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Serviceområde

19 Forebyggelse

Fokusområde

Implementering af sundhedspolitikken – at forbedre sundheden
i kommunen gennem forebyggelseshandleplan 2.0.

Udfordring

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte
fagudvalg.
På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev
der udarbejdet en skriftlig opsamling og de indkomne forslag
på dialogmøderne drøftet.

Mål

Veje til målet

Arbejdet med at fremme folkesundheden i kommunen er langvarigt og derfor med lang tidshorisont.
På baggrund af dialogmøderne med udvalgte fagudvalg blev
det besluttet, at der skal udarbejdes projektskitser målrettet:
- Unge på erhvervsuddannelserne.
- Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst
- Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus
på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
- Mennesker med psykisk sygdom.
Flere af indsatserne forventes at køre over en fireårig projektperiode (2016-2019) gennem forebyggelseshandleplanen 2.0.
Enkelte er dog af mere kortvarig karakter.
På baggrund af projektskitserne og efter dialog med de øvrige
fagudvalg, vil Forebyggelsesudvalget beslutte, hvilke projekter
der skal realiseres. Der vil løbende være dialog med de relevante fagudvalg om projekternes afvikling.

Status for målopfyldelse

I samarbejde med ledere og medarbejdere fra de øvrige forvaltningsområder, er der udarbejdet i alt ni projektskitser, som
blev præsenteret på et møde i Forebyggelsesudvalget.
Forebyggelsesudvalget har efterfølgende deltaget på møder i
Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og
Sundhedsudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.
Det blev besluttet at nedenstående indsatser indgår i forebyggelseshandleplanen:
 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

Opfølgning på målopfyldelse

Indsatserne kører alle planmæssigt. Status blev fremlagt i Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2016 og der fremlægges ny
status på udvalgsmøde den 22. maj 2017.
Alle indsatser involverer nye samarbejder, som fungerer godt
og er givende for alle parter og til gavn for borgerne. Der arbejdes i indsatserne med mange forskellige aspekter af folkesundhed.

Kommentar

