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Center for Social, Sundhed og Pleje 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Socialudvalget 
Center for Social, Sundhed & Pleje har indsatser inden for alle politikkens seks overordnede 
mål. Socialudvalget skal udelukkende forholde sig til indsatser vedrørende 
misbrugsområdet, socialt udsatte og kommunens botilbud.  
 
Af succeser kan blandt andet nævnes indvielsen af tilbuddet Krydsfeltet i august 2022. 
Krydsfeltet arbejder blandt andet med brobygning til foreningslivet og har i efteråret 2022 
påbegyndt at bruge naturen som ramme for aktiviteter i forskellige fællesskaber, herunder 
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.  
 
Faxe Kommune har dog fortsat en udfordring i flere borgere med sundhedsmæssige 
udfordringer og komplekse behov, herunder multisygdom og dårlig mental sundhed. Visse 
målsætninger er ikke fuldt opfyldt af flere årsager, bl.a. grundet igangværende processer 
og manglende kompetencer, f.eks. i forhold til fuld udnyttelse af naturen som 
sundhedsfremmende element.   
 
 
Tilretninger i Sundhedspolitikken  
Der er tale om flere forskellige typer af tilretninger. Det er først og fremmest tilretninger i 
forhold til interne arbejdsgange. Dertil ændres alle måltal fra Sundhedsprofilen 2017 til de 
nyeste tal fra Sundhedsprofilen 2021. 
 
Socialudvalget skal godkende et forslag til en justering af en indsats under mål 2 om, at 
fysisk aktivitet skal indgå til en del af handleplaner for udsatte borgere, herunder borgere i 
botilbud. Målet var en udarbejdelse i 2022, men det forslås justeret til 2023.  
 
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.   
 
Ændringerne skal endeligt godkendes af Senior & Sundhedsudvalget den 9. januar og af 
Byrådet i januar 2023. 
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Center for Social, Sundhed og Pleje 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Socialudvalget 
 
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 

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. 

 

M
å

l 1
 

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. 

 

 
 
 

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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2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 
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. 

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.  
 

 

M
å

l 2
 

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. 
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3: Mindre alkohol og nul stoffer 

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. 
 

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%. 

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. 
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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.  

På plejecentre, aktivitetstilbud, 
væresteder og botilbud 
udarbejdes senest i 2022 kodeks for 
god alkoholkultur. 

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje 

Kodeks for socialområdets enheder udarbejdes i 
december 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 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. 
Det påtænkes at afholde et samarbejdsmøde med 
familiecentret inden årets udgang. 
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4: Styrket mental sundhed 

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
å

l 4
 

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 
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. 
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5: Mad og gode måltider 

Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
M

å
l 5

 

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 december udarbejdes en pædagogisk praksis for 
mad og måltider for socialområdets enheder.  
 
Der er mulighed for opfølgende forløb ved 
kommunens ernæringsvejleder.  

Alle kommunens institutioner, 
skoler, plejecentre, 
aktivitetssteder og bosteder 
m.v. udarbejder senest i 2022 
en lokal, opdateret 
pædagogisk praksis for mad 
og måltider ud fra 
Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger.  

 

6: Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 

Overordnet målsætning Ansvarlig Status og bemærkninger Forslag til justeringer 

M
å

l 6
 

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.  

 


