
 

A  

Har gjort særlige indsatser for at fremme 

verdensmålet. 

 

B  
Har arbejdet med politikker og  

strategier for at fremme  

verdensmålet. 
 

 

C  
Igangværende initiativer som fremmer  

arbejdet med verdensmålet. 

 

D 
Har ideer til at komme i mål  

med verdensmålet. 

 

Faxe kommune skal sikre et sundt liv 

for alle aldersgrupper. 

 
KL siger: 

Med målet om sundhed og trivsel for alle, ønsker 

FN, at der skal gøres en ende på epidemier af 

AIDS, tuberkulose, malaria og andre smitsomme 

sygdomme inden 2030. Målet er at udbrede 

universel sygeforsikring og give adgang til sikre og 

effektive lægemidler samt vacciner til alle. Støtte til 

forskning og udvikling af vacciner er en væsentlig 

del af denne proces, samt adgang til medicin til en 

overkommelig pris. Oversættes FN’s mål til en KL 

og kommunalpolitisk kontekst omfatter mål 3 flere 

af de problemstillinger, der i dag er 

omdrejningspunkt for arbejdet på social- og 

sundhedsområdet i kommunerne og KL. Selvom, vi 

har det godt i Danmark, og vi ikke som mange 

andre lande kæmper med epidemier og vi har 

sygeforsikring til alle, er der stadig udfordringer at 

tage fat på. Livsstilssygdomme, misforbrug, kræft 

m.v. betyder, at det også er relevant at arbejde for 

sundhed og trivsel for alle i Danmark. Det er KL’s 

politik, at vi skal have et sundhedsvæsen i 

verdensklasse, der vægter forebyggelse, 

rehabilitering, diagnostik, behandling og pleje 

ligeligt. Derfor prioriterer KL mål 3 som særligt 

indsatsområde i arbejdet med verdensmålene. 

Der er arbejdet med idræt og bevægelse i 

dagtilbud og skole. 

 

Der er arbejdet med kostpolitik i dagtilbud og 

skole. 

 

Der er foretaget nationale trivselsmålinger og 

lokalt har man fulgt op på måltallene med 

relevante aktiviteter. 

 

Der er arbejdet aktivt med at udnytte fordelene 

ved den kommunale skolestruktur, for at give et 

sundhedsløft til folkeskolen. 

 

Der er arbejdet på at styrke forståelsen for SSP-

samarbejdet og lavet fraværksprojekter og faglige 

fyrtårne. 

 

Sundhedstilstanden er søgt bedret ved at skabe 

nye bevægelsesområder. Desuden er sport og 

bevægelse søgt fremmet gennem 

kontingentstøtte til unge. For at sætte fokus på 

sundhed er der gennemført “Foreningernes Dag”.   

 

Der arbejdes med sundhed og forebyggelse for 

alle borgere over 18 år. Det sker eksempelvis ved: 

 Rådgivning i rygestop og 

 rygestopkurser. 

 Kurser og rådgivning i forhold 

til angst, stress og depression. 

 Rehabiliteringsforløb i forhold 

til kroniske sygdomme. 

 Tidlig indsats i forhold til 

prædiabetes og overvægt. 

 Pårørendevejleder yder støtte, 

rådgivning og netværk for 

pårørende og ensomme ældre. 

 Indsatser overfor mental sundhed 

 Afvikling af søvnkurser 

 Modvirkning af ensomhed – en 

medarbejder, pårørendevejleder  

og en netværksmedarbejder. 

 

Gennem involvering af frivillige arbejdes der med 

træningshold flere steder i kommunen. 

 

Kosten på plejecentrene tilpasses 

individuelle behov og med udgangspunkt i 

samtaler med borgerne og ved brug af den 

Nationale kosthåndbog. Der afholdes faste 

ernæringsgruppemøder, hvor borgerne kan 

deltage med menu-forslag. 

 

En Demenslandsby er etableret i forhold til at 

understøtte og give borgere med 

demens særlige rammer og kompetencer, så de 

Politikker: 

Der er arbejdet med  

 Børne- og ungepolitik. 

 Integrationspolitik. 

 Skolepolitik. 

 Kultur- og fritidspolitik 

 Sundhedspolitik 

 Værdighedspolitik 

 Udsattepolitik 

 Rusmiddelpolitik 

 

 

Strategier: 

 Der er arbejdet med 

sundhedspolitiske strategier og 

tiltag, så flere borgere lever 

længere og får flere, gode leveår. 

 

 Der arbejdes ud fra en 

demensstrategi på 

sundhedsområdet. 

 

 Der er arbejdet med en strategi for 

øget adgang til naturoplevelser og 

en trafikhandlingsplan 

indeholdende en cykelstrategi. 

 

 
 

Der arbejdes på indførelse af røgfri 

arbejdstid i den samlede organisation. 

 

Der arbejdes på en styrkelse af 

sundhedsområdet gennem 

Planstrategien. 

Der er lavet en underliggende 

handleplan til fremme Kultur og 

Fritidspolitikken. 

 

Der finder et forberedende arbejde til 

udarbejdelse af den tværgående 

Sundhedspolitik sted, som skal være 

dækkendende for perioden 2021-2025. 

Denne formuleres med tilhørende 

handleplaner. 

 

Der arbejdes med aktiviteter, der samlet 

set skal forbedre trafiksikkerheden. 

 
 

Børns transport til og fra 

skole kunne der ses på. Et skifte fra 

brugen af bil til et større fokus 

på elevernes egen bevægelse vil 

fremme sundhedstilstanden. 

 

Der kan arbejdes med klimavenlig kost 

i Dagtilbud og skoler. 

 

Vi kan generelt tænke relevante 

verdensmål ind i de kommende og i 

de eksisterende politikker. Det kan 

starte med at gennemgå og tilrette de 

eksisterende politikker. 

 

Vi kan danne en tværgående 

hygiejneorganisation. 

 
Der kan arbejdes på at 

fremme fokus kost, rygning, 

alkohol og motion.  

 

Der kan sættes øget fokus på 

mental sundhed på 

arbejdsmarkedet.  
 

Vi skal have mere fokus på 

den mentale sundhed i 

arbejdet med verdensmålet.  

 

Der skal fokus på en tidlig 

opsporing i botilbud i forhold til 

blandt andet sygdommene 

KOL, diabetes og slidgigt. 

 

Der skal fokus på betydningen 

af ernæring, kost og søvn i 

den sociale indsats.  
 

Der er forslag om, at der 

opsættes plader med QR-

koder på pladserne i Haslev 

og Faxe Ladeplads 

 

 
 



trods demens oplever 

livskvalitet i hverdagen. 

 

Der er indrettet demensvenlige 

sansehaver og snoezel-rum og 

genkendelighed på de fleste af 

kommunens plejecentre, som 

understøtter livskvalitet i hverdagen for borgere på 

plejecentre. 

 

I forbindelse med trafiksikkerhedsforanstaltninger 

og miljøtilsyn og den almindelige sagsbehandling 

er der arbejdet aktivt på  

 At halvere antallet af dræbte og sårede i 

trafikken. 

 At reducere sygdom og dødsfald på grund 

af kemikalier og forurening. 

 

Alle medarbejdere i Jobcentret er uddannet i at 

tale med borgere om alkoholmisbrug. Samtalerne 

sker ud fra en formuleret strategi/politik på 

området.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  


