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NÅR SUNDHEDEN SKAL FREM
UDVIKLINGSPLAN FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN
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Sundhedsafdelingen er tovholder på Sundhedspolitikken og på Holbæk Kommunes 
Sundhedsforum

Sundhedsafdelingens kerneopgaver er, ”at fremme sundhed og trivsel hos borgerne i 
Holbæk Kommune ved - sammen med borgere og professionelle - at skabe de nødvendige 
faglige og strukturelle vilkår”.

… er navnet på Holbæk Kommunes Sundhedspolitik. Navnet signalerer en aktiv handlen, der 
sætter fælles retning for kommunens sundhedsindsatser. Med denne udviklingsplan sætter vi nu 
handling bag ordene i sundhedspolitikken og giver et konkret bud på, hvordan vi skaber rammer 
for et sundere liv for borgerne.

Udviklingsplanen er resultatet af arbejdet i kommunens tværgående Sundhedsforum. 
På baggrund af Sundhedspolitikken har medarbejdere, tæt på borgernes problemstillinger, og 
repræsentanter for læger og sygehus udarbejdet forslag til sundhedsindsatser. Udviklingsplanen 
er baseret på essensen af disse forslag. 

Arbejdet i Sundhedsforum har været vigtigt for at skabe både ejerskab til Sundhedspolitikken 
samt nødvendig viden om mulige sundhedsindsatser.

Omstillingsprojektet ”Holbæk i Fællesskab” tager udfordringerne i fremtidens velfærdssamfund op. 
Sundhed er en væsentlig del af fremtidens velfærdsudfordringer, hvorfor udviklingsplanen også 
skal ses som et vigtigt redskab i ”Holbæk i Fællesskab”:

► Udviklingsplanens bærende værdi er en insisterende og forebyggende tilgang til forbedring af 
 borgerens sundhed - og spiller dermed en aktiv rolle for uddannelse, læring og trivsel, 
 tilbagevenden til arbejdsmarkedet og et aktivt selvhjulpent liv.
► Fremtidens sundhedsindsatser skabes sammen med borgerne og i partnerskaber med 
 aktører, som kan tilføre ekstra værdi til arbejdet.

Udfordringen bliver nu at gå fra ord til handling og sikre, at udviklingsplanen også bliver en del 
af kerneopgaverne i hele kommunen.  Det gøres ved at fastholde fokus på den værdi sund-
hedsindsatser skaber. Ikke kun målt i udgifter til sygdomsbehandling, men især med fokus på 
hvordan bedre sundhed understøtter arbejdet i f.eks. folkeskolen, jobcentret og hjemmeplejen.

Der er tæt sammenhæng mellem Børne- og ungepolitikken og Sundhedspolitikken. Udviklings-
planen er derfor behandlet af både Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn.

Byrådet vil gerne sige en stor tak til alle involverede parter. 
Udviklingsplanen er kommunens fælles fremtid på sundhedsområdet og skal derfor også reali-
seres i fællesskab, således at der kommer handling bag ordene i Sundhedspolitikken.

På vegne af Holbæk Byråd
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PRIORITEREDE INDSATSER

I skemaerne ses de prioriterede indsatser, der er en overordnet sammenfatning af 
Sundhedsforums arbejde med Sundhedspolitikkens 3 målgrupper og 3 udviklingsmål. 

I udmøntningen af udviklingsplanen vil der blive taget afsæt i målgrupperne og 
udviklingsmålene.

Målgrupperne er: 
Børn & unge, risikogrupper samt syge & svækkede.

Udviklingsmålene i Sundhedspolitikken er:  
Sunde rammer, mental sundhed og lighed i sundhed.

Det er grundlæggende, at effekten af sundhedsindsatserne skal kunne måles og 
evalueres. Under de prioriterede indsatser gøres der rede for langsigtede effektmål. 

I takt med udmøntningen af indsatserne opstilles der konkrete mål, der understøt-
ter de langsigtede mål. Der er udarbejdet en arbejdsplan for sundhedsindsatserne 
som et administrativt redskab til detaljeret udmøntning. 

De forventede aktører i indsatserne fremgår af de følgende skemaer. Listen kan 
dog ændre sig, når indsatserne tilrettelægges endeligt.  
 
Sundhedsafdelingen understøtter indsatserne og bidrager med projektstyring samt 
løbende opfølgning. 

Eksempler Aktører

Tidlig opsporing og behandling af over-
vægt hos børn 

► Medfinansiering af Ph.d. projekt om tidlig 
opsporing af overvægt 

► Fortsættelse af nuværende samarbejde 
med sygehus om kommunalt behandlingstilbud

Enheden for overvægtige børn,
Holbæk Sygehus 

Folkeskoler

Sundhedsplejen

Tandplejen

Kost, træning og bevægelse

► Projekter der skal skabe erfaring til sy-
stematisk implementering: Madværksteder i 
SFO, kulinarisk kørekort til personale 

► Læring, kost, bevægelse og særlig træning 
af børn som led i bedre inklusion 

► Afprøvning af koncepter for madordning på 
skoler og produktion af mad i cafeterier i  
foreningslivet.  
Bevægelsesfremmende koncept for grønne 
områder ved skoler med inddragelse af lokalfora 

Kommunepartnerskabet Madkulturen

Trafik og Ejendomme

Folkeskoler

Genoptræningscenter

Køkkenområdet

Kulturområdet

1. BØRNEOVERVÆGT

OVERORDNET EFFEKTMÅL: 
Forekomsten af normalvægtige børn er steget.

PRIORITEREDE INDSATSER

PRIORITEREDE INDSATSER
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Eksempler Aktører

Opsporing og forebyggelse af angst og de-
pression hos unge på ungdomsuddannelser 

► Som led i sundhedspolitikken er der 
ansøgt og bevilget satspuljemidler fra Sund-
hedsstyrelsen til 2-årigt projekt på erhvervs-
skoler og produktionsskoler

EUC-NVS/produktionsskoler

Odsherred Kommune

Kalundborg Kommune

Psykiatrifonden

Sundhedsstyrelsen

Center for Mental Sundhed

Kompetencecentret

Socialcentret

Misbrugscentret

Folkeskoleområdet

Styrkelse af forældreskab og mental sund-
hed i børnefamilier
► Fælles udvikling med sygehus og praktise-
rende læger af tilbud med fokus på forældre-
skab og fødselsdepression

► Kommunens sundhedstilbud tilrettelægges 
med øget fokus på forældreskabet

Barsels og fødselsafsnittet på Holbæk Sygehus

Sundhedspleje

Tandpleje

Familiecentret

Eksempler Aktører

Udarbejdelse af tværgående rusmiddelind-
sats i enheder med relevant borgerkontakt

► Enheder med relevant borgerkontakt ind-
går i et systematisk fokus på tidlig opsporing 
og formidling af tilbud om behandling.   
Indsatsen tilrettelægges ikke mindst med hen-
blik på at forebygge de negative konsekvenser 
i forhold til børn i misbrugsfamilier 

► Eksisterende samarbejde med ungdoms-
uddannelserne videreudvikles og der udvikles 
systematiske indsatser i folkeskolen

Misbrugscenter

Familiecenter

Arbejdsmarkedscenter

Ældreområdet

Skoler

Daginstitutioner

Ungdomsuddannelser

Rusmiddelindsats kobles til nye rygeind-
satser over for unge

► Etablering af tværfaglige udkørende teams 

Sundhedspleje

Tandpleje

Folkeskoler

Ungdomsuddannelser

Kompetencecentret

Kræftens Bekæmpelse

2. BØRN OG UNGES MENTALE SUNDHED
3. TVÆRGÅENDE RUSMIDDELINDSATS:
 Alkohol, hash og rygning

OVERORDNET EFFEKTMÅL: 
Andelen af børn og unge der trives og gennemfører ungdomsuddannelse er øget

OVERORDNET EFFEKTMÅL: 
Flere borgere vælger et røgfrit liv og andelen af hashmisbrugere og borgere med alkoholover-
forbrug er faldet. Alkoholdebutalderen stiger og alkoholrelaterede merudgifter er faldet. 

PRIORITEREDE INDSATSER PRIORITEREDE INDSATSER
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Eksempler Aktører

Sundhed i den boligsociale helhedsplan 
sammen med Lejerbo

► Lokale sundhedstilbud i boligområder

► Tilbud udvikles sammen med aktive 
beboere i området

► Koncept udbredes til andre boligområder

Lejerbo

Sundhedspleje 

Tandpleje

Sundhedscenter

Sund By Netværket

Sundhedstilbud i øjenhøjde

► Oprustning af sundhedsfaglige kompetencer 
i arbejdet med udsatte samt psykisk og fysisk 
handicappede

► Understøttelse af somatisk behandling af 
psykisk syge og udsatte

► Rehabilitering til sygedagpengemodtagere  

► Sundhedstilbud til kontanthjælpsmodtagere

Boinstitutioner

Center for Mental Sundhed

Misbrugscentret

Sygeplejeområdet

Sygehus

Arbejdsmarkedsområdet

Sundhedscentret

Netværksdannelse omkring måltider 

► Madklubber der inkluderer risikogrupper 

► ”Spis med din nabo ” i udsatte boligområder 

Kommunepartnerskabet Madkulturen

Kunsthøjskolen i Holbæk

Lejerbo

Eksempler Aktører

Forebygge mentale helbredsproblemer 
hos borgere der i forvejen har kronisk 
sygdom og nedsat funktionsniveau

► Kompetenceudvikling til tidlig opsporing 

► Skabe tilbud som understøtter egne øn-
sker om selvhjulpenhed, job og uddannelse

Hjemmepleje/Plejecentre

Sundhedscenter

Center for mental Sundhed

Arbejdsmarkedsområdet

Fællesskaber rettet mod ældre

► Fælles inspirationsseminar for alle der er 
fyldt 75 år (koncept: 75-års fødselsdag) med 
mulighed for kommunikation om fremtidige 
tilbud og sund aldring

► Spisevenner-ordning til forebyggelse af 
ensomhed og forbedret kostindtag

► Fokus på udvikling af fællesskabende 
miljøer og muligheder herfor

Hjemmeplejen

Sundhedsvejledere på Ældreområdet

Aktive Centre

Kommunepartnerskabet Madkulturen

4. BEDRE SUNDHED TIL UDSATTE

5. MENTAL TRIVSEL HOS SYGE OG 
 SVÆKKEDE SAMT RISIKOGRUPPER

OVERORDNET EFFEKTMÅL: 
Der er udviklet nye målrettede sundhedstilbud til udsatte borgere, som bidrager til at flere borgere i 
fx udsatte boligområder har forbedret fysisk sundhed. Andelen af ensomme borgere er reduce-
ret og flere borgere indgår i fællesskaber.

OVERORDNET EFFEKTMÅL: 
Andelen af syge og svækkede borgere, og borgere i risikogrupper med god trivsel og livskvalitet 
er steget.

PRIORITEREDE INDSATSER PRIORITEREDE INDSATSER
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Eksempler Aktører

Fælles planlægning og udvikling af koor- 
dinerede sundhedsindsatser

► Etablering af dialogfora på tværs af sektorer

► Fælles sundhedsfaglig planlægning og 
kompetenceudvikling 

Kommunal sygepleje 

Akutteam og plejehotel

Visitation

Genoptræning

Sygehus

Praktiserende læger

Forebyggelse af funktionsnedsættelser ved 
sårbare livssituationer 

► Styrket indsats ved udskrivning efter syge-
husophold

► Strategisk anvendelse af viden fra  
indberetning af utilsigtede hændelser 

► Tidlig opsporing der skal forebygge  
uhensigtsmæssige indlæggelser

Hjemmepleje

Visitation

Sundhedsvejledere

Genoptræning

Botilbud

Sygehus

Praktiserende læger

6. ØGET TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE  
 OMKRING DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

OVERORDNET EFFEKTMÅL: 
Andelen af genindlæggelser er reduceret og flere borgere oplever forøget funktions- og  
egenomsorgsevne efter endt forløb.

PRIORITEREDE INDSATSER

PROCESSER DER UNDERSTØTTER 
UDVIKLINGSPLANEN
Sundhedsforum har - ud over de konkrete indsatser – beskrevet en 
række nødvendige processer som understøtter udviklingsplanen og 
tværgående forankring af sundhedspolitikken. 

PRIORITEREDE INDSATSER
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PROCESSER DER UNDERSTØTTER UDVIKLINGSPLANEN PROCESSER DER UNDERSTØTTER UDVIKLINGSPLANEN

Proces

Sundhedsstrategier i børnedistrikter
► Laves på baggrund af en skabelon, der er baseret på den fælles platform i sundhedspolitikken 
og de officielle anbefalinger
► Tager højde for lokale udfordringer og udarbejdes sammen med forældre og børn
► Alle børn modtager mere systematisk undervisning i sundhed

Fælles faglighed og udvikling
► Sundhed skal understøtte og understøttes af andre fagområders kerneopgaver.  
Effekten heraf skal indgå i kommunens sundhedsøkonomiske analyser 
► Kommunens sundhedsindsatser baseres på et fælles fagligt fundament 
► Kommunen har en ensartet sundhedsfaglig tilgang på tværs af enhederne
► Sundhedstilbud understøtter indsatser på tværs. Fx koordinering mellem Arbejdsmarkedscentret 
og Træning og Forebyggelse.

Strategi for sundhed i den langsigtede fysiske planlægning
► Der tages højde for at kommunens fysiske planlægning er afgørende for mulighederne for at 
leve sundt
► Mental sundhed indgår på lige fod med den fysiske sundhed i planlægningsarbejdet

Proces

Borgerne inddrages i planlægning af sundhedsindsatser

► Inddragelse skal sikre nødvendig viden om borgernes sundhedsforståelse og udfordringer for 
at sikre maksimal effekt og skabelse af tilbud i ”øjenhøjde”

► Konceptudvikling i udsatte boligområder med fællesskabsagenter

► Bevægelsesfremmende grønne områder eller ”naturfitnessredskaber” planlægges sammen 
med borgerne

Borgerbudgettering
► Sammen med demokratieksperimentarium afprøves koncept hvor borgerne i et område selv 
bestemmer, hvordan en sundhedsbevilling bruges bedst muligt til at understøtte sunde rammer

Proces

► Understøtte kommunens samlede sundhedskommunikation i både trykte medier og  
på nye elektroniske platforme. 

► Dialog med borgerne om fremtidens sundhedspolitiske prioriteringer

Proces

Forebyggelsespakkerne er et redskab fra Sundhedsstyrelsen, som samler tilgængelig viden om 
effekter og evidens i forebyggelsesarbejdet. 

Pakkerne angiver et grundniveau for kommunernes arbejde. 

I Sundhedspolitikken er det besluttet, at kommunen på sigt arbejder efter dette niveau.
Sundhedsforum har peget på, hvordan der skal arbejdes med forebyggelsespakkerne. Disse er:

► Seksuel Sundhed
► Fysisk aktivitet 
► Overvægt
► Mad og Måltider
► Hygiejne
► Solbeskyttelse
► Mental sundhed
► Alkohol
► Indeklima i skoler
► Stoffer
► Tobak

A. SUNDHED KOBLET TIL KERNEOPGAVEN

C. BORGERINDDRAGELSE

D. SUNDHEDSKOMMUNIKATION
B. FOREBYGGELSESPAKKER PÅ GRUNDNIVEAU
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Proces

Understøttelse af øget samarbejde med forskningsverdenen 

► Der arbejdes systematisk med evaluering og effektmåling

► Skabe læring og viden om evidensbaserede arbejdsgange

► Kommunen stiller sig til rådighed for forskningsprojekter, praktik og opgaveskrivning, hvor 
kommunen samtidig får mindre evalueringer gennemført

► Som led i Sundhedspolitikken er etableret følgende ph.d. samarbejder som skal tilføre viden 
til sundhedsarbejdet:

- Ph.d projekt om kommunikation med ældre medicinske patienter i samarbejde med Roskilde 
Universitet

- Ph.d.projekt om tidlig opsporing og behandling af overvægtige børn i samarbejde med Køben-
havns Universitet, Holbæk Sygehus, Enheden for overvægtige børn.

- Ph.d.projekt om at implementere en tværgående sundhedspolitik i samarbejde med Statens 
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

- Ph.d.projekt om effekten af opfølgende hjemmebesøg på ældreområdet i samarbejde med 
Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet

E. FORSKNING OG EVALUERING

På både voksen- og børneområdet er der afsat puljer til at understøtte  
fremtidige sundhedsindsatser. 

Midlerne anvendes til engangsinvesteringer og til at løbe nye indsatser i gang. 

Det kan være: 
► Afprøvning og udvikling af nye koncepter i mindre skala, som efterfølgende evalueres
 mhp. idriftsættelse 

► Understøttelse med kompetencer til facilitering og projektledelse på tværs af kommunen 

► Understøttelse af forskning 

► Kommunal medfinansiering ved ansøgning om eksterne midler og dermed være med til at 
 akkumulere yderligere midler til sundhedsområdet. 
 Eksempel herpå er den boligsociale helhedsplan

ØKONOMISK UNDERSTØTTELSE  
AF UDVIKLINGSPLANEN

PROCESSER DER UNDERSTØTTER UDVIKLINGSPLANEN PROCESSER DER UNDERSTØTTER UDVIKLINGSPLANEN
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