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Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik.
Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i
Norddjurs Kommune i de kommende år.
Politikken beskriver Norddjurs Kommunes syn på sundhed og indeholder bl.a. en vision for indsatsen og en målgruppebeskrivelse, som
medvirker til at prioritere den kommunale indsats. Desuden indeholder politikken en række strategiområder, der beskriver, hvad Norddjurs Kommune vil sætte fokus på.

Sundhedsloven § 119:
Kommunalbestyrelsen har
ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i
forhold til borgerne at skabe
rammer for en sund levevis
stk. 2
Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud
til borgerne.

Norddjurs Kommunes syn på sundhed
Norddjurs Kommunes sundhedspolitik tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Sundhed handler om at
have det godt fysisk, psykisk og socialt, at have både evne til og mulighed for at udnytte
sine ressourcer og at leve et meningsfyldt liv med høj livskvalitet.

Gode sundhedsvaner grundlægges fra fødslen og skal bevares hele livet. De gode sundhedsvaner er vigtige for børn, unge, voksne og ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel
samt læring. Derfor skal sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i alle aspekter af
borgernes hverdag.

Det betyder også, at sundhedsfremme og forebyggelse skal være en integreret del af alle
tilbud i Norddjurs Kommune. Der skal samarbejdes om sundhed internt i kommunen og
med eksterne samarbejdspartnere. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan i
den forbindelse både være et mål i sig selv og et middel eller en løftestang til at løse andre
opgaver i andre dele af den kommunale organisation.
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Målgruppe
I Norddjurs Kommune antages det, at den enkelte borger i videst mulig udstrækning ønsker
at kunne klare sig selv. Det betyder, at den enkelte borger ønsker at tage ansvar for eget liv
og for handlinger, der bidrager til sundhed og trivsel for en selv og ens nærmeste.

Borgerne har imidlertid forskellige vilkår og forudsætninger for at tage hånd om egen
sundhed. Derfor tilbydes borgerne individuelle indsatser, der medvirker til at mobilisere
deres ressourcer og styrke deres handleevne, så de støttes til at forblive eller blive sunde.

I den forbindelse opdeles kommunens sundhedsindsatser på følgende måde:

•

Forebyggende tiltag: Til de borgere, der kan selv

•

Foregribende tiltag: Til de borgere, der har brug for hjælp

•

Indgribende tiltag: Til de borgere, der har brug for en særlig indsats

Målgrupperne i sundhedspolitikken kan illustreres på følgende måde:

Målgrupper

g

Indgribende / individ / særlig indsats

Foregribende / gruppe / de der har brug for
hjælp
Forebyggende / generelt / de der kan selv

De, der kan selv, udgør den største del af borgerne. Til denne målgruppe skal der fortsat
udvikles sunde rammer samt generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 3

Målgruppen, der har brug for hjælp, omfatter borgere, som ikke selv kan tage vare på egen
sundhed eller opsøge sundhedstilbud. I forhold til denne målgruppe, som f.eks. kan være
borgere med kronisk sygdom, etablerer Norddjurs Kommune sundhedsfremmende og forebyggende tilbud samt koordinerer indsatser i samarbejde med praktiserende læger og
Region Midtjylland via sundhedsaftalerne1.

Målgruppen, som har brug for en særlig indsats, omfatter udsatte grupper. I forhold til
denne målgruppe etablerer og koordinerer Norddjurs Kommune sundhedsfremmende og
forebyggende tilbud, som tilpasses den enkeltes behov.

Vision
Visionen for sundhedspolitikken i Norddjurs Kommune er:

Det
vil sige, atKommunes sundhedspolitiske vision er, at alle borgere har et sundt,
Norddjurs

meningsfyldt og aktivt liv. Kommunen og borgerne arbejder i fællesskab for, at
sundhed bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag.

Det betyder, at Norddjurs Kommune vil sætte ind på forskellige niveauer, som omfatter
rammer, generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt udvalgte strategiområder.

Sundhedsaftalerne indgås hvert fjerde år mellem region og kommuner for at sikre en klar ansvarsfordeling,
koordination og sammenhæng på tværs af sygehus, almen praksis og kommune. I Sundhedsaftalerne er udvikling af det nære sundhedsvæsen, forløbsprogrammer og indsatser til borgere med kroniske sygdomme
centrale omdrejningspunkter.

1
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Den sundhedspolitiske vision indeholder flere centrale perspektiver

Udvikling af den tværgående sundhedsindsats:
•

Sundhed er en fælles opgave for hele kommunen

•

Sundhed tænkes ind i alle ydelser og kontakter med borgerne

•

Sundhed anvendes som en løftestang til løsning af andre kommunale opgaver

•

Sundhed relaterer sig til alle livets faser fra fødsel til død

Udvikling og fastholdelse af sunde vaner:
•

Sikre let tilgængelighed til sundhedstilbud i borgernes nærmiljø

•

Fremme netværksdannelse og sunde relationer

•

Styrke borgernes evne til at tage ansvar om egen sundhed

•

Styrke opfølgningsindsatsen

Løfte flere komplekse opgaver:
•

Øget og stor fokus på tidlig opsporing

•

Sikre at færrest mulige borgere får behov for det specialiserede sundhedsvæsen

•

Fremme lighed i sundhed

•

Tilbud af høj kvalitet til kronisk syge

Rammer, generelle indsatser og strategiområder
Norddjurs Kommunes sundhedspolitik sætter fokus på to områder, som retter sig mod alle
borgere i kommunen:
•

Sunde rammer for alle

•

Generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Derudover har Norddjurs Kommune valgt otte strategiområder, som skal understøtte den
sundhedspolitiske vision.
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Seks af strategiområderne er valgt ud fra en vurdering af kommunens største sundhedsmæssige udfordringer. Indsatser inden for disse strategiområder er især målrettet borgere,
der har behov for hjælp og udsatte borgere.

Disse strategiområder er:
•

sundhedsfremme og forebyggelse hele livet

•

øget lighed i sundhed

•

fremme mental sundhed/trivsel

•

udbygge det nære sundhedsvæsen og reducere behovet for det specialiserede sundhedsvæsen

•

videreudvikling af patientuddannelse ved kronisk sygdom

•

fremme det gode arbejdsliv

To strategiområder er tværgående og en forudsætning for arbejdet med de øvrige strategiområder:
•

styrke samarbejde og koordination på tværs

•

fokus på kvalitet, dokumentation og læring

Sunde rammer for alle
Norddjurs Kommune vil bevare og udbygge sunde rammer for alle. Det betyder, at kommunen vil fortsætte det systematiske arbejde med at skabe et sundt og aktivt bymiljø, samt
arbejde for tilgængelighed og mulighed for en aktiv udnyttelse af Norddjurs
Kommunes rige natur. Derfor spiller infrastruktur og byplanlægning en afgørende rolle.
Sunde rammer skabes i alle miljøer.

Der skal også fortsat arbejdes med at skabe sunde rammer i alle kommunale institutioner
for at fremme et sundt hverdags-, arbejds- og fritidsliv. De sunde rammer består både af
inde- og uderum, cykelstier, rekreative områder samt retningslinjer, der fremmer sunde
omgivelser. Det kan f.eks. vedrøre rygning, kost, motion, leg mv. De øvrige politikker i
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Norddjurs Kommune inddrages også i denne sammenhæng. Rammerne skal endvidere
fremme inklusion, netværksdannelse og sociale relationer.

Tilgængelighed er et nøgleord i forhold til kommunens sundhedsindsatser. Indsatserne
skal være synlige og foregå i områder, hvor flest mulige borgere med behov kan drage nytte
af dem.

Sundhedsfremme og forebyggelse inddrages i alle kontakter med borgerne. Kommunen, de
enkelte medarbejdere, frivillige og foreninger har en vigtig funktion som rollemodel og i at
informere om sundhedstilbud og udbrede de gode eksempler/historier.

Forventninger til den enkelte borger skal tydeliggøres og afstemmes. Det betyder, at de
borgere, som kan selv, skal selv. Det betyder også, at de borgere, som ikke kan selv, skal
støttes og motiveres til at bryde usunde vaner og tage hånd om egen livsstil.

Generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser
De generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal forankres og videreudvikles. Disse indsatser bidrager til, at borgerne får mulighed for at træffe sunde valg. Der er
især tale om information, rådgivning, undervisning og åbne tilbud om kost, rygning, alkohol, motion og seksualrådgivning.

De generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser foregår i sundhedsplejen,
skoler og dagtilbud, i hjemmene hos borgerne, i botilbud, i ungdomsskoler, i kulturinstitutioner, på plejecentre, i foreningslivet, i sygeplejeklinikker, på arbejdspladser mv. Som
konkrete eksempler kan nævnes hverdagsrehabilitering, motionsvenner, sund mad i
idrætshaller og kantiner, integrering af kost og fysisk aktivitet i undervisningen på skolerne
og sundhedsnøglepersoner på arbejdspladser.
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Samtidig kan der foretages tidlig opsporing af borgere, som får brug for hjælp eller en særlig indsats. Der skal sikres disse borgere mulighed for nem og uhindret adgang til information, råd og vejledning.

Sundhedsfremme og forebyggelse hele livet
Gode sundhedsvaner hele livet er bl.a. forbundet med KRAMfaktorerne kost, rygning, alkohol, motion. Desuden er seksuel
sundhed, mental sundhed/trivsel, søvn, sociale forhold og relationer samt fysiske rammer afgørende for sundhedstilstanden. Børn,
unge, voksne og ældre, der trives og er sunde, har gode muligheder
for at forblive sunde.
Omvendt kan usunde vaner medføre forringet livskvalitet, kronisk
sygdom, mange hospitalsindlæggelser og kontakter til almen praktiserende læge, fravær fra arbejde, førtidspension og tidlig død.
Derfor er sunde vaner et vedvarende opmærksomhedsområde,

45 % af voksne (25-79 år) i
Norddjurs Kommune er
moderat overvægtige, og
21 % er svært overvægtige.
26 % af voksne i Norddjurs
Kommune er dagligrygere.
15 % af unge (16-24 år) i
Norddjurs Kommune er
moderat overvægtige, og 9
% er svært overvægtige.
22 % af unge i Norddjurs
Kommune er dagligrygere.
Kilde: ”Hvordan har du
det?” (2010)

hvor tidlig opsporing gør en forskel.

Indsatser
Norddjurs Kommune vil bruge de anbefalinger, der ligger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i forhold til KRAM-faktorerne. Sundhedsstyrelsen opdeler indsatser i et grundog udviklingsniveau. Der skal løbende foretages en prioritering og tilpasning af de anbefalede indsatser på de to niveauer. Nogle af disse indsatser vil foregå i Sundhedshuset. Sundhedsplejen har en særlig rolle i forhold til den tidlige og vedvarende indsats i børnefamilierne. Indsatser i forhold til børn og unge foregår blandt andet i dagsinstitutioner, fritidstilbud, skoler og uddannelsessteder. Der skal være en særlig opmærksomhed på, hvordan
man informerer om indsatser til disse målgrupper.

SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 8

De, der har brug for hjælp:
•

Medarbejdere med borgerkontakt foretager tidlig opsporing af borgere med risikoadfærd eller miljøpåvirkning i forhold til kost, rygning, alkohol og motion

•

Der tilbydes indsatser i forhold til rygestop, kost, alkohol og motion. Ved overvægtige børn og unge er det især vigtigt at inddrage familien og det sociale netværk i en
langvarig og systematisk indsats

De, der har brug for en særlig indsats:
•

Handicappede, gravide, ledige, psykisk syge eller andre med behov for en særlig
indsats – f.eks. på grund af begrænsede bevægelsesmuligheder, medicin eller motivation – tilbydes en koordineret og langvarig indsats, der tager hensyn til deres særlige situation

Øge ligheden i sundhed
Borgere med gode sociale forhold, højt uddannelsesniveau, høj indkomst og et godt socialt
netværk har en bedre sundhedstilstand og længere levetid end den øvrige del af befolkningen.
Omvendt har socialt udsatte ofte en dårligere sundhedstilstand, som alt andet lige medfører et større behov for det specialiserede sundhedsvæsen. Ulighed i sundhed er derfor en
stor udfordring. Sporene for den sociale ulighed lægges tidligt i livet, og det er særligt vigtigt at have fokus på børn og unge samt muligheden for at bryde den sociale arv.

Indsatser
De, der har brug for hjælp:
•

Øget fokus på tidlig opsporing af socialt udsatte borgere. Det indebærer udarbejdelse af kriterier, der sikrer, at de rette borgere får de rette tilbud

•

Sikre at systemet er overskueligt for borgeren. Borgeren skal forholde sig til så få
personer som muligt

•

Sikre fastholdelse i forløbet. Fokus på fastholdelse af sunde vaner
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•

Indsatserne skal fremme inklusion og modvirke social afvigelse. I forhold til ensomme er indsatserne rettet mod deltagelse i fællesskaber og netværksdannelse

•

Støtte indsatser der medvirker til at bryde den sociale arv og en tidlig usund livsstil

De, der har brug for særlig indsats:
•

Borgere med multisygdomme, psykisk sygdom og fysiske handicap samt børn og
unge i svært belastede miljøer med behov for en særlig indsats får mulighed for en
sammenhængende indsats og opfølgning, som tager hensyn til deres særlige livssituation

Fremme mental sundhed/trivsel
En god mental sundhed/trivsel giver den enkelte mulighed for at
udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt
indgå i fællesskaber. Det gælder uanset, om man er nyfødt, voksen
eller gammel.
God mental sundhed hænger sammen med et godt selvvurderet helbred, der også indebærer en positiv følelse af velbefindende og tilstrækkelige ressourcer til at håndtere hverdagen.
Konkret gør god mental sundhed en person ”robust” i forhold til alle
livets udfordringer. Personer med dårligt selvvurderet helbred har

7 % af unge i Norddjurs
Kommune mellem 16 – 24
år har et dårligt selvvurderet helbred, 33 % har et
højt stressniveau, 11 % er
meget generet af nedtrykthed og ængstelse og 16 %
har en forbigående psykisk
lidelse (fx depression). 15
% af voksne i Norddjurs
Kommune har et dårligt
selvvurderet helbred og 21
% har et højt stressniveau.
Kilde: ”Hvordan har du
det?” (2010)

en øget risiko for bl.a. sygdom, sygefravær, forringet funktionsevne, førtidspension, brug af
sundhedsvæsenet mv.. Selvvurderet helbred er således en selvstændig faktor til forudsigelse af lægebesøg, hospitalsindlæggelser mv. Det betyder, at selvvurderet helbred kan anvendes aktivt som et led i tidlig opsporing.

Indsatser
Norddjurs Kommune vil anvende anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mental sundhed.
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De, der har brug for hjælp:
•

Medarbejdere med borgerkontakt foretager tidlig opsporing af borgere med tegn på
mistrivsel f.eks. via screeninger og selvvurderet helbred. Borgerne tilbydes indsatser, der kan højne den mentale sundhed og reducere angst, stress, depression mv.
Indsatserne skal være mangeartede. Motion og kulturen kan være sundhedsfremmende i forhold til borgerens mentale velbefindende

De, der har brug for en særlig indsats:
•

Borgere, der er svært belastede på grund af samtidig fysisk og psykisk sygdom eller
handicap tilbydes en sammenhængende indsats målrettet deres særlige situation

Udbygge det nære sundhedsvæsen og reducere behovet for det specialiserede sundhedsvæsen
Flere ældre borgere og flere kortere og intensive patientforløb medfører, at borgere med mere komplekse behov skal kunne rummes i det
nære sundhedsvæsen. Det betyder, at Norddjurs Kommune i de kommende år skal rustes til at løse mere komplekse sundhedsopgaver.
Derudover er udbygning af det nære sundhedsvæsen en forudsætning

I 2012 havde Norddjurs
Kommune 7.726 indlæggelser. Nogle af disse er
forebyggelige indlæggelser
ved børn, voksne og psykiatriske borgere, som kan
forebygges.

for at forebygge sygehusindlæggelser og genindlæggelser. En del sygehusindlæggelser hos både børn og voksne er unødvendigt belastende
for den enkelte.

Indsatser
•

Der etableres et sundhedshus i Grenaa, hvor en række private og offentlige sundhedsaktører samles, således at borgerne oplever en helhedsorienteret og effektiv
indsats/behandling

•

Udvikling af telesundhed og velfærdsteknologi

•

Der gøres en særlig indsats for at sikre en smidig kommunikation og mulighed for
vidensdeling mellem sektorer
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•

På tværs af kommuner og region arbejdes der med fælles forpligtende mål, der skal
forbedre vilkårene for kommunens borgere

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser
Den vedtagne politik om forebyggelse af sygehusindlæggelser skal gennemføres.
•

Der skal foretages kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt

•

Udbygning af midlertidige døgnpladser for at have et kvalificeret alternativ til indlæggelse

•

Samarbejdet med de praktiserende læger og hospitaler styrkes blandt andet i forhold til sammenhængende forløb og opfølgende hjemmebesøg

•

Der er særligt fokus på en indsats, der retter sig mod borgere med sygdomme, der er
kategoriseret som forebyggelige diagnoser. Medarbejdere med borgerkontakt sikrer, at disse borgere forbliver i en stabil tilstand

•

Der foretages tidlig opsporing af tegn på ubalance og igangsættes indsatser til at
genoprette stabilitet og forebygge indlæggelse. Det kan f.eks. være i borgerens eget
hjem, på akutpladser mv. og omfatter inddragelse af velfærdsteknologi

•

Borgere med behov tilbydes en sammenhængende og differentieret indsats efter
udskrivelse

•

I forhold til børn med forebyggelige diagnoser igangsættes specifikke indsatser for
at forebygge infektioner

•

I forhold til borgere med psykisk sygdom foretages udredning med henblik på etablering af tiltag, som kan minimere antallet af især genindlæggelser

•

Der påbegyndes en særlig indsats i forhold til faldforebyggelse

•

Der gøres en særlig indsats for at styrke indsatsen hos svært syge borgere i livsafslutningen

Hjerneskaderehabilitering
Der foregår en særlig indsat til styrkelse af indsatsen for borgere med en hjerneskade
•

Der etableres kvalitetssikrede tilbud, som sikrer den individuelle rehabilitering
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•

Der etableres arbejdsgange, som sikrer et koordineret forløb for den enkelte borger
og pårørende

•

Der sker kompetenceudvikling af medarbejdere

•

Der etableres arbejdsgange som sikrer tidlig opsporing af komplikationer

Videreudvikling af patientuddannelse ved kronisk sygdom
Flere og flere mennesker lever en dagligdag med en eller flere kroniske sygdomme. Det skyldes i høj grad en kombination af usund
livsstil, dårlige levevilkår og en større andel af ældre i befolkningen.
Nogle lever et godt og aktivt liv trods sygdom, andre har en dagligdag præget af dårlig livskvalitet og ringe mulighed for at klare sig
selv.
Fælles for borgere med kronisk sygdom er, at de har brug for et
livslangt behandlingsforløb. Rehabilitering og tidlig opsporing er

Sundhedsprofilen viser, at
forekomsten af kronisk
sygdom i Norddjurs
Kommune er forholdsvis
høj.
Det gennemsnitlige antal
kroniske sygdomme pr.
indbygger i Norddjurs er
1,71. Det betyder, at en del
borgere har mere end én
kronisk sygdom.
Kilde: ”Hvordan har du
det?” (2010)

væsentlige dele af kronikerindsatsen i Norddjurs Kommune.
Den koordinerede og sammenhængende indsats mellem praktiserende læge, sygehus og
kommune er af væsentlig betydning for borgerens sundhedstilstand. En stor del af den
tværgående indsats reguleres via fagligt og politisk godkendte forløbsprogrammer. På
Sundhedsskolen er foreløbig tre forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom implementeret. Det drejer sig om hjertekar sygdomme, rygerlunge(KOL) og diabetes. Der udarbejdes og besluttes løbende nye forløbsprogrammer.
Indsatsen består af patientuddannelse med henblik på at styrke borgernes handlekompetence og livskvalitet samt at gøre dem i stand til på bedst mulig måde at tage hånd om og
leve livet med en kronisk sygdom. Det forudsætter, at borgeren er aktør i eget liv.
Udfordringen er især knyttet til den langsigtede fastholdelse af sunde vaner. Disse indsatser skal fortsat udvikles og styrkes.
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Indsatser
De, der har brug for hjælp:
•

Der skal implementeres nye forløbsprogrammer for borgere med lænderygsmerter,
depression og kræft

•

Der skal udvikles en kronikerstrategi, herunder for rekruttering, opfølgning og fastholdelse. Det omfatter inddragelse af velfærdsteknologi, en helhedsorienteret og
sammenhængende rehabiliteringsindsats med et tæt tværfagligt samarbejde og koordination mellem kommune, almen praksis og Region Midtjylland

•

Der udvikles kvalitetsmål for kronikerområdet i samarbejde med andre kommuner

•

Den langsigtede fastholdelse af sunde vaner og mestring af en kronisk sygdom sikres ved anvendelses- og deltagerorienteret undervisning, samarbejde på tværs af
forvaltninger og brobygning til øvrige kommunale tilbud, foreninger mv.

De, der har brug for en særlig indsats:
•

Der skal udvikles en særlig rehabiliteringsindsats til handicappede og psykisk syge
borgere med kroniske sygdomme

•

Derudover skal den eksisterende indsats til socialt udsatte borgere med kroniske
sygdomme videreudvikles

Fremme det gode arbejdsliv
Norddjurs Kommune er kommunens største arbejdsplads og vil gå forrest for at fremme
det gode arbejdsliv. Arbejdspladsen optager mange timer af den enkelte borgers liv. Derfor
er den et velegnet sted til at fremme sundheden. Det drejer sig f.eks. om arbejdsstillinger,
miljøpåvirkninger, bevægelse, kost og uddannelse. Derudover er der mange vigtige sociale
relationer, som via fællesskabet, normer og kollegial opbakning kan understøtte sundhed.
En usund arbejdsplads kan være årsag til mobning, stress, udbrændthed, sygefravær mv.
Det at være i beskæftigelse er af væsentlig betydning for den enkelte persons selvværd,
trivsel og muligheder generelt. Ledighed kan i sig selv påvirke en borgeres sundhedsad-
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færd, lige som et dårligt helbred både fysisk og psykisk kan være en barriere for at opnå
beskæftigelse.

Indsatser
På den enkelte arbejdsplads arbejdes der systematisk med at forbedre og udvikle et sundt
arbejdsmiljø, hvor det er muligt at adskille arbejdsliv og fritidsliv.

De, der har brug for hjælp:
•

Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Norddjurs Kommune foretager tidlig opsporing af medarbejdere med tegn på stress, sygefravær mv.

•

Jobcenteret og arbejdspladsen samarbejder om etablering af tiltag, som støtter
stressramte og/eller sygemeldte med behov for at restituere sig og bevare tilknytning til arbejdspladsen

•

Der skal sikres et godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø for at undgå tilbagefald.
Endvidere skal arbejdspladsen være rummelig for at undgå social udskillelse og
eksklusion fra arbejdsmarkedet

De, der har brug for en særlig indsats:
•

Jobcentret og velfærdsområdet samarbejder om indsatser til ledige borgere, der kan
understøtte deres sundhed og mulighed for at komme i arbejde

Styrke samarbejde og koordination på tværs
Et styrket samarbejde og koordination på tværs er en gennemgående forudsætning for arbejdet med sundhedspolitikkens strategiområder. Det er med til at sikre koordinerede indsatser og ydelser samt den nødvendige innovation. Det ledelsesmæssige fokus og forankring er særligt vigtigt for en vellykket implementering af sundhedspolitikken.

Styrket samarbejde og koordination på tværs forudsætter endvidere inddragelse af borgere, frivillige m.fl. som ressourcepersoner.
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Indsatser
•

Samarbejdet inden for og på tværs af forvaltningsområder skal styrkes

•

Det skal sikres, at sundhedstilbud er synlige og tilgængelige for borgere, virksomheder, foreninger og eksterne samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. Kommunens
medarbejdere skal være opdaterede om tilbud og formidle disse til borgere med behov

•

Medarbejderne er servicemindede og viser både vej ind i og rundt i kommunen.
Medarbejderne sikrer overlevering af information mellem forvaltningsområder og
sektorer med henblik på at skabe sammenhængende forløb for borgere med behov
for hjælp og for særligt udsatte borgere

•

Samarbejdet med frivillige skal udvikles og borgerne skal i højere grad inddrages for
at kunne tage hånd om egen sundhed

Fokus på kvalitet, dokumentation og læring
Kvalitet og dokumentation i sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatserne er en gennemgående forudsætning for arbejdet med sundhedspolitikkens strategiområder:
•

Indsatserne skal så vidt muligt være baserede på viden og bidrage til at forbedre
sundheden for borgerne. Der tages afsæt i en bred forståelse af viden, hvor der også
er plads til prøvehandlinger og nytænkning

•

I forhold til arbejdet med KRAM-faktorerne anvendes Sundhedsstyrelsens vidensbaserede forebyggelsespakker

•

Der anvendes screeningsredskaber og etableres standarder for it-baseret dokumentation, således at effekten kan måles og evalueres

•

Der sættes øget fokus på sammenhængen mellem ressourcer, organisering, ydelser
og effekt

•

Fortløbende opfølgning og evaluering skal afdække, hvad der virker for hvem og
under hvilke omstændigheder. Indsatser udvikles og kvalitetssikres løbende. Indsatser uden effekt afvikles
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•

Der etableres videnscentre for at sikre vidensopsamling og vidensdeling

•

Medarbejdere og ledere er forpligtede til at holde sig orienterede om ny viden for at
sikre kvalitet og effekt

Implementering, monitorering og evaluering af sundhedspolitikken
Sundhedspolitikken er en overordnet politik, som afspejler sig i de øvrige politikker, planer
og kvalitetsstandarder. Der skal udarbejdes handleplaner på udvalgte områder. Der nedsættes en tværorganisatorisk følgegruppe, som fremadrettet skal sikre et tværgående fokus
på sundhed.
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