Sundhedspolitik 2020-2028

Sundt liv i trivsel
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POLITISK FORORD
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam luctus, nibh eget
placerat venenatis, urna lorem viverra
mi, vel blandit tellus libero nec justo.
Nullam dignissim nisi at elit tincidunt
dictum.
Aenean egestas ornare nulla a
scelerisque. Quisque vel mi dolor.
Nullam eu ullamcorper lacus. In hac
habitasse platea dictumst. Mauris
maximus justo vel lectus maximus, eget
pulvinar nibh lobortis. Morbi ante
magna, ultricies porta efficitur vel,
tincidunt vitae dui.
Sed vestibulum arcu lectus, sit amet
sagittis orci dapibus a. Aliquam eget nisi
leo. Curabitur sagittis elit tellus, vel
vulputate est interdum vel. Pellentesque
rutrum orci eget neque elementum, ac
dapibus lectus venenatis.

Aenean turpis lectus, dignissim a turpis
eget, vestibulum accumsan nulla.
Vestibulum fermentum gravida nisl vel
sagittis. Nulla pretium pellentesque
nunc sed mollis. Praesent at sodales
dolor, sed fringilla odio. Fusce eget nisi
ante. Morbi in turpis eros.
Cras nec felis vitae purus eleifend
suscipit. Aenean ac feugiat turpis. Duis
lacinia, nibh non porta ullamcorper,
nulla elit lobortis erat, sit amet gravida
ex diam et elit. Morbi a libero elit. In
hac habitasse platea dictumst. Cras
neque quam, vestibulum sodales
porttitor egestas, luctus auctor enim.
Donec quis sem est. Mauris id
consequat ex, ac tincidunt metus.
Suspendisse rhoncus commodo risus
vitae condimentum.
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AABENRAA KOMMUNES SUNDHEDSPOLITISKE VISION
Aabenraa Kommunes mission er, at vi
skaber Det Gode Liv sammen.
Sundhed og trivsel for alle er vigtige
elementer i sammen at opnå det gode
liv, derfor er visionen for
sundhedspolitikken:
Aabenraa Kommune vil være et
sundt og aktivt fællesskab for alle
Det betyder, at Aabenraa Kommune i
2028 ønsker at være kendt for at have
opnået følgende:
•

Lighed i sundhed, så borgernes
sundhed ikke afhænger af
uddannelse, tilknytning til
arbejdsmarkedet og øvrige
levevilkår.

•

En markant forbedring af den fysiske
sundhedstilstand i kommunen, så
borgerne opnår flere gode leveår
uden sygdom og med høj
livskvalitet.

Vi vil bryde uligheden i sundhed og
sikre, at alle børn bliver sunde, for at
skabe et solidt grundlag for deres læring
i skolen, deres uddannelse og deres
livsduelighed.
Vi vil motivere og støtte borgere i alle
aldersgrupper i at forbedre deres
sundhedsadfærd, så de opnår og
bevarer et godt fysisk helbred, som
skaber et stærkt grundlag for
tilknytningen til uddannelse og
arbejdsmarked.
Vi vil afprøve indsatser og finde gode
metoder til at styrke den mentale
sundhed og modstandskraft hos børn,
voksne og ældre, for at få en holdbar
løsning på de udfordringer, vi ser med
dårlig mental sundhed og mistrivsel.
Sammenfattende er det Byrådets
ambition, at borgernes sundhed og
trivsel bidrager til en positiv udvikling
for alle:
•

•

En markant forbedring af borgernes
mentale sundhed og trivsel, så de
kan udfolde evner, håndtere
dagligdagens udfordringer og stress
og indgå i fællesskaber med andre.

•
•
•

Lighed i sundhed, god fysisk sundhed og
god mental sundhed hos borgerne, er
nødvendige forudsætninger for en
positiv udvikling:

Bedre læring og udvikling for
børnene
Bedre chancer for at gennemføre en
uddannelse for de unge
Bedre forudsætninger for at få og
fastholde et job for de voksne og
Bedre muligheder for at være en
aktiv del af fællesskaber for de
ældre.
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VÆRDIER OG PRINCIPPER
Sundhedspolitikken bygger på
forventningen om og troen på, at
•
•
•

alle ønsker et sundt, godt og
virksomt liv med høj livskvalitet
ingen ønsker at være afhængige
af andre og
alle ønsker at være noget for
andre og indgå i meningsfulde
fællesskaber.

Sundhed skabes i fællesskab –
borgere sammen med familie, venner
og netværk, borgere sammen med
kommunens medarbejdere, skole- og
arbejdsmarkedsområdet sammen med
sundhedsområdet, sygehuse og
praktiserende læger sammen med
kommunen og private aktører
sammen med offentlige. Samtidig
kan deltagelse i fællesskaber bidrage
til den enkelte borgers sundhed og
trivsel.
I Aabenraa Kommune lægger vi vægt
på, at borgeren tager ansvar for egen
sundhed. De der kan selv, skal selv
tage ansvar for egen sundhed og
gerne også medansvar for andres
sundhed. Samtidig vil vi motivere,
støtte og hjælpe de borgere, der har
sværest ved at tage hånd om egen
sundhed.

Byrådet forventer, at kommunens
medarbejdere møder borgerne med
en tilgang, hvor der er fokus på
•
•
•

borgerens ønsker og mål for eget
liv
muligheder frem for
begrænsninger
at styrke borgeren ved at udvikle
og bevare de ressourcer, borgeren
har.

Aabenraa Kommune har følgende
principper:
•
•

•

•

Vi stræber efter værdi og positive
effekter for borgerens sundhed
Vi stræber efter at styrke
borgerens evne til at tage ansvar
for egen sundhed
Vi stræber efter helhed og
sammenhæng i indsatser, både for
den enkelte og for fællesskabet
Vi arbejder ud fra viden og data
med fokus på, hvad der virker,
samtidig er vi villige til at afprøve
nye metoder, når der ikke findes
viden på et givent område.
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SÅDAN OMSÆTTES VISIONEN TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER
For at skabe lighed i sundhed, fysisk
sundhed og mental sundhed hos
borgerne skal kommunen skabe gode
rammer. Kommunen skal gøre det let og
naturligt for borgerne at træffe det
sunde valg i deres hverdagsliv.
Det er borgernes ret og pligt selv at
træffe de sunde valg og fylde de sunde
rammer ud. Kommunen kan inspirere,
motivere og sommetider udfordre
borgerne til at forbedre deres
sundhedsadfærd, men det er i sidste
ende borgeren – eller for mindre børns
vedkommende barnets forældre - der
vælger, hvordan livet skal leves.
Når borgerne bliver syge er det
kommunens ansvar at hjælpe og støtte
de syge og deres pårørende. Det skal vi
gøre kompetent og rettidigt, med
respekt og værdighed og i samarbejde
med det øvrige sundhedsvæsen.
Derfor er sundhedspolitikken bygget op
som illustreret i tegningen på næste
side. Fokuspunkterne kombinerer de tre
spor ’fysisk sundhed’, ’mental sundhed’
og ’samarbejde om sundhed’ med de tre
tværgående målsætninger om sunde
rammer, sund livsstil og hjælp ved
sygdom.
Lighed i sundhed er et element i
visionen, men der er ikke et ’spor’ om
lighed i sundhed. Det er fordi lighed i
sundhed er et perspektiv, der skal

tænkes ind i alle politikkens
fokuspunkter, ligesom arbejdet for at
styrke lighed i sundhed skal integreres i
alle indsatser, som udspringer af denne
sundhedspolitik.
Det har stor betydning i forhold til at
forebygge og bekæmpe ulighed i
sundhed, at
•
•
•
•
•

børn får en god og tryg start på livet
børn trives og lærer noget i skolen
unge påbegynder og gennemfører en
ungdomsuddannelse
borgere i alle aldre bor og opholder
sig i trygge nærmiljøer og at
borgere udenfor arbejdsmarkedet får
adgang til arbejdsmarkedet.

Den brede indsats for at opnå disse
gode rammevilkår for alle skal suppleres
af en særlig indsats for udvalgte
grupper. Det handler om at turde
differentiere tilbuddene til forskellige
borgere og om at målrette indsatser,
der hvor behovet er størst.
Det kan fx betyde, at vi skal arbejde for
at opnå bedre sundhed for bestemte
grupper af borgere, såsom socialt
udsatte, beboere i udsatte
boligområder, borgere med handicap,
borgere med psykisk sygdom osv.
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UDGANGSPUNKT FOR SUNDHED
SUNDHED SOM MÅL

SUNDHED SOM RESSOURCE

Kommunen har et ansvar på
sundhedsområdet, der er beskrevet i
lovgivningen. Med den som
udgangspunkt stræber vi efter at opnå
sundhed for borgerne, fordi sundhed er
et gode i sig selv.

I Aabenraa Kommune opfatter vi også
sundhed som en ressource og et
middel til at opnå en række andre
vigtige mål for kommunen, såsom
læring, udvikling og trivsel for børnene
og en arbejdsdygtig befolkning.

Vi skal i varetagelsen af kommunens
opgaver i forhold til borgerne skabe
rammer for en sund levevis. Dette
indebærer en forpligtelse for alle dele af
den kommunale organisation til at løse
opgaverne på en måde, der fremmer
borgernes sundhed. Det sker fx når
skolerne indarbejder bevægelse i
undervisningen, og når der i arbejdet
med den fysiske planlægning lægges
vægt på at skabe gode muligheder for
sund transport.

Det gode liv er ikke nødvendigvis det
samme som det sunde liv, men vores
sundhed, både den fysiske og den
mentale sundhed, er ofte en
forudsætning for, at vi kan leve det liv,
vi gerne vil.

Vi skal etablere forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud til borgerne,
denne opgave løser vi bl.a. ved den
forebyggende indsats, der ydes af
sundhedsplejen, tandplejen og de
forebyggende hjemmebesøg for ældre.
Et andet eksempel er kursustilbud til
borgere, der har fået en kronisk
sygdom, hvor de lærer så vidt muligt at
leve på en måde, så sygdommen ikke
forværres.
Endelig har vi som en del af
sundhedsvæsenet en række opgaver i
forhold til at yde behandling, pleje,
rehabilitering og genoptræning i
forbindelse med sygdom. Dette sker fx i
kommunens sygepleje og hjemmepleje
og i træningstilbuddene.

Sundhed er fx et middel til at opnå
bedst mulig læring. Sunde børn, der
trives, har nemmere ved at lære nyt i
skolen end børn, der ikke trives fysisk
og psykisk. Og sunde unge, der ikke alt
for ofte drikker sig alt for fulde og som
ikke eksperimenterer med andre
rusmidler, har større chance for at
gennemføre en uddannelse og ’komme
godt på vej’ i livet.
Borgernes sundhed har også stor
betydning for deres arbejdsliv. Sygdom
og et højt sygefravær kan på sigt
medføre store personlige omkostninger
for den enkelte, der mister sit arbejde
og måske sin tilknytning til
arbejdsmarkedet, og det er dyrt for
samfundet.
Fysisk og mental sundhed kan også
være en forudsætning for at have
overskud til at deltage i fællesskaber i
kultur- og fritidslivet og være en aktiv
del af civilsamfundet.
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DIGITAL SUNDHED
Byrådet har valgt, at Aabenraa
Kommune skal arbejde ambitiøst med
digitale sundhedsløsninger og
velfærdsteknologi, der kan understøtte
borgerens gode liv.
Det er vigtigt for os, at arbejdet med
digitale sundhedsløsninger og teknologi
altid handler om borgeren og giver
mening. Vi har udsyn, fremmer
nytænkning og samarbejder for at
kunne gribe digitaliseringens muligheder
for at forny opgaveløsningen og skabe
værdi på flere bundlinjer: Borgeren,
medarbejderen, væksten i Aabenraa
Kommune og ressourcerne.
Digitaliseringen rummer muligheder for
at opnå mere sundhed, men den
rummer også udfordringer:
De sociale medier har stor betydning for
både børn, unge og voksne i dag. Her
præsenterer mange et billede af sig selv
og sit liv, der måske er lidt ’forskønnet’
og som kan medvirke til at skabe
præstationspres og mindreværdsfølelser
hos andre.

Dette kan måske være en medvirkende
årsag til den stigning i dårlig mental
sundhed, men stressfaktorerne og
presset kan naturligvis også komme
andre steder fra. Ligesom de sociale
medier også kan have positive
konsekvenser for de sociale relationer,
såsom muligheden for at holde kontakt
trods geografisk afstand.
Derfor er det vigtigt, at folkeskolerne i
strategien ’IT og digitalisering i
folkeskolen’ bl.a. arbejder med et spor,
der hedder ’Læring om it og
digitalisering’, hvor der er fokus på at
styrke eleverne digitalt, så børn og unge
bliver i stand til at begå sig ikke bare
læringsmæssigt, men også socialt og
etisk i den digitale virkelighed.
Børnene – og deres forældre – skal lære
at være kritisk-konstruktive i forhold til
de sociale medier, og kommunen skal
understøtte gode digitale fællesskaber
og fungere som brobygger mellem børn
og forældre i den digitale verden.
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STATUS PÅ SUNDHED I DAG - UDFORDRINGERNE
Sundheden kommer ikke af sig selv;
udgangspunktet for vores
sundhedspolitiske arbejde er, at
sundhedstilstanden i Aabenraa
Kommune er utilfredsstillende.

Konsekvenserne af den usunde kost og
den manglende motion ses på vægten:
Andelen af overvægtige (BMI >25) og
svært overvægtige (BMI >30) udgør i
2017 henholdsvis 57,8 % og 20,5 %.

For at kunne prioritere og tilrettelægge
indsatsen skal vi kende udfordringerne.

Livsstilen har også betydning for
sygeligheden. Andelen af borgere, der
har oplyst, at de har en række
sygdomme, er steget. Det gælder bl.a.
slidgift, forhøjet blodtryk, migræne eller
hyppig hovedpine, leddegigt, diabetes,
KOL og knogleskørhed.

I det følgende beskrives status på de tre
elementer i visionen - fysisk sundhed,
mental sundhed og ulighed i sundhed ud fra de sundhedsprofil-undersøgelser,
der er blevet gennemført af regionerne i
2010, 2013 og 2017.
2017-undersøgelsen blev besvaret af
1.727 borgere fra Aabenraa Kommune.
Fysisk sundhed
Ser man på borgernes livsstil og fysiske
sundhed, så er det positivt, at andelen
af daglige rygere og storrygere er
faldet, ligesom andelen, der overskrider
Sundhedsstyrelsens risikogrænser for
alkoholindtag er faldet. Til den negative
side hører, at der stadig kommer nye,
unge rygere til, og at andelen af
borgere, der i besvarelsen viser tegn på
problematisk alkoholforbrug, ikke er
faldet, men derimod steget lidt.
I forhold til kost og motion er
udviklingen fra 2010 til 2017 mere
entydigt negativ. Andelen, der vurderes
at have et usundt kostmønster - på
baggrund af deres besvarelser af
spørgsmål om, hvor ofte de spiser og
drikker udvalgte føde- og drikkevarer –
er steget fra 15,7 % til 19 %, og
andelen af borgere, der er fysisk aktive
er faldet, mens andelen, der beskriver
deres fritidsaktiviteter som ’læser, ser
fjernsyn eller har anden stillesiddende
beskæftigelse’ er steget.

Mental sundhed
Andelen af borgere i Aabenraa
Kommune, der ud fra besvarelsen af en
række spørgsmål vurderes at have et
dårligt mentalt helbred, er steget fra
10,9 % i 2010 til 14 % i 2017. Samme
udvikling ses også i resten af
Syddanmark.
10,2 % af de adspurgte borgere har et
lavt selvværd, og aldersopdelingen på
regionsniveau viser, at det står værst til
i gruppen af unge kvinder, hvor 26 %
har et lavt selvværd. Andelen af
borgere, der ofte eller meget ofte føler
sig nervøse og stressede, er steget fra
2010 til 2017.
Dårlig mental sundhed er ikke det
samme som psykisk sygdom, men en
dårlig mental sundhed øger risikoen for
at blive psykisk syg. 8,2 % af de
adspurgte i Aabenraa oplyste i 2017, at
de har eller har haft en psykisk lidelse af
mindre en 6 måneders varighed, hvilket
er den højeste andel blandt de
syddanske kommuner.
Til gengæld er der i Aabenraa Kommune
en mindre andel af borgere, der ofte er
uønsket alene, end i regionen som
helhed, og udviklingen er gået den
rigtige vej, fra 6,7 % i 2010 til 5,5 % i
10

2017. Det samme gælder andelen af
borgere, der aldrig eller næsten aldrig
har nogen at tale med, hvis de har
problemer eller brug for støtte.

uddannelsesniveauet er, des bedre er
det selvvurderede helbred, den
oplevede livskvalitet, det fysiske helbred
og det mentale helbred.

Ulighed i sundhed
Sundhedsprofil-undersøgelserne
indeholder ikke kommuneopdelte tal for
den sociale ulighed i sundhed, men der
er ingen grund til at tro, at resultaterne
for regionen ikke er repræsentative for
Aabenraa Kommune.

Der er også en klar sammenhæng
mellem uddannelsesniveau og
sundhedsmæssig risikoadfærd, hvor
borgere med et lavere
uddannelsesniveau ryger mere, spiser
mere usundt og i højere grad har
stillesiddende fritidsaktiviteter end
borgere med en længere uddannelse.

Der er en klar sammenhæng mellem
borgerens højest fuldførte
uddannelsesniveau og stort set alle
parametre for sundhed og trivsel,
således at jo højere

•

11

FYSISK SUNDHED
GODE RAMMER FOR FYSISK SUNDHED
Aabenraa Kommune vil gennem varetagelse af vores opgaver i forhold til borgerne sikre gode
rammer for fysisk sundhed, der kan gøre det så let som muligt for borgerne at opnå og bevare
fysisk sundhed.

Vi vil fremme de gode rammer for den
fysiske sundhed ved at:
•

•

Sikre, at der er gode muligheder for
fysisk aktivitet i fritiden. Vi har i
Aabenraa Kommune masser af smuk
natur lige uden for døren, og
foreninger og idrætsklubber tilbyder en
bred vifte af muligheder. Dette skal vi
bevare og understøtte som
sundhedsfremmende goder.
Sikre, at bæredygtig og aktiv
transport er både let og trafiksikker.
Dette gøres bl.a. ved i den fysiske
planlægning at fastholde fokus på
gode muligheder for transportere sig
selv til fods og på cykel.

•

Have fokus på udviklingen af
småbørnenes motorik i
dagtilbuddene, så alle børn får et godt
udgangspunkt for at være fysisk
aktive.

•

Styrke beskyttelse af børnene mod
risikofaktorer såsom solskoldning,
tobaksrøg og dårligt indeklima. Det gør
vi både gennem
sundhedsplejerskernes indsats i
småbørnsfamilierne, der styrker
forældrenes viden og handlekompetence i forhold til at sikre
børnenes sundhed, gennem røgfri
pasningstilbud og sikringen af et sundt
indeklima i skolerne.

•

Fokusere på folkeskolens betydning
for børnenes sundhed, bl.a. ved at
bevægelse er og vedbliver at være en
integreret del af undervisningen, og
ved at børnene får viden om, hvordan
kroppen fungerer, og hvordan man
passer på den.

•

Sikre en sund kost til borgerne, der
hvor kommunen står for forplejningen,
og understøtte en sund kost, der hvor
vi kan påvirke gennem kostpolitikker
på skole- og dagtilbudsområdet og i
botilbud for borgere med handicap.

•

Assistere virksomheder med at
forebygge sygdom hos medarbejderne
og med at fastholde sygemeldte
medarbejdere i job, bl.a. gennem
sikring af et godt fysisk arbejdsmiljø
på arbejdspladserne samt have fokus
på kommunens eget ansvar som en
stor, lokal arbejdsgiver.

Målsætningen for 2028 er, at der i
Aabenraa Kommune er optimale
rammer for borgernes fysiske
sundhed.
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SUND LIVSSTIL OG SUNDE VALG
Aabenraa Kommune ønsker at yde en positiv indvirkning på borgernes valg i forhold til
sundhed og livsstil. Det handler om at opbygge sunde vaner hos børnene, hjælpe de
unge til at undgå dårlige vaner og støtte de voksne, der gerne vil forbedre deres vaner.
Vi vil fremme sundhedsadfærden og den
fysiske sundhed ved at:
•

Forebygge at børn og unge
begynder at ryge gennem
undervisning i skolen og gennem
inddragelse af forældre på
forældremøder mv.

•

Tilbyde rygestop–kurser til
borgere, der ønsker at holde op med
at ryge, og klæde kommunale frontmedarbejdere på til at tale med
borgerne om rygning.

•

Understøtte at flere idrætsuvante
børn begynder at dyrke idræt i
fritiden, og fortsat styrke lærernes
viden om, hvordan bevægelse kan
bruges til at understøtte de faglige
mål for elevernes læring.

•

Informere store børn om, hvad der
er normal adfærd i forhold til unge
og alkohol. Alle vil gerne være
normale, men mange tror, at de
andre drikker mere end de rent
faktisk gør, derfor skal vi arbejde på
at fjerne ’flertalsmisforståelser’.

•

Understøtte forældrene i at tage
positivt og aktivt ansvar for deres
børns tandsundhed ved at børste
barnets tænder indtil de er 10-12 år
og ved ikke at give barnet slik og
sodavand til hverdag.

•

Forebygge og lave tidlig opsporing i
forhold til misbrug af rusmidler og
alkohol, give adgang til sunde
alternativer, fx i væresteder, samt
yde professionel behandling og
personlig rådgivning til borgere, som
ønsker at reducere eller stoppe
deres misbrug.

•

Tilbyde vedligeholdelsestræning
til borgere, der har brug for hjælp
for at imødegå et faldende fysisk
funktionsniveau og sikre et varieret
udbud af aktiviteter for ældre.

•

Anvende en rehabiliterende tilgang
i indsatsen for og med de borgere,
der bl.a. pga. alderssvækkelse har
behov for hjælp og støtte , så de
motiveres til fortsat at gøre mest
muligt selv og derigennem bevare
funktionsevnen bedst muligt.

•

Tilbyde en særlig opsøgende,
forebyggende og
sundhedsfremmende indsats i
forhold til udsatte borgere, fx
sindslidende, hjemløse og borgere
med misbrug.

Målsætningen for 2028 er, at borgerne i
Aabenraa Kommune er fysisk sunde og
trives, fordi de har en sund livsstil og
træffer sunde valg.
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RETTE HJÆLP TIL RETTE TID
Aabenraa Kommune vil hjælpe borgerne kompetent og rettidigt, når de bliver syge eller
deres funktionsevne bliver svækket.

Vi vil sikre, at borgerne modtager den
rette hjælp til rette tid ved at:
•

•

•

•

Yde en helhedsorienteret og
sammenhængende indsats på
tværs af hjemmehjælp, sygepleje,
genoptræning, rehabilitering og
palliation.
Hjælpe borgere, der har fået
konstateret en kronisk sygdom,
med at opnå viden og
handlekompetencer til at kunne leve
på en måde, så deres sygdom ikke
forværres, og så de, sygdommen til
trods, kan få den bedst mulige
livskvalitet.
Sikre et højt kompetenceniveau
hos medarbejdere i kommunen, der
yder hjælp til syge og svækkede
borgere, og stille krav om det
samme hos private leverandører, der
leverer hjælp efter reglerne om frit
valg.
Tilbyde døgnrehabilitering til
borgere med behov for dette,
eksempelvis grundet en betydelig og
pludselig funktionsnedsættelse efter
akut sygdom.

•

Forebygge forværring af sygdom
ved systematisk at observere
tilstanden hos de borgere, vi
hjælper, samt reagere korrekt og
rettidigt på ændringer i deres
tilstand.

•

Sikre kort ventetid til
genoptræning, så borgere med en
midlertidig funktionsnedsættelse
hurtigst muligt kan genvinde
funktionsevnen bedst muligt og
vende tilbage til arbejds- og
hverdagslivet.

•

Tilbyde relevant fysisk træning og
aflastende arbejdshjælpemidler
og –redskaber til borgere, der
modtager sygedagpenge pga. fysisk
opslidende arbejde.

•

Tilbyde råd og vejledning om
arbejdsmiljø til virksomheder, der
har mange ansatte med fysiske,
arbejdsrelaterede skader.

Målsætningen for 2028 er, at alle
borgere i Aabenraa Kommune med
fysisk sygdom eller fysisk
funktionsnedsættelse modtager den
hjælp og støtte, de har behov for.
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MENTAL SUNDHED
RAMMER DER FREMMER TRIVSEL OG LIVSDUELIGHED
Aabenraa Kommune vil skabe de bedste rammer og betingelser for borgernes mentale
sundhed gennem konkrete tiltag og aktiviteter.

Vi vil skabe rammer, der fremmer
trivsel og livsduelighed ved at:
•

•

Skabe de bedst mulige rammer for,
at alle børn kan vokse op i trygge,
sunde og udviklende miljøer, hvor
de kan udvikle livsduelighed og
udfolde deres potentialer
(’Sund Opvækst’).
Arbejde for, at alle børn trives og
udvikler sig som del af fællesskaber i
dagtilbud, skole, familie og fritid.
(’Sund Opvækst’).

•

Sikre, at både sundhedsplejen og
dagtilbuddene arbejder systematisk
med tidlig opsporing af tegn på
mistrivsel hos børn, så det er muligt
at handle på disse.

•

Sikre, at alle Aabenraa Kommunes
arbejdspladser tager aktivt del i at
gennemføre politikker med fokus
på fremme af trivsel og forebyggelse
af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

•

Lægge vægt på naturen som
mental sundhedsfremmende arena,
bl.a. ved at sikre en god
vedligeholdelse af stier, og ved at
der i byplanlægningen skabes let
adgang til indbydende natur og
grønne områder.

•

Understøtte tiltag, der opsporer
unge med dårlig mental sundhed og
forebygger frafald på
ungdomsuddannelserne.

•

Tilbyde støtte og aflastning til
pårørende, der passer syge og
svækkede, herunder understøtte
dem ved bl.a. at styrke de
kompetencer, de har brug for som
’ufrivilligt frivillige’.

•

Understøtte, at alle har mulighed for
at deltage i fællesskaber, således
at ingen isoleres i ensomhed.
Eksempelvis kan kommunen støtte,
at der dannes netværk mellem
borgere, der har nogle af de samme
udfordringer.

Målsætningen for 2028 er, at der i
Aabenraa Kommune er optimale
rammer for borgernes mentale sundhed.

.
15

MENTAL MODSTANDSKRAFT OG SUNDHED
Aabenraa Kommune ønsker at støtte borgere, der vil gøre noget for at fremme deres
egen og andres mentale sundhed. Vi vil sætte fokus på beskyttende faktorer og
ressourcer og det, der skaber mental sundhed.

Vi vil fremme og understøtte, at
borgerne styrker deres mentale
modstandskraft og sundhed ved at1:
•

Gøre noget aktivt – at være fysisk,
mentalt, kulturelt, spirituelt eller
socialt aktiv.

•

Gøre noget sammen – at deltage i
aktiviteter i lokalsamfundet, at blive
medlem af en læseklub, at tage et
aftenskolekursus, at være en del af
et fællesskab.

•

Gøre noget meningsfuldt – at lære
noget nyt, kæmpe for en sag,
hjælpe en nabo, blive frivillig.

Vi vil også:
•

•

1

Tilbyde fritidspas til børn i familier
med økonomiske, sociale eller
sundhedsmæssige udfordringer,
fordi børnene via deltagelse i
fritidsaktiviteter skaber nye sociale
relationer og får øget trivsel.

•

Bakke op om og understøtte frivillige
organisationer, fx. Headspace, der
leverer forebyggende tilbud til
unge i form af samtaler om det, den
unge har brug for at tale om.

•

Tilbyde kurser til både unge og
voksne, der har brug for
handlekompetencer til at kunne
håndtere stress, angst og
depression, så psykisk sårbarhed
ikke bliver til varig psykisk sygdom.

•

Have særligt fokus i de
forebyggende hjemmebesøg for
ældre på, hvordan man kan bevare
den mentale sundhed, bl.a. gennem
en opsøgende indsats i forhold til
ældre, der for nyligt er blevet
enker/enkemænd.

Målsætningen for 2028 er, at borgere i
Aabenraa Kommune opnår og bevarer
en god mental modstandskraft.

Yde støtte via økonomisk tilskud
til aktiviteter, lokaler og andre
fysiske rammer samt transport til
forebyggende aktiviteter til ældre, så
de får mulighed for at blive en del af
fællesskaber.

Jf. partnerskabet ’ABC for mental sundhed’
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STØTTE VED PSYKISK SYGDOM
Aabenraa Kommune vil støtte borgere, der rammes af psykisk sygdom, og deres
pårørende.

Vi vil gøre det ved at:

•

•

Yde den nødvendige
socialpædagogiske hjælp og støtte til
psykisk syge borgere, så de negative
sociale konsekvenser af
sygdommen begrænses mest muligt.

Tilbyde en forebyggende indsats i
form af råd og vejledning til
forældre til børn med psykisk
sygdom, således at familien kan
komme bedst muligt videre.

•

Blive en demensvenlig kommune,
hvor forbruget af antipsykotisk
medicin til demente er reduceret,
hvor flere borgere med
demenssymptomer udredes og hvor
de pårørende føler sig set, hørt og
støttet.

•

Tilbyde råd og vejledning om
fremme af et godt psykisk
arbejdsmiljø til virksomheder, der
har mange sygemeldinger relateret
til det psykiske arbejdsmiljø.

Hjælpe og støtte borgere med
psykisk sygdom til at tage vare på
deres fysiske sundhed, så den
psykiske sygdom får så få negative
konsekvenser for den fysiske
sundhed som muligt.

•

Tilbyde borgere, der er sygemeldte
med stress, hjælp med fokus på
stress-håndtering og
mestringsstrategier.

•

Tilbyde åben rådgivning og hjælp
og støtte via Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning til børn og
unge, der er kede af noget eller som
har det svært i skolen eller
derhjemme.

•

•

Målsætningen for 2028 er, at alle
borgere i Aabenraa Kommune med
psykisk sygdom og deres pårørende
modtager den hjælp og støtte, de har
behov for.

Tilbyde vejledning og støtte til unge
under 18 år, der er pårørende til
psykisk syge, for at hjælpe de unge
til at kende og forstå egne behov og
få mulighed for at danne netværk.
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SAMARBEJDE OM SUNDHED
SAMARBEJDE MED DET AKTIVE LOKALSAMFUND
Aabenraa Kommune kan ikke skabe de gode rammer for sundheden alene. Samarbejde
med en række forskellige aktører er afgørende for, at vi lykkes.

Vi vil understøtte samarbejdet ved at:
•

Indgå i nye partnerskaber med
erhvervsliv, fagforeninger,
uddannelsesinstitutioner,
forskningsinstitutioner og
foreningslivet.

•

Være en åben, positiv og troværdig
samarbejdspartner for disse
aktører, når de ønsker at fremme
sundheden på den ene eller anden
måde.

•

Sikre plads til mangfoldighed, gode
vilkår og rammer for kommunens
foreninger og aktive fritidsaktører,
herunder sikre alle borgere adgang
til et varieret udbud af
fritidsaktiviteter.

•

Sikre, at idrætshaller og anlæg i
kommunen har en standard, der
lever op til almindelige krav for
udfoldelse af fritids- og
idrætsaktiviteter i lokalområdet.

•

Gøre det nemt for borgerne at
benytte de gode rammer der
fremmer sundhed, eksempelvis via
mulighed for online-booking af
halfaciliteter mv.

•

Gennem tildeling af ’CSR-mærke
Aabenraa2’ medvirke til et rummeligt
arbejdsmarked i Aabenraa
Kommune, hvor også udsatte
borgere kan opnå de positive
sundhedsmæssige effekter af at
være en del af arbejdsmarkedet.

•

Sikre at det er sjovt, meningsfuldt
og nemt at være aktiv og frivillig i
kultur- og fritidslivet – fordi de
oplevelser og den deltagelse i
fællesskaber, som vi får der,
bidrager til at holde os sunde.

•

Yde tilskud til kommunens
aktivitetscentre, der fungerer som
et mødested for kommunens
borgere, der er over 60 år eller
modtager førtidspension eller
efterløn. Her er der mange frivillige,
som arrangerer og står for et utal af
aktiviteter, der direkte eller indirekte
fremmer sundheden.

Målsætningen for 2028 er, at det gode
samarbejde med det aktive
lokalsamfund fremmer optimale rammer
for borgernes fysiske og mentale
sundhed.

2

CSR står for ’Corporate Social Responsibility’ og
handler om virksomhedernes sociale ansvar.
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SAMARBEJDE MED SUNDHEDSFREMMENDE ORGANISATIONER
Aabenraa Kommune ønsker at bakke op om og støtte aktører på regionalt og nationalt
niveau, der står for aktiviteter, der fremmer, at borgere lever sundt og aktivt.

Vi vil fremme samarbejdet med og
støtten til sundhedsfremmende
organisationer ved at:
•

•

•

Bakke op om regionale og nationale
sundhedsfremmende kampagner
fra fx. Sundhedsstyrelsen, Kræftens
Bekæmpelse, En af os, m.fl., når vi
vurderer, at kampagnens formål er
relevant og støtteværdigt.
Eksempelvis kan skolerne deltage
Skolernes motionsdag og
kommunale arbejdspladser kan
deltage i ’Vi cykler til arbejde’.
Anvende de informationskanaler,
som kommunen har adgang til,
såsom digitale infostandere,
hjemmesiden, bibliotekerne, de
sociale medier og bunden af
udgående mails, til at viderebringe
budskaber fra nationale
sundhedsfremmende kampagner.
Foretage grundig research, om der
findes regionale eller nationale
initiativer, der har det
sundhedsfremmende formål, som vi
i Aabenraa Kommune ønsker at
opnå, førend vi prøver at opfinde
tingene selv.

•

Systematisk at informere om andre
organisationers relevante tilbud til
borgere, der hvor vi informerer om
egne tilbud. Eksempelvis kunne man
informere om Region Syddanmarks
Psykiatriske Informationscenters
månedlige tilbud om åben, anonym
rådgivning i Aabenraa.

•

Indgå i flere samarbejder og
initiativer på regionalt og nationalt
niveau, fx partnerskabet ABC for
mental sundhed, hvor indsatsen
løftes i fællesskab af foreninger,
private og offentlige organisationer
og kommuner.

•

Yde en aktiv indsats i de
organisationer eller tiltag, som vi
allerede er en del af, fx Røgfri
Fremtid.

Målsætningen for 2028 er, at Aabenraa
Kommune er en aktiv og positiv aktør i
sundhedsfremmende indsatser, der
rækker udover kommunens grænser.
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SAMARBEJDE I DET SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN
Når borgere i Aabenraa Kommune bliver syge, er kommunen én af de aktører, der
hjælper dem. Andre vigtige aktører er sygehusene og de praktiserende læger. Aabenraa
Kommune ønsker at spille en positiv og proaktiv rolle i bestræbelserne på at få
samarbejdet mellem de enkelte parter i sundhedsvæsenet til at fungere optimalt.
Vi vil fremme det gode og sømløse
samarbejde ved at:
•

Tage politisk og administrativt
ejerskab og medansvar for den
nuværende og kommende
sundhedsaftaler.

Det vil vi, fordi der er god samklang og
overensstemmelse mellem denne politik
og sundhedsaftalens målsætninger,
som er:
•

Vi samarbejder om at skabe lighed i
sundhed og udvikle det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen.

•

Vi samarbejder om forebyggelse for
at få et Røgfrit Syddanmark, færre
overvægtige og mental trivsel blandt
børn og unge.

•

Vi arbejder for bedre overgange for
mennesker med psykiske lidelser,
ældre borgere og borgere med
kroniske lidelser.

•

Vi sikrer sammenhæng til
uddannelsesområdet og til
arbejdsmarkedet.

Derudover vil vi fremme samarbejdet
ved at:
•

Gå ansvarsbevidst ind i de konkrete
samarbejdssituationer med positive
forventninger, tillid til og respekt
for vores samarbejdsparter.

•

Medvirke til, at det aldrig kommer
borgeren til skade, hvis der er tvivl
om ansvarsfordelingen ved levering
og finansiering af ydelser.

Målsætningen for 2028 er, at borgere i
Aabenraa Kommune oplever
sammenhængende forløb i et
sundhedsvæsen med sømløst
samarbejde mellem de enkelte parter.
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FRA POLITIK TIL PRAKSIS
Lorem ipsum dolor sit amet,
censectetur adipiscing elit. Cras nec
felis vitae purus eleifend suscipit.
Aenean ac feugiat turpis. Duis lacinia,
nibh non porta ullamcorper, nulla elit
lobortis erat, sit amet gravida ex diam
et elit. Morbi a libero elit. In hac
habitasse platea dictumst. Cras neque
quam, vestibulum sodales porttitor
egestas, luctus auctor enim. Donec
quis sem est. Mauris id consequat ex,
ac tincidunt metus. Suspendisse
rhoncus commodo risus vitae
condimentum.

nisi leo. Curabitur sagittis elit tellus,
vel vulputate est interdum vel.
Pellentesque rutrum orci eget neque
elementum, ac dapibus lectus
venenatis. Aenean turpis lectus,
dignissim a turpis eget, vestibulum
accumsan nulla. Vestibulum
fermentum gravida nisl vel sagittis.
Nulla pretium pellentesque nunc sed
mollis. Praesent at sodales dolor, sed
fringilla odio. Fusce eget nisi ante.
Morbi in turpis eros..

Sed vestibulum arcu lectus, sit amet
sagittis orci dapibus a. Aliquam eget
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