flere har mere end en kronisk sygdom, fx diabetes eller KOL, 
mange er stillesiddende meget af dagen, der er en stigning i overvægtige borgere 
og flere end tidligere føler sig stressede eller ensomme. 

Med sundhedspolitikken for 2021-2025 ønsker vi at komme nogle af disse 
problemer til livs, så flere trives både fysisk og mentalt. 

Forord

Vores sundhedspolitik trækker tråde til 
mange af kommunens andre politikker, 
som også inddrager sundhed:

• Kultur- og fritidspolitik
• Handicappolitik
• Politik for mad, måltid og bevægelse
• Udsattepolitik
• Børne- og ungepolitik
• Rusmiddelpolitik
• Alkoholpolitik

FNs Verdensmål
Faxe Kommune understøtter FNs verdensmål 
og verdensmålene er kommunens ramme for 
vækst og udvikling. I sundhedspolitikken 
understøtter vi tre af de 17 verdensmål: 
Sundhed og trivsel, Mindre ulighed og 
Bæredygtige byer og lokalsamfund. 
Det gør vi fordi vi ønsker, at sikre kommunens 
borgere et godt sted at  bo og leve hele livet 
og viderebringe de gode muligheder for den 
kommende generation.  
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 I fællesskab vil vi skabe de bedste rammer for, at alle let og naturligt kan leve et 
sundt liv i land og by. Der skal være en mangfoldighed af fællesskaber, hvor både den 
fysiske og mentale sundhed kan blomstre.  
Alle, der bor i Faxe Kommune har selv et ansvar for egen sundhed, men de der har 
brug for en hånd, skal have mulighed for at få det. Vi vil fremme det sunde liv ved at 
skabe gode rammer og meningsfulde tilbud fra fødsel og gennem hele livet, så alle 
får de bedste muligheder for et sundt liv. 

Vision: 
Sundhed i fællesskab gennem hele livet

Principper
Sundhedspolitikken bygger på tre bærende principper, som alle temaområder og 
indsatser tager udgangspunkt i. De tre principper er:

• Lighed i sundhed
• Natur, kultur og fritidsliv
• Medejerskab

Lighed i sundhed
Sundhed skal være for alle. Derfor vil vi gerne mindske uligheden i sundheden, der 
hvor der generelt er en skæv fordeling både i mental sundhed, fysisk sundhed og 
sundhedsadfærd. 
Alle skal have lige muligheder uanset uddannelse, beskæftigelse og helbredstilstand. 
At alle modtager lige sundhedstilbud er ikke nødvendigvis retfærdigt eller særligt 
effektivt. Derfor kræver det, at vi tør gøre forskel og målrette vores indsatser, så 
dem der har sværest ved at tage hånd om egen sundhed får en hjælp til dette. Vi 
vil skabe lighed på tværs af alle i kommunen, både børn, voksne, familier, ældre og 
ekstra sårbare eller udsatte.
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Natur, kultur og fritidsliv
I Faxe Kommune har vi masser af kultur, natur og foreningsliv. Vi har adgang til både 
skov, strand, hav og søer og det vil vi udnytte. 
At bruge og færdes i naturen kan være med til at nedbringe stress og øge vores 
fysiske og mentale velvære. Derfor vil vi inddrage naturen og kulturen i vores tilbud 
og aktiviteter for at fremme sundheden og det gode fritidsliv. 
Vores natur, kultur og vores fritidsliv er en betydningsfuld del af vores 
selvforståelse, og derfor er det også en betydningsfuld del af vores sundhedspolitik. 

Medejerskab
Vores kommune er et fællesskab - også i forhold til sundhed - og det er derfor helt 
naturligt, at når vi arbejder med sundhed i lokalsamfundet, sker det i samarbejde 
med de mennesker, der bor der. 
På den måde får vi nye og stærke kompetencer og ressourcer i spil, og vores sund-
hedstilbud bliver noget, vi alle kan se os selv i. 
Vi ønsker, at vores sundhedspolitik skal afspejle alle, som bor her, og at sundhed 
bliver noget, som borgere og kommune er fælles om og som vi sammen tager 
ejerskab og ansvar for. 
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Temaer
Politikkens temaer er fundet i dialog og samarbejde på tværs af kommunens centre 
og med byrådet. Vi ønsker, at politikken skal være for alle, og derfor er der blevet 
arbejdet med den på tværs, så den handler om alle aldersgrupper og livssituationer. 
På den måde har vi fundet frem til disse fire temaer:

• Meningsfulde fællesskaber for alle 
• Bedre mental sundhed  
• Fysisk trivsel
• Sammenhæng i sundhed 

Temaerne skal være med til, at vi både kan møde de individuelle og de fælles behov.  
For sundhed er ikke ens for alle, men sundhed er vigtig for alle på forskellige vilkår. 
Inden for hvert tema er der en række målsætninger, som vi vil arbejde på at indfri i 
sundhedspolitikkens levetid. Temaer og målsætninger udmønter visionen og så vidt 
muligt med udgangspunkt i Sundhedspolitikkens bærende principper.

Når sundhedspolitikken for 2021–2025 er blevet vedtaget, laver vi en handleplan, 
som opstiller konkrete kortsigtede mål og forslag til indsatser. Denne handleplan 
følger vi op på og justerer hvert år. 

Tema 1: Meningsfulde fællesskaber for alle
Vi ønsker, at så mange forskellige typer fællesskaber som muligt trives og blomstrer. 
Der skal være tilgængelige fællesskaber for alle uanset køn, alder, interesser og 
ressourcer og uanset om man bor på landet eller i byen. 

Fællesskaber skaber grobund for god mental sundhed, forebygger ensomhed og 
forlænger levealderen. Når man kan finde sammen i fællesskaber med fælles 
interesser, gør det os gladere. At være en del af et fællesskab, kan også skabe 
tryghed og give en sammenhæng mellem livet og det sted, man bor. 

Vi ønsker, at mennesker aktivt er med til at skabe og forankre nye og stærke 
fællesskaber i det lokalsamfund, hvor de bor – også fællesskaber om et aktivt 
og sundt liv.

Det vil vi:

• Fremme tiltag der gør det muligt, at flere kan indgå aktivt i et fællesskab  
uanset livssituation og bopæl 

• Understøtte at foreninger kan inkludere alle
• Inddrage frivillige i kommunens institutioner 
• Skabe flere fællesskaber med fokus på et aktivt og sundt liv
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Tema 2: Bedre mental sundhed
Mental sundhed er mere end bare fravær af psykisk sygdom – det er et spørgsmål 
om trivsel. Indsatser, der forbedrer mental sundhed, fokuserer blandt andet på at 
håndtere stress, angst og depression, psykiske lidelser, sygefravær, ensomhed og 
deltagelse i fællesskaber. 
Antallet af mennesker, der har problemer med den mentale sundhed, er stigende 
for alle aldersgrupper. Stress, angst og depression er blandt de mest almindelige 
årsager til nedsat mental sundhed. Stress er også årsag til mange sygemeldinger, 
både i den private og i den offentlige sektor. Ny viden1 peger desuden på, at 
overdreven brug af sociale medier kan være skadelig for den enkeltes mentale 
sundhed. Børns problemer med mental sundhed er en væsentlig årsag til, at mange 
ikke trives i skolen og får udfordringer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Det vil vi:

• Arbejde for at flere børn, unge, voksne og ældre lever med god mental  
sundhed 

• Sætte ind med flere tiltag for at få børn og unge til at føle sig som en del af 
fællesskabet, uanset alder, køn, etnicitet, familietype og seksuel orientering 

• Sætte fokus på digital dannelse blandt børn, unge og familier med fokus på at 
styrke den mentale sundhed

1:
Kierkegaard et al., Digital 
mediebrugs betydning 
for sociale relationer, 
fællesskaber og stress 
blandt børn og unge, 
Litteraturstudie 2020, 
Statens Institut for 
Folkesundhed, SDU og 
Københavns Universitet.
Se mere på Sundheds-
styrelsens hjemmeside

http://Sundheds- https://www.sst.dk/da/Opgaver/Forebyggelse/Indsatser/Fokusomraader/Sundhed%20og%20digitale%20medier/Skaermbrug%200%2015%20aarstyrelsens hjemmeside
http://Sundheds- https://www.sst.dk/da/Opgaver/Forebyggelse/Indsatser/Fokusomraader/Sundhed%20og%20digitale%20medier/Skaermbrug%200%2015%20aarstyrelsens hjemmeside
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Tema 3: Fysisk trivsel
Når den fysiske sundhed trives, har det en række positive effekter. Det fremmer 
livsglæde og vores sociale velvære, og både bevægelse og kost har indflydelse på 
koncentration, læring og forebyggelse af livsstilssygdomme. Vi ønsker at fremme 
de gode sundhedsvaner allerede fra barndommen, da det gør det lettere at bevare 
gode vaner livet igennem.

Det sunde valg skal derfor være det lette valg. Alle skal have mulighed for at kunne 
passe på sig selv og sin krop. I Faxe Kommune er overvægt et stigende problem, 
og derfor skal vi i endnu højere grad end i dag indtænke bevægelse og sund kost i 
daginstitutioner, i skoler og i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

Når det gælder rygning, stoffer og alkohol, så skal vi skabe rammer, der gør 
fravalg lettere end tilvalg. Både på de kommunale arbejdspladser, i skoler, på 
ungdomsuddannelser og i nattelivet. I forhold til den sunde krop vil vi også sætte 
fokus på hygiejne, som er en væsentlig faktor i forebyggelse af smitsomme 
sygdomme. 
Det lette sunde valg skal derfor tænkes ind i alle kommunens tiltag på tværs af 
fagcentre og på tværs af generationer.

Det vil vi:

• Have fokus på gode måltider for børn og unge i daginstitutioner og skoler 
• Forebygge rygning og øge motivationen for rygestop
• Arbejde med at indrette kommunens offentlige arealer samt legepladser og 

aktivitetsområder, så de indbyder til aktivitet for alle 
• Skabe mere bevægelse i hverdagen for både børn, voksne og ældre
• Fokusere på seksuel sundhed for unge 
• Styrke fokus på god hygiejne i alle dele af kommunen 
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Tema 4: Sammenhæng i sundhed
Vi forventer, at der kommer en national sundhedsreform i sundhedspolitikkens 
levetid, som vil give flere opgaver til kommunen. Dem skal vi være klar til at løfte 
på kvalificeret vis. 
Vi ønsker at have fokus på det nære sundhedsvæsen - altså alt 
det, der foregår uden for hospitalerne, i eget hjem, på arbejdspladser, institutioner 
og i lokalområdet. I Faxe Kommune har mange en kronisk sygdom og disse skal vi 
være klar til at varetage. 

Vi vil gå nye veje og arbejde tæt sammen med praktiserende læger, regionen, 
patientforeninger og andre aktører om at skabe oplevelsen af et sammenhængende 
sundhedsvæsen, hvor den enkelte føler sig hørt og set, og hvor overgange mellem 
sektorer sker smidigt. Vi vil arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs 
i kommunen, så det bliver simpelt for den enkelte at navigere i kommunens tilbud.

Det vil vi:

• Tydeliggøre kommunens tilbud og aktiviteter på sundhedsområdet, så de er  
let tilgængelige og synlige

• Styrke samarbejdet mellem kommunen, de praktiserende læger og regioner  
til gavn for kommunens borgere

• Sikre at der i fremtiden fortsat er de rette tilbud til kronikere i kommunen 
• Vi vil løbende udvikle kompetencer og kapacitet i vores kommunale  

sundhedstilbud, så vi er klar til at håndtere de opgaver, som en kommende 
national sundhedsreform flytter ud i kommunerne 

• Sikre tidlig opsporing og behandling til alle borgere


