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Veje til målet

19 Forebyggelse
Implementering af sundhedspolitikkens vision, mål og værdigrundlag.
At sikre alle borgere lige adgang og muligheder for sundhed og trivsel.
Øget sundhed og trivsel blandt socialt udsatte borgere
Forebyggelsesudvalget har vedtaget en ny forebyggelseshandleplan
samt en række andre indsatser, der alle på hver sin måde understøtter
øget sundhed og trivsel blandt udsatte borgere:
 Naturen som social løftestang
 Fremskudt sundhedsindsats
 Sundhed og trivsel på dansk
 Osteoporose
 At bryde ensomheden
 Røg på Produktionsskolen
 Sårbare unge på erhvervsuddannelserne
 En hverdag i bevægelse
Disse projekter skal i forhold til hver sin del af målgruppen bidrage til
øget sundhed og trivsel. Effekten af projekterne følges og evalueres løbende.
Måling finder sted i sundhedsprofilen ”Hvordan har du det”, der udarbejdes i løbet af 2017 og offentliggøres i 2018.
Via de igangsatte indsatser i forebyggelseshandleplanen og en række
andre indsatser, herunder arbejdet med sundhedsstrategien på Holtbjerg, er der skabt rammer og tilbud med fokus på, at fremme sundhed
og trivsel blandt sårbare og udsatte borgere.
I de igangsatte indsatser er der fx fokus på borgere, der er på kontanthjælp, og som har sammensatte og komplekse problemstillinger ud
over ledighed, borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug, borgere
med kronisk sygdom, borgere med en anden etnisk baggrund end
dansk samt unge på erhvervsuddannelserne.

Status på opfyldelse af
mål

Indsatserne er ligeledes rettet mod forskellige faktorer med betydning
for sundhed og trivsel, herunder fx tidlig opsporing i forhold til kronisk
sygdom. Desuden er der fokus på at sikre sårbare og udsatte grupper
en bedre adgang til og samme udbytte af sundhedsydelserne som den
øvrige del af befolkningen.
Andre indsatser har fokus på belastende sundhedsvaner såsom rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usunde kostmønstre.
Endelig er der i flere indsatser fokus på mental sundhed samt psykiske
og sociale belastninger som følge af fx social isolation, ensomhed, kriser og stress.

