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Center for Social, Sundhed & Pleje 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Senior & 
Sundhedsudvalget 
Center for Social, Sundhed & Pleje har indsatser inden for alle politikkens seks overordnede 
mål.  
 
Af succeser kan blandt andet nævnes understøttelse af lige adgang til sundhedstilbud for 
alle blandt andet ved én indgang til Sundhed og Forebyggelses tilbud. Det giver flere 
henvendelser fra både borgere og internt i organisationen. Der opleves herved en større 
faglighed i visitationsprocessen.  
 
Desuden er fortsat flere indsatser i gang ift. at skabe en sammenhængende indsats i 
borgerforløb på tværs af sektorer, herunder fasttilknyttede læger på kommunens plejehjem 
og et velfungerende samarbejde med kommunens praktiserende læger i flere 
sammenhænge.  
 
Ydermere blev der ansat en Pårørende- og fællesskabsvejleder pr. 1. marts. Hun faciliterer 
forskellige aktiviteter og tilbud til pårørende. Hun bidrager også med opsøgende arbejde 
ift. ensomme og sårbare borgere med henblik på at give dem mulighed for at deltage i 
nye interessefællesskaber.  
 
Faxe Kommune har dog fortsat en udfordring i flere borgere med sundhedsmæssige 
udfordringer og komplekse behov, herunder multisygdom og dårlig mental sundhed.  
 
 
Justeringer i Sundhedspolitikken  

Der er tale om flere forskellige typer af justeringer. Det er først og fremmest justeringer i 
forhold til interne arbejdsgange, som for eksempel i forhold til SSP-styregruppen, som ikke 
fastlægger måltal for unges alkoholdebut. Dertil ændres alle måltal fra Sundhedsprofilen 
2017 til de nyeste tal fra Sundhedsprofilen 2021. 
Desuden tilføjes et mål om nedbringelse af rusdrikkeri, som er en af kommunes større 
udfordringer inden for alkohol. Dertil fjernes omtale af ”motion på recept”, da der ikke er 
evidens for effekten af det som enkeltstående tilbud. I stedet fokuseres der bredere på 
bevægelse i naturen og på mere bevægelse i forskellige aktiviteter, hvor det giver mening 
for borgere såvel som aktiviteten.   
 
Dertil skal udvalget godkende en række justeringer i sundhedspolitikkens målsætninger, 
bl.a. som følge af, at, at der siden Sundhedspolitikkens udarbejdelse er offentliggjort en ny 
Sundhedsprofil. Ændringerne skal endeligt godkendes af Senior & Sundhedsudvalget den 9. 
januar og af Byrådet i januar 2023. 
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Center for Social, Sundhed & Pleje 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Senior & Sundhedsudvalget 
 
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 

 
Mål 1: Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus   

Mål Ansvarlig Status  Forslag til justeringer 

I 2025 skal færre borgere ryge. I 
2017 røg 19 % af borgerne i Faxe 
Kommune dagligt. I 
Sundhedsprofilen for 2025 skal højst 
13 % ryge dagligt. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Sundhedsprofilen 2021 viser at 14,8% af borgerne i 
Faxe Kommune ryger dagligt. 
 

I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højst 10% ryge dagligt. 
 
Faxe Kommune har indgået 
partnerskab i Røgfri Fremtid 
og bl.a. derfor forventes det 
at kun 10% af borgerne i Faxe 
Kommune vil være daglig 
rygere.  

M
å

l 1
 

Der skal være røgfrie miljøer og 
røgfri arbejdstid på alle 
kommunens arbejdspladser fra 
2021. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Røgfri arbejdstid blev indført i 2021. I 2023 vil der 
være fokus på ”Røgfri Fremtid”, som bl.a. 
understøtter røgfrie miljøer. 
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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. 

 

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 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Sundhedsfremme og Forebyggelse har i 2022 
afholdt 11 rygestopkurser forskellige steder i 
kommunen.  
Der er også afholdt flere individuelle forløb for f.eks. 
gravide. 
 
Faxe Kommune er med i et treårigt rygestopprojekt 
”Styrket rygestoptilbud til særlige grupper” sammen 
med Køge og Stevns kommuner. 
I projektet er der i 2022 en særlig rygestopindsats til 
21 sårbare borgere.  
 
Opmærksomhed på at frontpersonale i højere grad 
benytter sig af muligheden for at henvise til 
tilbuddet.  

 

 
2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  

Mål Ansvarlig Status  Forslag til justeringer 

M
å

l 2
 

I 2025 skal færre voksne være 
inaktive eller utilstrækkeligt fysisk 
aktiv i fritiden. I 2017 var 35 % af 
borgerne i Faxe Kommune inaktive 
eller utilstrækkeligt fysisk aktive i 
fritiden. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Der foreslås en ændring hvor kun fysisk inaktivitet 
indgår, da WHO´s anbefalinger for fysisk aktivitet er 
ændret i 2021. Tallene fra 2017 til 2021 vil ikke kunne 
sammenlignes. Procenttal for inaktivitet og 
utilstrækkelig fysisk aktivitet fremgår derfor ikke 
samlet af Sundhedsprofilen 2021. Procenttallet i 
2021 for inaktivitet er 22,8 %. 
 
På baggrund af ovenstående ændring foreslås at 
der kun målsættes for inaktivitet.  

I 2025 skal færre voksne være 
inaktive i fritiden. I 2021 var 
22,8% inaktive. 
I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højest 20% af borgerne i 
Faxe Kommune være 
inaktive fritiden. 
 

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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I Sundhedsprofilen for 2025 skal 
højst 30 % være inaktive eller 
utilstrækkeligt fysisk aktive i fritiden. 
 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Der foreslås en ændring hvor kun fysisk inaktivitet 
indgår, da WHO´s anbefalinger for fysisk aktivitet er 
ændret i 2021. Tallene fra 2017 til 2021 vil ikke kunne 
sammenlignes. Procenttal for inaktivitet og 
utilstrækkelig fysisk aktivitet fremgår derfor ikke 
samlet af Sundhedsprofilen 2021. Procenttallet i 
2021 for inaktivitet er 22,8 % og for lettere motion er 
tallet 57,8%. 
 
På baggrund af ovenstående ændring foreslås at 
der kun målsættes for inaktivitet. 

I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højst 20% af borgerne i 
Faxe Kommune være 
inaktive i fritiden. 

I 2022 har Sundhedsfremme og Forebyggelse 
afholdt tre holdforløb i naturen for borgere med 
diabetes og/eller overvægt. 
I forløbet er der undervisning i f.eks. mental 
sundhed, kost og udendørs træning.  
Sundhedsfremme og Forebyggelse har fokus på 
integrering af naturen i alle tilbud, hvor det er 
meningsfyldt for borgerne og aktiviteten. 
I 2022 er der etableret en bålhytte på Faxe 
Sundhedscenter, som forventes at blive inddraget i 
relevante sundhedsfremme-tilbud.  
Bålhytten kan også anvendes af andre i 
kommunen. 

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

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje  
 

Ultimo 2022 har Sundhedsfremme og Forebyggelse 
indgået samarbejde med Gigtforeningen, som har 
et naturtræningsprojekt sammen med bl.a. 
TrygFonden og DGI.  
 
I projektet indgår også lokale frivillige, og der vil i 
foråret 2023 blive afholdt de første 
naturtræningsforløb for borgere med smerter i ryg, 
muskler og led.  
Naturtræningen har fokus på bevægelse, 
fællesskaber og gode oplevelser. 
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Der udarbejdes senest i 2022 
forslag til hvordan ”Motion på 
recept” kan indgå som en fast del 
af handleplanerne for udsatte 
borgere i rehabilitering, 
aktivitetstilbud mm. fra 2022 og 
frem. 
 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 
 

”Motion på recept” skal udgå. Der er ikke evidens 
for effekten af motion på recept som enkeltstående 
tilbud, hvorfor motion indgår som en af flere 
aktiviteter i et givent sundhedstilbud. 
Derfor foreslås en reformulering af målet, således at 
fysisk aktivitet frem til 2025 indgår som en fast del af 
handleplaner for udsatte borgere.  

Senest i 2022 og frem skal 
fysisk aktivitet indgå som en 
fast del af handleplaner for 
udsatte borgere, herunder 
også borgere i botilbud. 
 
 

 
3: Mindre alkohol og nul stoffer 

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
å

l 3
 

SSP indgår i et tæt samarbejde 
med ”Fælles om Forebyggelse” for 
at arbejde opsøgende og 
tværgående i forhold til unge med 
misbrugsproblemer. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Der er et tæt samarbejde med SSP Faxe ift. unge 
med misbrugsproblemer. Møderne er en gang 
månedligt, hvor der udveksles oplysninger om, hvor 
der umiddelbart er unge, der har udfordringer med 
rusmidler. Det er SSP, der har den faste kontakt samt 
er opsøgende og afholder tværgående møder 
med f.eks. skoler, SSP-Lærere, opholdssteder, 
heldagsskoler, FGU m.fl. og Rusmiddelcenteret 
tilkaldes/henvises til efter behov. 
 
Derudover har der været afholdt tværgående 
møder med Ungdommens uddannelsesvejledning / 
Ungevejen for at kunne fastholde kendskabet til 
Rusmiddelcenterets behandling. Det påtænkes at 
afholde endnu et samarbejdsmøde inden årets 
udløb.  
 
Center for Børn, Unge & Familier har et tæt 
samarbejde med SSP, hvor blandt andet 
familiechefen deltager i kvartalsvise møder, hvor 
aktuelle emner drøftes på tværs samt en løbende 
kontakt bl.a. i forbindelse med Børn i Fællesskaber 
m.v. og når der ses konkrete behov. 
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På plejecentre, aktivitetstilbud, 
væresteder og botilbud 
udarbejdes senest i 2022 kodeks for 
god alkoholkultur. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Kodeks for kommunale plejehjem blev udarbejdet i 
september 2022. Tilsvarende bliver udarbejdet for 
socialområdets enheder i december 2022.  
 
Oplæg på plejehjemmene om ældre og alkohol fra 
Rusmiddelcenteret samt om måltidsværtsskab fra 
ernæringsvejleder i efterår 2022. 

 

  
4: Styrket mental sundhed 

Mål Ansvarlig Status  Forslag til justeringer 

I 2025 skal færre borgere have et 
højt stressniveau. I 2017 havde 25 % 
af borgerne i Faxe Kommune et 
højt stressniveau. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Der er sket en generel stigning i samfundet i antallet 
af borgere med højt stressniveau. Det samme gør 
sig gældende i Faxe Kommune. På den baggrund 
mener vi ikke, at det er realistisk at fastholde målet. I 
stedet forslås et mål om en reduktion svarende til 
forekomsten i 2017.  

I 2025 skal færre borgere 
have et højt stressniveau. I 
2021 havde 29,2 % af 
borgerne i Faxe Kommune et 
højt stressniveau. 

I Sundhedsprofilen for 2025 skal 
højst 20 % have et højt stressniveau. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

I Sundhedsprofilen 2017 havde 25,5% af borgerne et 
højt stressniveau. I 2021 var det 29,2 %, hvilket er en 
stigning på 3,7%.    
På baggrund af det foreslås et mål på 25%. Det 
vurderes at være et realistisk, men også ambitiøst 
mål som kræver stort fokus og nye tilbud, hvilket 
stemmer overens med sundhedspolitikkens mål.  

I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højst 25 % have et højt 
stressniveau. 
 

I 2025 skal færre borgere føle sig 
ensomme. I 2017 følte 7,3 % af 
borgerne i Faxe Kommune sig 
ensomme.  
I Sundhedsprofilen for 2025 skal 
højst 5 % føle sig ensomme. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Forslag til justering af målet på baggrund af en stor 
stigning i antal borgere, der føler sig ensomme i 
perioden fra 2017 til 2021.  
I 2017 følte 7,3% af borgerne i Faxe Kommune sig 
ensom og i 2021 var det 12,2%. 

I 2025 skal færre borgere føle 
sig ensomme. I 2021 følte 
12,2% af borgerne i Faxe 
Kommune sig ensomme.  
I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højst 10% føle sig 
ensomme. 

M
å

l 4
 

I 2025 skal færre opleve, at de er 
uønsket alene.  
I 2017 oplevede 8,1 % af ældre 
kvinder over 75 år, at de ofte var 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Kommunetal på dette felt opgøres i 
Sundhedsprofilen ikke på alder og køn. Derfor 
foreslås en justering, som kun anvender tal for Faxe 
Kommune. 

I 2025 skal færre opleve, at 
de er uønsket alene.  
I 2021 oplevede 8,6 % af 
borgerne i Faxe Kommune, at 
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uønsket alene, for mændene var 
det 5,7 %. 
I Sundhedsprofilen for 2025 skal 
højst 7 % af kvinderne og 5 % af 
mændene af de +75 årige opleve, 
at de ofte er uønsket alene. 

de ofte var uønsket alene,  
I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højst 7 % opleve, at de 
ofte er uønsket alene. 
 

Naturen skal indgå som en 
væsentlig del af aktiviteter til 
sundhedsfremme og trivsel i forhold 
til stress, angst, ensomhed og 
mistrivsel. 
 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

I 2022 indgår naturen kun i mindre grad i 
Sundhedsfremmes aktiviteter grundet manglende 
kompetencer.   
I 2023 er der planlagt kompetenceudvikling for 
medarbejdere, hvorfor naturen forventes at blive en 
endnu større del af aktiviteterne fremover. 

 

Der etableres nye tilbud til voksne 
som tilrettelægges ud fra 
deltagernes aktuelle behov samt 
ud fra interessefællesskaber. For 
eksempel etablering af flere 
grupper for ensomme mandlige 
seniorer. Aktiviteterne foregår i 
såvel naturen som på for eksempel 
virksomheder og kulturinstitutioner. 
Tilbuddene udvikles og tilbydes af 
pårørende- og fællesskabsvejleder 
i samarbejde med øvrige 
relevante kollegaer som for 
eksempel frivillighedskoordinator. 
Der skal som minimum tilbydes fire 
forskellige aktiviteter pr. år. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 
 
  

Pårørende- og fællesskabsvejleder ansat pr. 1. 
marts 2022.  
 
Aktiviteter og tilbud til pårørende (både individuelle 
og gruppebaseret), opsøgende arbejde ift. 
ensomme og sårbare borgere, samt mulighed for 
større eller mindre nye interessefællesskaber.  
 
I 2022 har der været særligt fokus på ensomme 
ældre. Fra juli 2022 til oktober 2022 er der bl.a. 
etableret eller understøttet følgende: 
 
 Gruppe for ensomme mandlige seniorer 
 Muligheden for lokal netværk i Terslev og Karise  
 Lokal gå-gruppe for enlige og ensomme kvinder 
 Udvidelse af frivilligt netværk  
 Deltagelse i allerede etablerede fællesskaber for 

individuelle borgere  

 

Sundhedsplejen styrker indsatsen 
og det opsøgende arbejde til 
forældre med fødselsdepression. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Sundhedsplejen styrker indsatsen og det 
opsøgende arbejde til forældre med 
fødselsdepression: Sundhedsplejen oplyser bl.a. om 
efterfødselsreaktioner. Ved behov henvises til egen 
læge og Familiehuset for behandling.  
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Sundhedsplejen og dagtilbud vil 
tilbyde et særligt forløb til 
småbørnsforældre, som af 
forskellige årsager kan have 
periodevise udfordringer i 
kontakten med deres barn. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie  

Alle småbørnsforældre, som af forskellige årsager 
kan have periodevise udfordringer i kontakten med 
deres barn, tilbydes hjælp til i et gruppe- eller 
individuelt forløb: Tryghedscirkelforløb. 
 

 

I 2022 har Sundhedsfremme og Forebyggelse 
afholdt tre holdforløb i naturen for borgere med 
diabetes og/eller overvægt. 
I forløbet er der undervisning i f.eks. mental 
sundhed, kost og udendørs træning.  
Sundhedsfremme og Forebyggelse har fokus på 
integrering af naturen i alle tilbud, hvor det er 
meningsfyldt for borgerne og aktiviteten. 

 Større fokus på 
sundhedsfremmende aktiviteter i 
arbejdet med udsatte borgere ved 
brug af naturen og udendørs 
aktiviteter. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 
 
 

I 2022 er der etableret en bålhytte på Faxe 
Sundhedscenter, som forventes at blive inddraget i 
relevante sundhedsfremme-tilbud.  
Bålhytten kan også anvendes af andre i 
kommunen. 

 

Sundhedsfremme udvider og 
styrker samarbejdet med 
foreningerne om aktiviteter og 
øget brug af naturen i arbejdet 
med blandt andet stresshåndtering 
og sygdomsmestring. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Sundhedsfremme og Forebyggelse samarbejder 
med flere patientforeninger, og der planlægges 
løbende nye sundhedsindsatser og aktiviteter i 
dette samarbejde.  
 
Senest har Sundhedsfremme og Forebyggelse i 
oktober 2022 indgået samarbejde med 
Gigtforeningen som har et naturtræningsprojekt 
sammen med bl.a. TrygFonden og DGI.  
I projektet indgår også lokale frivillige, og der vil i 
foråret 2023 blive afholdt 
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5: Mad og gode måltider 

Mål Ansvarlig Status  Forslag til justeringer 

I 2025 skal færre borgere være 
svært overvægtige. I 2017 var 24 % 
af borgerne i Faxe Kommune var 
svært overvægtige. I 
Sundhedsprofilen for 2025 skal højst 
23 % være svært overvægtige. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Sundhedsprofilen 2021viser, at trivslen er faldet, og 
at den mentale sundhed og det sociale liv er 
udfordret. Ligeledes er den sociale ulighed steget.  
Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem 
vægtøgning og mistrivsel. 

I 2025 skal færre borgere 
være svært overvægtige. I 
2021 var 25,9 % af borgerne i 
Faxe Kommune svært 
overvægtige. 
Sundhedsprofilen for 2025 skal 
højst 23 % være svært 
overvægtige. 

Alle kommunens institutioner, 
skoler, plejecentre, aktivitetssteder 
og bosteder m.v. udarbejder 
senest i 2022 en lokal, opdateret 
pædagogisk praksis for mad og 
måltider, som tager udgangspunkt 
i de nye officielle kostråd og 
kommunens politik for mad, 
måltider og bevægelse. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 
 

I september blev der udarbejdet en Pædagogisk 
Praksis for Mad og Måltider for kommunale 
plejehjem.  
I december udarbejdes et tilsvarende for 
socialområdets enheder.  
 
Der er opfølgende forløb ved kommunens 
ernæringsvejleder i gang på plejehjemmene med 
fokus på måltidsværtsskab. 

 

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 
Social, 
Sundhed & 
Pleje  
 

I 2022 har Sundhedsfremme og Forebyggelse 
afholdt tre holdforløb i naturen for borgere med 
diabetes og/eller overvægt. 
I forløbet er der undervisning i f.eks. mental 
sundhed, kost og primært udendørs træning. 

 

M
å

l 5
 

Der skal ske en styrkelse af mad- 
og måltidsvejledningen ved de 
forbyggende hjemmebesøg hos 
ældre borgere. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Forebyggelseskonsulenterne drøfter altid mad og 
måltider med borgerne med udgangspunkt i de 
nyeste officielle anbefalinger.  
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6: Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 

Mål Ansvarlig Status  Forslag til justeringer 

Der skal sikres en mere 
sammenhængende og 
koordineret indsats for borgerne 
gennem tæt samarbejde mellem 
sygehusene og praktiserende 
læger. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

En sammenhængende og koordineret indsats sikres 
bl.a. ved at  
 
 Visitationen understøtter trygge 

sektorovergange 
 Fasttilknyttede læger på plejehjem 
 Samarbejde med regionen om opgaveflytning 
 Aktiv anvendelse af kontaktpersonordning, 

herunder tværsektorielle for botilbud 
 Temaaftener med de praktiserende læger. 

 

Faxe Kommune arbejder målrettet 
med sundhedsaftalerne – og 
sørger for, at indholdet indarbejdes 
i kommunens praksis. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Faxe Kommune efterlever den nuværende 
sundhedsaftale.  
Fristen for den nye sundhedsaftale fremrykkes til 1. 
januar 2024, grundet ønske fra parterne om at få de 
nye sundhedsklynger på plads før arbejdet med de 
nye sundhedsaftaler påbegyndes. 

 

Fokus på at løfte eventuel 
opgaveflytning fra region til 
kommune på en faglig og 
økonomisk forsvarlig måde. 
Opgaver, der som prøvehandling 
flyttes fra region til kommune, 
behandles altid på politisk niveau. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Skal altid forelægges politisk. 
 
Fra 2022 deltager Faxe Kommune i Afprøvning af IV-
behandling i borgers eget hjem. Patienter, der er 
påbegyndt IV-behandling under indlæggelse på 
sygehus, kan nu udskrives til videre behandling i 
eget hjem og i kommunalt regi understøttet af 
sygehusene. 
Opgaven varetages af Sygeplejen. 

 

M
å
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Der følges en gang årligt op på 
sundhedsaftalernes status i 
kommunens praksis. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Faxe Kommune efterlever den nuværende 
sundhedsaftale.  
Fristen for den nye sundhedsaftale er udskudt til 1. 
januar 2024, grundet ønske fra parterne om at få de 
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nye sundhedsklynger på plads før arbejdet med de 
nye sundhedsaftaler påbegyndes. 

Sammenhængende og 
koordinerende indsats for 
borgerne. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Sundhedsfremme har medio 2021 udbygget 
relationsarbejdet med almen praksis. Der er 
tilknyttet en fast sundhedskonsulent til hver praksis, 
hvilket i 2022 har resulteret i en bedre dialog og flere 
henvisninger.  

 

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 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Sundhedsfremme tilbyder løbende, i samarbejde 
med Træningsafdelingen, rehabiliteringsforløb for 
borgere med:  
 
 Kræft 
 KOL 
 Langvarige smerter 
 Hjertesygdomme  
 Diabetes  
 
Forløbende evalueres løbende sammen med 
borgerne. I 2023 samarbejder Sundhedsfremme 
sammen med Træningsafdelingen om en 
omfattende evaluering af alle forløb med henblik 
på en udvikling af forløbene i 2023. 

 

 Kompetenceudvikling af 
medarbejderne skal konkret 
understøtte de krav, der følger 
med udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Vurderes og effektueres løbende, f.eks. ifm. 
afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.  

 

 
 


