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Mål 1: Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  
 
Overordnede målsætninger – ”Hvad vil vi gerne opnå?”  

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger 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.  

I 2025 skal færre unge begynde at 
ryge, bruge tyggetobak eller snus. 
Konkrete mål udarbejdes af SSP-
styregruppen på baggrund af en 
ungeprofilundersøgelse i skoleåret 
2022/2023, der danner grundlaget 
for de årlige delmål frem til 2025. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

I proces.  
SSP vurderer, at det ikke er en del af deres 
opgaveportefølje at opstille mål på baggrund af 
ungeprofilundersøgelsen.  
 
Der er ikke udarbejdet en ungeprofilundersøgelse 
for skoleåret 2021/2022, så det bliver undersøgelsen 
for 2022/23 der bliver udgangspunktet for 
målfastsættelsen. 
 

I 2025 skal færre unge 
begynde at ryge, bruge 
tyggetobak eller snus. 
 
Konkrete mål udarbejdes af 
på baggrund af en 
ungeprofilundersøgelse i 
skoleåret 2022/2023, der 
danner grundlaget for de 
årlige delmål frem til 2025. 

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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Strukturelle mål 
Strukturelle mål Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

Der udarbejdes senest i 2022 en 
særlig handleplan med årlige 
opfølgninger på de enkelte skoler 
og klubber og væresteder for 
unge, for at forebygge rygning, 
snus og tyggetobak og øge 
motivationen for ikke at starte med 
at ryge. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Sundhedsplejen spørger ind til rygevaner ved besøg 
i hjemmene. 
 Større opmærksomhed på gruppepres og 

dynamikker i børne- ungegrupperne og 
kontakte skoleledelse/ SSP ved behov.  

 Samarbejdsmøde møde med SSP og 
sundhedskonsulenter, Tandplejen, skolen – en 
tværfaglig plan/indsats.  

 Sundhedsplejen: materiale til uddeling i 6. og 8. 
klasse. vedr. snus og lign i samarbejde med 
tandplejen 

 Kommunal Tandpleje samtaler med alle unge 
ifm. eftersyn/tandlægebesøg om risici ved brug 
af snus ift. tænder, tandkød og 
mundhulesygdomme 

 
Skolerne har fokus på røgfri arbejdsplads. 

 

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. 
 
 
 

 

Alle kommunale udearealer gøres 
senest i 2021 røgfri, herunder 
legepladser, parkeringspladser 
m.v. 

Center for 
Ejendomme 
 

Der er indført røgfri udearealer i Faxe Kommune.  
 
Ønskes skilt op om røgfrit areal, kontaktes Center for 
Ejendomme. Der sættes ikke automatisk skilte op på 
kommunale udearealer. 

 

M
å

l 1
 

De frivillige foreninger opfordres til 
senest i 2022 at udarbejde en 
politik for røgfrie og snusfrie miljøer 
for at forebygge, at børn og unge 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Italesættes løbende på foreningsbesøg, møder og 
netværk. 
 

 

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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begynder at ryge, benytte snus 
eller tyggetobak. I politikken bør 
indgå en plan for, hvordan der 
følges aktivt og synligt op på 
politikken. 

 Det bemærkes at foreningslivet ikke kan pålægges 
dette. Centeret kan opfordre og motivere til, at 
foreninger har en politik og handleplan på 
området. 

 
Individorienterede mål 

Individorienterede mål Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

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.  

 

M
å

l 1
 

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 
Sundhedsfremme og Forebyggelse. Medarbejdere 
tilbydes også dette. 
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2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
Overordnede målsætninger – ”Hvad vil vi gerne opnå?” 

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

M
å

l 2
 

I 2025 skal flere børn og unge skal 
være fysisk aktive og have 
bevægelsesglæde i dagtilbud, 
skoler og klubber. Der skal 
udarbejdes en handleplan med 
konkrete effektmål og handlinger 
for mere bevægelse for årene 
2022-2025. 
 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

Center for Børn, Unge & Familier er i gang med den 
landsdækkende proces Sammen om Skolen, hvor 
Børn & Læringsudvalget har taget initiativ til brede 
drøftelser om udvikling af skoleområdet i Faxe 
Kommune, herunder drøftelser af de vigtigste 
pejlemærker for udviklingen på skolerne.  
Derfor vil Center for Børn, Unge & Familier afvente 
evt. forslag til justeringer af politikken til nævnte 
proces har kastet lys over ændret styringsstrategi 
mellem det politiske niveau, central administration 
og de udførende enheder.  
 
Der arbejdes for nuværende flere steder ud fra 
eksisterende handleplaner, mens andre er ved at 
udarbejde nye handleplaner på området for at 
sikre mere konkrete effektmål og handlinger - også i 
tråd med Sammen om Skolen. På dagtilbuds- 
området arbejder man med indsatser og tiltag 
vedrørende sundhedspolitik som en integreret del af 
arbejdet med den styrkede pædagogiske 
læreplan.  
 
Ifm. budget 2021 blev der lavet anlægsudvidelse 
og vedligeholdelse af eksisterende legeanlæg på 
dagtilbudsområdet. Ifm. budget 2023-2026 er der 
dels afsat en pulje til vedligeholdelse af legeanlæg i 
dagtilbud og skoler, dels etablering af nyt 
legeanlæg ved gæstedagplejen. Ifm. både 
vedligeholdelse og etablering af nye anlæg sættes 
fokus på optimale bevægelsesmuligheder ifm. leg. 

De udførende enheder i 
Center for Børn, Unge & 
Familier og CenterMED i 
samme center oplever, at 
politikken med fordel kan 
være retningsvisende og 
målsættende, uden at stille 
forventninger om konkrete 
løsninger som svar på 
målopfyldelsen. 
 
Center for Børn, Unge & 
Familier vurderer at der kan 
skabes mere innovation og 
motivation ift. 
målopfyldelsen, såfremt der 
sikres et større lokalt fagligt 
råderum. 
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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. 
 

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. 

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

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Chef for Handicap & Psykiatri blev ansat i 2022. 
Indsatsen kan først påbegyndes i 2023. Derfor 
foreslås at ændre målet tilsvarende.  
 

Senest i 2023 skal fysisk 
aktivitet indgå som en fast 
del af handleplaner for 
udsatte borgere, herunder 
også borgere i botilbud. 

 
Strukturelle mål  

Strukturelle mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
å

l 2
 

Der udarbejdes senest i 2022 en 
handleplan for øget motion og 
bevægelse for børn og unge, 
herunder konkrete indsatser for 
mere bevægelse og idræt i 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 
 

Sundhedsplejen:  Afdækker bevægelses- og 
motionsvaner og sociale fællesskaber samt 
vejledning herom ved generelle hjemmebesøg og 
sundhedssamtaler i skoleregi. Hjælp til at søge 
økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, så alle har lige 

Center for Børn, Unge & 
Familier er i gang med et 
processpor, Sammen om 
Skolen, hvor Børn & 
Læringsudvalget har taget 
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dagtilbud og skoler. Handleplanen 
skal indeholde konkrete effektmål 
for hvert år i 2022-2025. Der følges 
op på målene en gang årligt. 

muligheder for motion og bevægelse. 
Fremadrettet:  
 Der arbejdes i forbindelse med den afsatte 

økonomi til FoF og prioriteringen af 0-3 
årsområdet i budgetforliget 2023. Det kan f.eks. 
ske gennem muligheden for at gennemføre 
hjemmebesøg ved 3-års alderen med fokus på 
sunde vaner – herunder bevægelse og 
fællesskab. 

 Vejledning omkring opstart på en fritidsaktivitet 
og bevægelse i familien. Forebygger fremtidig 
overvægt, øger sundheden (også mentalt) og 
giver bedre mulighed for læring. 

 Mere bevægelse i skolerne. Daglig idræt en 
time om dagen. 
 

Dagtilbud: 
 Der er flere institutioner og dagplejere der er DGI 

certificerede. 
 Der er personale, som er uddannet i børneyoga.  
 Der arbejdes med udvikling af læringsmiljø i 

dagligdagen både ude og inde, med 
udgangspunkt i fysiske aktiviteter, hvor der også 
er fokus på fællesskabet og udvikling af 
personlige og sociale kompetencer.  

 Flere skoler har stor fokus på området, og flere 
arbejder ud fra handleplaner eller er ved at 
udarbejde sådanne, som en del af processporet 
Sammen om Skolen. 

initiativ til at fokusere på nye 
balancer ift. det lokale 
faglige råderum. Center for 
Børn, Unge & Familier vil 
afvente evt. forslag til 
justeringer af politikken til 
nævnte proces har kastet lys 
over ændret styringsstrategi 
mellem det politiske niveau, 
central administration og de 
udførende enheder.  
 
Dagtilbudsområdet er i gang 
med udarbejdelsen af en 
masterplan mhp. at realisere 
kvalitetsdagsordenen 
besluttet i forbindelse med 
ledelsesstrukturen på 
området. Heri indtænkes 
plan og effektmål for mere 
bevægelse. 

Samarbejdet med foreningslivet 
omkring forløb med fysiske 
aktiviteter i dagtilbud, skoler, 
klubber, jobcenter og botilbud 
m.v. styrkes med bl.a. min. to nye 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

 Indsats for at starte foreningssamarbejde på 
tværs, italesættes på foreningsbesøg, kurser, 
foreningsudviklingsforløb, konferencer, møder og 
netværk. 

 Samarbejde mellem forenings- og skoledelen er 
igangsat. Skoler er besøgt og orienteret om 
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skole-foreningspuljen, der kan søges til aktiviteter 
på tværs. 

 Samarbejdsaftaler ml. Sundhedsfremme og 
Forebyggelse og foreninger er iværksat og 
udvikles løbende. 

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.  

 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Der er fokus på at øge de fritidsmæssige 
muligheder i hele kommunen, herunder de 
kommunale skovarealer med flere løbestier, 
foreningsaktiviteter mv. eksempelvis i 
Nordskoven/Haslev Orned.  

 Flere løbestier, aktivitetssteder og 
legepladser i alle syv byer indgår i 
nuværende og fremtidige 
anlægs- og aktivitetsplaner for 
lokalområderne. 
 Center for 

Plan & Miljø 
Fokus på at den overordnede planlægning i alle 
bysamfund understøtter rekreative muligheder i 
form af stiforbindelser og grønne områder, der kan 
benyttes til forskellige aktiviteter. Desuden 
planlægges nye cykelstier og formidling af ruterne, 
for at kendskabet til de eksisterende stier, ruter og 
muligheder for adgang i naturen udbredes i 
samarbejde med de øvrige centre. 

 

Arbejdet med at renovere og 
forny legepladser fortsætter på 
dagtilbud og skoler. 
 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Dagtilbud fremadrettet fokus: Ifølge ”den styrkede 
pædagogiske læreplan”, skal børnene inviteres til 
at få mange forskellige kropslige erfaringer i et 
læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og 
leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske 
personale understøtter dette. 
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Ifm. budget 2021 blev der lavet anlægsudvidelse 
og vedligeholdelse af eksisterende legeanlæg på 
dagtilbudsområdet. Ifm. budget 2023-2026 er der 
dels afsat en pulje til vedligeholdelse af legeanlæg i 
dagtilbud og skoler, dels etablering af nyt 
legeanlæg ved gæstedagplejen. Ifm. både 
vedligeholdelse og etablering af nye anlæg sættes 
fokus på optimale bevægelsesmuligheder ifm. leg. 

Center for 
Ejendomme 

Budgetforslag til at fortsætte processen.  

 
Individorienterede mål 

Individorienterede mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

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. 

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). 

 

M
å

l 2
 

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

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje  
 

Tilbuddet Krydsfeltet (SEL § 82) blev indviet i august 
2022.  
 
Krydsfeltet arbejder bl.a. med brobygning til 
foreningslivet og har i efteråret 2022 påbegyndt at 
bruge naturen som ramme for aktiviteter i forskellige 
fællesskaber, bl.a. ved aftale med en lokal 
spejderforening om brug af en spejderhytte i 
skoven.  
Derudover er der fodbold- og gå-hold, hvor udsatte 
borgere mødes i fællesskaber faciliteret af 
professionelle.  
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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. 
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. 

Center for 
Plan & Miljø 

Kendskabet til de eksisterende stier, ruter og 
muligheder for adgang i naturen skal udbredes i 
samarbejde med de øvrige centre. 

 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Arbejder på muligheden for øget brug af skovene i 
kommunen til fritids- og sundhedsbrug. Senest er det 
lykkedes i august 2022 at få kommunal adgang til 
yderligere ca. 170 hektar skovareal i 
Nordskoven/Haslev Orned.  

 

Der udarbejdes senest i 2022 
forslag til hvordan ”Motion på 
recept” kan indgå som en fast del 

Center for 
Social, 

”Motion på recept” skal udgå. Der er ikke evidens 
for effekten af motion på recept som enkeltstående 

Senest i 2022 og frem skal 
fysisk aktivitet indgå som en 
fast del af handleplaner for 
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af handleplanerne for udsatte 
borgere i rehabilitering, 
aktivitetstilbud mm. fra 2022 og 
frem. 
 

Sundhed & 
Pleje 
 

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.  

udsatte borgere, herunder 
også borgere i botilbud. 
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3: Mindre alkohol og nul stoffer 
Overordnede målsætninger – ”Hvad vil vi gerne opnå?” 

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

I 2025 skal færre borgere have en 
problematisk alkoholadfærd. I 2017 
havde 17 % af borgerne i Faxe 
Kommune en problematisk 
alkoholadfærd. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

I Sundhedsprofilen 2021 er anvendt et nyt 
screeningsværktøj til måling af problematisk 
alkoholadfærd. Tallene for 2017 og 2021 kan derfor 
ikke sammenlignes. 

I 2025 skal færre borgere 
have en problematisk 
alkoholadfærd. 14.2% af 
borgerne i Faxe Kommune 
havde i 2021 en problematisk 
alkoholadfærd. 

I Sundhedsprofilen for 2024 skal 
højst 13 % have en problematisk 
alkoholadfærd. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Andelen af borgere med problematisk 
alkoholadfærd er faldet fra 2010 til 2017 og 
stagneret fra 2017 til 2021.  
I 2021 var andelen af borgere med problematisk 
alkoholadfærd 14,2%. 
På baggrund af implementering af ny Alkohol- og 
Rusmiddelpolitik, landsdækkende og internt fokus 
på alkohol samt stagnation i covid-perioden 
forventes et mål på 12% at kunne opnås. 
 
Sundhedsprofilen forventes først offentliggjort i 2025.  

I Sundhedsprofilen for 2025 
skal højst 12 % have en 
problematisk alkoholadfærd. 
 

M
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l 3
 

I 2025 skal flere unge have en 
senere alkoholdebut. Konkrete mål 
udarbejdes af SSP-styregruppen på 
baggrund af en 
ungeprofilundersøgelse i skoleåret 
2022/2023, der danner grundlaget 
for de årlige delmål frem til 2025. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

I proces. 
SSP vurderer, at det ikke er en del af deres 
opgaveportefølje at opstille mål på baggrund af 
ungeprofilundersøgelsen.  
 
Der er ikke udarbejdet en ungeprofilundersøgelse 
for skoleåret 2021/2022, så det bliver undersøgelsen 
for 2022/23 der bliver udgangspunktet for 
målfastsættelsen. 
 
 

I 2025 skal flere unge have en 
senere alkoholdebut. 
 
Konkrete mål udarbejdes på 
baggrund af en 
ungeprofilundersøgelse, som 
gennemføres i samarbejde 
mellem sundhedsplejen, 
skoler m.v. i skoleåret 
2022/2023. Undersøgelsen vil 
danne grundlag for de årlige 
delmål frem til 2025. 
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Nyt mål.  Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Forslag til nyt mål om rusdrikkeri, da er en indikator, 
som Sundhedsprofilen anvender, og hvor Faxe 
Kommune har en betydelig udfordring. 

I Sundhedsprofilen 2025 skal 
rusdrikkeri (mere end 4 
genstande ved samme 
lejlighed) være faldet til 
mindst 7,5 %. I 2021 var det 
10%. 

Alkoholfrie miljøer for både børn, 
unge og voksne skal styrkes. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

Tilføjelse af stoffrie miljøer. Alkohol- og stoffrie miljøer for 
både børn, unge og voksne 
skal styrkes. 

I 2025 skal færre unge have debut 
med hash og andre euforiserende 
stoffer. Konkrete mål udarbejdes af 
SSP-styregruppen på baggrund af 
en ungeprofilundersøgelse i 
skoleåret 2022/2023, der danner 
grundlaget for de årlige delmål 
frem til 2025. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

I proces.  
SSP vurderer, at det ikke er en del af deres 
opgaveportefølje at opstille mål på baggrund af 
ungeprofilundersøgelsen.  
 
Der er ikke udarbejdet en ungeprofilundersøgelse 
for skoleåret 2021/2022, så det bliver undersøgelsen 
for 2022/23 der bliver udgangspunktet for 
målfastsættelsen. 
 

I 2025 skal færre unge have 
debut med hash og andre 
euforiserende stoffer. 
Konkrete mål udarbejdes på 
baggrund af en 
ungeprofilundersøgelse i 
skoleåret 2022/2023, der 
danner grundlaget for de 
årlige delmål frem til 2025. 

 
Strukturelle mål 

Strukturelle mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

Der er fortsat ingen alkohol ved 
forældre- og medarbejder-
arrangementer i Faxe Kommunes 
institutioner, skoler og klubber m.v. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Fuldt implementeret.   

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, 
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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. 

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. 

 

Der udarbejdes senest i 2022 en ny 
politik for den tværgående 
alkohol- og rusmiddel-
forebyggelse. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 
 
 

RUS-temamøde afholdt i august 2022 med 
deltagere fra politisk niveau, ungdomsuddannelser, 
folkeskoler, ældreområdet, sundhedsområdet, 
socialområdet, børn- og ungeområdet foreninger, 
Alkolinjen, Alkohol & Samfund, m.fl.  
 
Rusmiddel- og Alkoholpolitikken godkendes den 9. 
januar i Socialudvalget og den 31. januar i Byrådet. 

 

En løbende konkret dialog med 
detailhandlen og 
udskænkningssteder om ansvarligt 
salg til og servering for både unge 
og voksne. 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Løbende dialog med interessenter ifm. 
sagsbehandling af alkoholbevillinger samt dialog 
med kulturlivet, som i større eller mindre grad er 
udskænkningssteder i forbindelse med 
arrangementer og events.  
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De frivillige foreninger opfordres til 
senest i 2022 at udarbejde en 
politik for alkohol- og 
rusmiddelsforebyggelse for at 
udsætte børn og unges 
alkoholdebut og forhindre brug af 
andre rusmidler. I politikken bør 
indgå en plan for, hvordan der 
følges aktivt og synligt op på 
politikken. 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Italesættes løbende på foreningsbesøg, møder, 
konferencer og netværk. 
Det bemærkes at foreningslivet ikke kan pålægges 
dette. Centeret kan opfordre og motivere til, at 
foreninger har en politik og handleplan på 
området. 

 

 
Individorienterede mål 

Individorienterede mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Sundhedsplejen: spørger ind til nybagte familiers 
brug af alkohol og kan viderehenvise til relevante 
tilbud. 
Sundhedsplejen informerer om alkohol og rusmidlers 
skadelige virkning til elever i 8. klasse. 

 

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

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Det er som udgangspunkt almindeligt at 
medtænke familie i rusmiddelbehandlingen, uanset 
om det er alkohol-/stofbehandling. Pårørende, 
familie og børn indtænkes som en del af 
behandlingen og tilbydes enten særskilt eller samlet 
familiebehandling.  
 
I Faxe kommune er der en samarbejdsmodel for 
Familieorienteret Rusmiddelbehandling, hvor 
familiecentret ved behov tilbyder en 
familievejleder, når der er tale om familier med 
rusmiddelproblematik.  
 
Der er tæt samarbejde med sagsbehandlere i Børn 
og unge ift. familier med rusmiddelproblematikker. 
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Det påtænkes at afholde et samarbejdsmøde med 
familiecentret inden årets udgang. 

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. 
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4: Styrket mental sundhed 
Overordnede målsætninger – ”Hvad vil vi gerne opnå?” 

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

Flere børn og unge skal trives. Fra 
2022 og frem skal den sociale 
trivsel i skolernes 
trivselsundersøgelse være højere 
end gennemsnittet i Danmark. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

På dagtilbudsområdet arbejder man med indsatser 
og tiltag vedrørende sundhedspolitik, som en 
integreret del af arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan. På skolerne er der flere 
tiltag med fokus på trivsel. F.eks. er der 
trivselsvejledere, der skal forebygge mistrivsel og 
lignende samt inklusionsmedarbejdere med særlig 
fokus på, at børn og unge indgår i fællesskaberne. 
Endvidere er der opstartet nye fag med blik på 
fællesskaber. Center for Børn, Unge & Familier er i 
gang med det overordnede processpor Sammen 
om Skolen. 

 

Flere børn og unge skal i 2025 
være en del af almenfællesskabet 
og almenskolen gennem indsatsen 
”Børn i Fællesskaber”. Målene for 
andelen af elever i almenskolen er 
92,4 % i 2023, 92,9 % i 2024 og 93,6 
% i 2025. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

På dagtilbudsområdet arbejder man med indsatser 
og tiltag vedrørende sundhedspolitik, som en 
integreret del af arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan. På skolerne er der flere 
tiltag med fokus på trivsel. F.eks. er der 
trivselsvejledere, der skal forebygge mistrivsel og 
lignende samt inklusionsmedarbejdere med særlig 
fokus på, at børn og unge indgår i fællesskaberne. 
Endvidere er der opstartet nye fag med blik på 
fællesskaber. Center for Børn, Unge & Familier er i 
gang med det overordnede processpor Sammen 
om Skolen. 
 
Konkret status på BIF 2026: 
Alle mål (inklusionsgrad og økonomi) er opfyldt i 
2021 og 2022. CBUF forventer at nå fuld 
målopfyldelse i BIF frem mod 2026. 

 

M
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I 2025 skal færre borgere have et 
højt stressniveau. I 2017 havde 25 % 

Center for 
Social, 

Der er sket en generel stigning i samfundet i antallet 
af borgere med højt stressniveau. Det samme gør 

I 2025 skal færre borgere 
have et højt stressniveau. I 
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af borgerne i Faxe Kommune et 
højt stressniveau. 

Sundhed & 
Pleje 

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.  

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. 

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 
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. 

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 
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. 
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Strukturelle mål 
Strukturelle mål Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

Det opsøgende arbejde blandt 
børn og unge i forhold til mistrivsel 
og tidlig indsats skal indgå som en 
konkret del af arbejdet med og 
handleplanen for ”Fælles om 
Forebyggelse”. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 
 

En del af Fælles om Forebyggelse. 
 
PPR har indsatser inden for mål 4. Mål 4 handler om 
Styrket mental sundhed, hvor PPR deltager i 
samarbejdet omkring ”Børn i fællesskaber” 
strategien. 
Dagtilbud har stort fokus på trivsel og 
børnefællesskaber for at skabe trivsel. 
Sundhedsplejen har fokus på at styrke indsatsen og 
det opsøgende arbejde til forældre med 
fødselsdepression. Det vil kræve et styrket 
samarbejde med Familiehuset, hvilket afdækkes. 
Flere skoler har også fokus herpå for at sikre tidlig 
indsats og f.eks. overgang fra dagtilbud til skole. 
Også her vil Sammen om Skolen kunne give nye 
perspektiver og målfastsættelse. 
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Skoler, klubber og øvrige børne- og 
ungemiljøer sætter fokus på børn 
og unges digitale dannelse og 
brug af sociale medier, for at styrke 
børn og unges mentale sundhed. 
Der udarbejdes senest i 2022 en 
digitaliseringspolitik for dagtilbuds- 
og skoleområdet. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 
 

Dagtilbuds brug af tablets: 
 Til børn, der har brug for pauser i løbet af dagen 
 Til at indhente ny viden sammen med børnene 
 Til børnenes dokumentation af, hvad der 

optager dem.   
 
I lederteamet drøfter og beslutter 
dagtilbudslederne, hvordan redskaberne dels 
anvendes på voksenniveau og dels med et 
pædagogisk sigte ift. børnene, herunder et socialt 
og kreativt aspekt. Flere aktuelle mål indeholder 
også, at børn og voksne anvender konkrete digitale 
redskaber i forbindelse med kvalificering af de 
pædagogisk tilsyn og sprogvurdering. 
 
Flere skoler har udarbejdet lokale handleplaner 
omkring digitaliseringspolitik, hvor enkelte skoler har 
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mobilfri skole. SSP kommer og holder oplæg 
omkring digital dannelse både for elever og lærere 
og der præsenteres digitaliseringsstrategier, hvor 
digital dannelse indgår. Endvidere er der SSP-
samarbejde om SoMe-adfærd og generel adfærd 
på nettet. 

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  

 

 
Individorienterede mål 

Strukturelle mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
å

l 4
 

PPR (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) udvikler flere konkrete 
forebyggende og behandlende 
tilbud i dagtilbud, skoler og klubber 
til børn og unge, der mistrives, lider 
af angst m.v. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 
 

Alle sundhedsplejens kontakter har til formål at 
understøtte den mentale sundhed. 
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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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. 
 
Et væsentligt område er også fokus på barnets 
trivsel gennem støtte til forældre med 
efterfødselsreaktioner, hvor sundhedsplejen f.eks. 
giver mulighed for hurtig adgang til hjælp og ekstra 
støtte. 
 
PPR har fokus på at udvikle flere konkrete 
forebyggende og behandlende tilbud i dagtilbud, 
skoler og i klubber til børn og unge, der mistrives, 
lider af angst m.v. Via puljen ”En styrket indsats i 
PPR” er der mulighed for en behandlende 
evidensbaseret indsats i forhold til elever med angst 
og elever med højt fravær. Målet er at forebygge 
mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge og 
styrke den tidlige forebyggende indsats i 
grundskolen, herunder fokus på børn og unge i 
særlig risiko. 
 
Skolerne har stort fokus på trivsel. Flere har 
samarbejde med SSP-tildelt ”konsulent”, som 
deltager på ture ud af huset med 
klasserne/eleverne med henblik på forebyggende 
relationsarbejde og SSP deltager også på 
forældremøder. Endelig ses en løbende 
opprioritering af socialfag. 

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

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 
 

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 & 
Familier  

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. Denne 
indsats er et direkte resultat af den politiske 
prioritering af midler til FoF. 
 

 

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. 

 

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 

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

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Samarbejdsaftaler mellem Sundhedsfremme og 
Forebyggelse og flere patientforeninger som 
eksempelvis naturtræning i Gigtforeningens regi er 
iværksat og udvikles løbende.  
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Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Inkluderende fællesskaber er en gennemgående 
del af både Krydsfeltet, Mentorordningen og 
værestedernes arbejde med at understøtte 
borgernes mentale sundhed ud fra et 
rehabiliterende perspektiv.  
 
Værestederne tilbyder mange aktiviteter gennem 
Landsforeningen VæreSteder, bl.a. feriecamp, hvor 
udsatte borgere og familier mødes på tværs og 
danner nye fællesskaber.  
 
Krydsfeltet arbejder med brobygning til 
foreningslivet og har i efteråret 2022 påbegyndt at 
bruge naturen som ramme for aktiviteter i forskellige 
fællesskaber, bl.a. ved aftale med en lokal 
spejderforening om brug af en spejderhytte i 
skoven.  
Derudover er der fodbold- og gå-hold, hvor udsatte 
borgere mødes i fællesskaber faciliteret af 
professionelle. 

 Udsatte borgeres mentale 
sundhed styrkes ved at understøtte 
trivselsfremmende miljøer med 
fokus på job, generhvervelse og 
social færdighedstræning i trygge 
og inkluderende fællesskaber. 

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). 
 
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. 
  

 



Side 24 af 31 
 

Udpegede nøglepersoner i forhold til viden om 
hjælpemidler og andre kompensationsordninger 
under STAR. 

Flere unge skal have en 
ungdomsuddannelse, og der skal 
følges konkret og forebyggende 
op, så der hvert år fra 2022-2025 er 
færre unge, der dropper ud af 
ungdomsuddannelsen. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Skolerne har fokus på de unges muligheder for 
ungdomsuddannelser f.eks. med tættere 
samarbejde med kommunens erhvervsplaymaker 
og UU-vejleder i forhold til at udbrede kendskab til 
de erhvervsmæssige muligheder for de unge.  
 
Nogle skoler har udarbejdet en konkret handleplan 
med fokus på det erhvervsmæssige med særlige 
indsatser/tiltag, hvor udskolingsklasser f.eks. skal 
deltage i. bl.a. Jobbørs 2023. Dette område vil også 
indgå som en integreret del i processen Sammen 
om Skolen. 
Endvidere er der fokus på en løbende 
dataopfølgning på udviklingen af unge på 
ungdomsuddannelserne i samarbejde med 
ungdomsuddannelserne. 
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5: Mad og gode måltider 
Overordnede målsætninger – ”Hvad vil vi gerne opnå?” 

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger  Forslag til justeringer 

Alle børn, unge og voksne mødes 
med en positiv tilgang til mad og 
måltider, hvor fællesskabet og 
gode madvaner er i centrum. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

Der er gennemgående fokus på mad og de sunde 
måltider, samt hvordan måltiderne kan være en del 
af et positivt fællesskab mv. Nogle har indrettet 
hyggelige spiseområder, andre tilbyder frugt og 
grøntordning og lignende. 

I budgetforliget for Budget 
2023-2026 ønskes undersøgt 
muligheden for, at 
spiseordninger i kommunen 
omlægges til det Økologiske 
Spisemærke. Undersøgelsen, 
og hvis muligt også 
realisering, vil sammenkædes 
med CBUFs arbejde med 
sundhedspolitikkens mål 5 
omkring mad og gode 
måltider. 

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. 

M
å

l 5
 

I 2025 skal færre skolebørn være 
overvægtige.  
I 2019 var 25,5 % af børn i Faxe 
Kommune overvægtige. I 2022 skal 
højst 23 %, i 2024 højst 21 % og i 
2025 højst 20 % børn være 
overvægtige. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

Center for Børn, Unge & Familier fastholder målene 
om færre overvægtige skolebørn. Dog opgøres 
tallene fremadrettet på skoleår.  
 
Andelen af overvægtige børn i skoleåret 2020/2021 
var 26,7 % 

I 2025 skal færre skolebørn 
være overvægtige.  
I skoleåret 2018/2019 var 25,5 
% af børn i Faxe Kommune 
overvægtige.  
 
I 2022/2023 skal højst 23 %, i 
2023/2024 højst 21 % og i 
2024/2025 højst 20 % børn 
være overvægtige. 
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Strukturelle mål 
Strukturelle mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

Center for 
Børn, Unge & 
Familier 

Sundhedsplejen arbejder med mad og måltider i 
sundhedsplejens generelle tilbud til børnefamilier og 
elever. Skoleelever med moderat overvægt tilbydes 
et individuelt vejledningsforløb som tager 
udgangspunkt i Holbækmetodens principper og 
tilrettes det enkelte barn.  
 
Dagtilbud: Der er ved at blive udarbejdet 
beskrivelser af pædagogisk praksis ift. måltider i flere 
dagtilbud. 
 Fem institutioner har madordninger 
 Den pædagogiske praksis for mad og måltider 

beskrives i alle dagtilbud.  
 Mad og måltider indtænkes i den daglige 

pædagogiske praksis. 
 
På skolerne er der fokus på sund mad – også i SFO 
regi flere steder. Nogle skoler frabeder energidrikke 
og slik på skolens område, og der er fokus på salg af 
sundere mad i skoleboden. Flere skoler har fokus 
også på det sociale fællesskab rundt om bordet. 

 
 

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. 

 

M
å
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Idrætshaller og fritidsmiljøer 
opfordres til at udarbejde 
handleplaner for mad og måltider, 

Center for 
Kultur, 

Anbefaler løbende foreninger og selvejende haller, 
der driver/har cafeteriaer at have fokus på det 
sunde måltid. 
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som tager udgangspunkt i de nye 
officielle kostråd og kommunens 
politik for mad, måltider og 
bevægelse. 

Frivillighed & 
Borgerservice 

 
Fokus på bredere tilbud, så der er valgmuligheder. 

Der etableres et samarbejde 
mellem daginstitutioner, skoler og 
forældre omkring madpakker. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Center for Børn, Unge & Familier er i gang med et 
processpor, Sammen om Skolen, hvor Børn & 
Læringsudvalget har taget initiativ til en proces for 
fastsættelse af i hvilken retning skolerne i Faxe 
Kommune skal udvikle sig, herunder konkrete 
målfastsættelser. Center for Børn, Unge & Familier vil 
afvente evt. forslag til tilretninger af politikken til 
nævnte proces har givet udbytte, herunder bl.a. i 
forhold til en evt. ændret styringsstrategi mellem det 
politiske niveau, central administration og de 
udførende enheder.  

 

Alle skoler tilbyder senest fra 
skoleåret 2022/2023 frugt- og 
grøntordninger. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Center for Børn, Unge & Familier er i gang med et 
processpor, Sammen om Skolen, hvor Børn & 
Læringsudvalget har taget initiativ til en proces for 
fastsættelse af i hvilken retning skolerne i Faxe 
Kommune skal udvikle sig, herunder konkrete 
målfastsættelser. Center for Børn, Unge & Familier vil 
afvente evt. forslag til tilretninger af politikken til 
nævnte proces har givet udbytte, herunder bl.a. i 
forhold til en evt. ændret styringsstrategi mellem det 
politiske niveau, central administration og de 
udførende enheder.  

 

 
Individorienterede mål 

Individorienterede mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
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Sundhedsfremme styrker og 
udvider tilbuddene til borgerne om 
vægttab og kombinerer dette 
med kost, fysisk aktivitet i naturen, 

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. 
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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. 

 

Sundhedsplejen samarbejder med 
dagtilbud om tilbud til førskolebørn 
med moderat overvægt. 

Center for 
Børn, Unge & 
Familie 

Sundhedsplejen og dagtilbud planlægger at 
tilbyde forældre med overvægtige førskolebørn 
konsultation i hjemmet eller i institutionen. 

 

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 
Overordnede målsætninger – ”Hvad vil vi gerne opnå?” 

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger 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.  

 

M
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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 udskydes til 1. 
januar 2024, grundet ønske fra parterne om at få de 
nye sundhedsklynger på plads før arbejdet med de 
nye sundhedsaftaler påbegyndes. 

 

 
Strukturelle mål 

Strukturelle mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
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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. 
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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 
nye sundhedsklynger på plads før arbejdet med de 
nye sundhedsaftaler påbegyndes. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 
Individorienterede mål 

Individorienterede mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
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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  
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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.  

Center for 
Beskæftigelse 

Fokus på brug af Sundhedsfremmes tilbud til 
borgere, der lever med kroniske smerter. 

 

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.  

 

 
 


