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Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne
Bevægelsesprojekt

Nr.: 1

Bevægelsesprojektet vil aktivere alle:
Dem der ikke bevæger sig – til at bevæge sig
Dem der bevæger sig lidt – til at bevæge sig mere
Dem der vil være med til at skabe nye bevægelsesaktiviteter og som kan begejstre deres
omgivelser til at læt æ Rumpet og være med
Beskrivelse:
Bevægelsesprojektet er et projekt, der bygger på, at frivillige borgere og foreninger skaber nye
bevægelsesaktiviteter, der er åbne og gratis for alle at deltage i. Der er ikke nogen, der på forhånd
fastlægger de bevægelsesaktiviteter, der udbydes som en del af Bevægelsesprojektet – kun fantasien
sætter grænsen. Projektgruppen bag Bevægelsesprojektet understøtter bevægelsesinitiativerne i
Aabenraa Kommune på forskellig måde: Det kan være sparring og støtte til lokale igangsættere,
gennem støtte til Månedens Aktivitet, gennem forskellige former for konkurrencer, og gennem
annoncering af bevægelsesaktiviteter i lokale medier, digitale platforme og sociale medier.
Annonceringen er en vigtig del af Bevægelsesprojektet. Gennem en digital platform skal der skabes
synlighed og overblik over bevægelsesaktiviteterne og gøre det nemt for alle borgere dels at annoncere
en aktivitet og dels at finde en aktivitet, der lige passer dem. Den digitale platform udvikles som apps til
smartphones og til internettet. Desuden skal der opstilles tablets med adgang til den digitale platform
forskellige steder i kommunen, så det bliver muligt for alle at tilgå den.
Målgruppe:
Målgruppen er alle borgere i kommunen.
Evaluering:
Der evalueres dels på udviklingen i antallet af brugere på digitale platform og dels på antallet af
bevægelsesaktiviteter. Udfordringen er, at der ikke er nogen baseline – dvs. det ikke er muligt at få et
overblik over hvor mange af aktiviteterne i Bevægelsesprojektet, der er helt nye, og hvor mange, der er
allerede eksisterende aktiviteter, der er videreført igennem Læt æ rumpet.
Organisering:
Bevægelsesprojektet er organiseret både i et internt kommunalt spor og et spor med deltagelse af
eksterne samarbejdspartnere. Det interne spor har fokus på opfyldelse af mål i sundhedspolitik,
virksomhedsaftaler m.v. Det eksterne spor har fokus på at skabe bevægelsesaktiviteter for alle borgere i
kommunen. Udover forskellige enheder i kommunen såsom Kultur & Fritid, Vækstsekretariatet og
Sundhed & Forebyggelse deltager Dansk Firmaidræt, DGI, Fritidsrådet, landsbycoachen m.fl.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere

X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Sundhedsfremmemidler
Breddeidrætsmidler
I alt

Budget 2014

Budget 2015
750
346

750
346

1.096

1.096

Bemærkninger til økonomi:
De afsatte sundhedsfremmemidler er medfinansiering i forhold til det opnåede breddeidrætstilskud.
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Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne
Indsats rettet mod overvægt

Nr.: 2

At give et differentieret og stratificeret tilbud til overvægtige voksne, samt at styrke
målgruppens motivation for varigt vægttab.
At understøtte børn og familier i at opnå en sund og aktiv livsstil samt at tabe sig, hvis
der er ønske herom.
At flere overvægtige børn i Aabenraa Kommune finder et passende tilbud i foreningslivet.
At 1-2 flerstrengede foreninger får erfaringer med overvægtige børn, og at foreninger får
mod på at inkludere gruppen af overvægtige børn.
Beskrivelse:
Aabenraa Kommunes Sundhedscenter har en række tilbud til voksne overvægtige og familier med
overvægtige børn, der ønsker at tabe sig. Tilbuddene dækker over:
Åbne rådgivningssamtaler med mulighed for stratificering til individuel vejledning eller
vægtstophold, hvor formålet er livsstilsændring med henblik på vægttab.
Forebyggelse til familier med overvægtige børn (0.-7. klasse) i samarbejde med
Sundhedscentret og Sundhedsplejen.
Ligeledes bliver der udbudt vægtstopkurser i Sundhedscentret og der foregår et samarbejde mellem
Sundhedscentret og Sundhedsplejen omkring forebyggelse af overvægt i familier. Denne indsats
fokuserer på samtaler og vejledning omkring kost og vægttab.
I samarbejde med Jobcenteret iværksættes også en indsats rettet mod stærkt overvægtige på
kontanthjælp, der skal bidrage til en sundere livsstil og øge mulighederne for beskæftigelse.
Aabenraa Kommune er også blevet breddeidrætskommune, og et af delprojekterne herunder er ”Ta’
chancen – fra sværvægt til letvægt”. Projektet skal øge antallet af overvægtige børn, der finder tilbud i
foreningslivet, og således bidrage til den helhedsorienterede indsats rettet mod overvægtige børn. Der
vil i samarbejde med foreningslivet blive oprettet særlige tilbud til overvægtige børn, der skal bidrage til
indslusningen af disse børn til det almindelige foreningsliv.
Målgruppe:
Voksne borgere over 18 år med et BMI på over 30, eller ved arveligt disponeret BMI på over 27.
Familier med overvægt med ønske om vægttab.
Overvægtige børn under 18 år.

Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Graden af borgere, der gennemfører overvægtsforløb, og graden af vægttab eller vægtforøgelse
blandt borgere, der gennemfører forløbet.
Deltagelsesgrad og barnets vægt i familier der søger rådgivning.
Graden af overvægtige børn, der tager imod tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter, samt i
hvor høj grad de fastholdes i aktiviteterne.

Organisering:
Sundhedscentret , Sundhedsplejen og Jobcenteret.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Overvægtsindsats i Sundhedscenteret
Samarbejde med Jobcenter
Ta’ chancen – fra sværvægter til letvægter
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
400
100
137

400
100
137

637

637
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Indsatser med afsæt i forebyggelsespakken
Rygning

Nr.: 3

At hjælpe borgere der ønsker at stoppe med at ryge, samt forebygge rygestart blandt børn og unge.
Beskrivelse:
Indsatsen er bygget op omkring en række tilbud:
Kom og kvit.
Rygestopkurser på private virksomheder.
Individuel rygestopvejledning.
Understøtte røgfrihed på uddannelsesinstitutioner.
I 2014 indledes et samarbejde med Jordemodercenteret om tilbud til gravide rygere.
Målgruppe:
Jf. formål
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Via rygestopbasen. Deltagere kontaktes telefonisk seks måneder efter endt tilbud med henblik på at
registrere om de stadig er røgfri
Organisering:
Sundhed & Forebyggelse i samarbejde med Sundhedscenter, apoteker og CFU
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Indsats mod rygning
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
200

200

200

200
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Social & Sundhed
Nr.: 4
Sundhed & Forebyggelse
Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne
Udbygning af den familieorienterede alkoholbehandling

Målet med indsatsen er at tilbyde et permanent tilbud til familier, hvor en voksen har behov for
alkoholbehandling. Indsatsen har til formål, at sikre en bred vifte af tilbud til alle familiens medlemmer.
Beskrivelse:
Misbrugscenteret har siden 1. november 2010 deltaget i et familiebehandlingsprojekt, der afsluttes 31.
oktober 2014.
Gennem projektet er der arbejdet med indførsel af nye behandlingstiltag til alle familiens medlemmer,
såsom familiesamtaler, parsamtaler, pårørendesamtale, pårørendegrupper, børnesamtaler og
børnegrupper. Da projektet nærmer sig sin afslutning ønskes indsatserne implementeret som en fast del
af de samlede tilbud under Misbrugscenteret.
Der arbejdes med Facebook som en udbygning af nye kontakt-/henvendelsesmuligheder til
Misbrugscenteret. Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere for samlevende eller børn af
alkoholikere, at komme i kontakt med Misbrugscenteret for behandling eller råd og vejledning.
Målgruppe:
Målgruppen er borgere med alkoholproblemer og deres pårørende.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
På Misbrugscenteret registreres, hvor mange der har været tilknyttet behandlingstiltagene nævnt
ovenfor. Denne registrering bliver delt op i grupperne: Den voksne med et behandlingskrævende
alkoholproblem, samlevende, og børn både over og under 18 år.
Der måles på om behandlingen er gennemført og afsluttet, eller om behandlingen er afbrudt. Der vil
løbende hvert år kunne udtrækkes tal herpå.
Organisering:
Misbrugscenteret følger løbende op på de forskellige behandlingstilbud.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Familieorienteret alkoholbehandling
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
300

300

300

300
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Social & Sundhed
Nr.: 5
Sundhed & Forebyggelse
Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne
Uddannelse af udvalgt frontpersonale i den svære samtale
omkring alkohol.

Formål:
I Danmark har vi en alkoholkultur, hvor det omleves som tabubelagt at tale om alkoholvaner. Målet med
indsatsen er, at uddanne frontpersonale til at tage en indbydende og anerkendende samtale omkring
borgerens alkoholvaner. Uddannelsen har endvidere til formål at skabe en faglig åben dialog og debat
omkring brugen af alkohol og dennes påvirkning af borgerens liv. På denne måde opstår et ”fælles
sprog” blandt personalet i Aabenraa Kommune, hvor samtalen omkring alkohol ikke er tabubelagt.
Beskrivelse:
Rusmiddelpolitikken i Aabenraa Kommune beskriver uddannelse af frontpersonale som en del af
indsatsen mod alkoholmisbrug.
Undervisningen vil være differentieret i 3 kategorier:
Frontpersonale, der uddannes i at føre en samtale omkring alkoholvaner som en fast del af en
udredning:
Målgruppen er frontpersonale med direkte borgerkontakt i Jobcenter, Sundhedscenter, Socialrådgivere i
familieafdelinger m.m.
Frontpersonale, der uddannes i at kunne indbyde til og føre en anerkendende samtale omkring
alkoholvaner ved tegn på mistrivsel:
Målgruppen er pædagoger, lærere, støttepersoner og hjemmehjælpere m.m. Undervisningen vil
fokusere på en samtale omkring alkoholvaner i de situationer, hvor personalet vurderer, at alkohol har
en indflydelse på borgerens eller familiens hverdag, f.eks. når et barns mistrives pga. forældrenes
alkoholforbrug.
Frontpersonale, der uddannes i at yde vejledning om kommunens tilbud:
Målgruppen er frontpersonale i Borgerservice og biblioteker m.m. Undervisningen vil have fokus på, at
personalet vil blive i stand til at vejlede omkring de rette tilbud ved henvendelse fra en borger.
Sundhedsstyrelsen har i forebyggelsespakken omkring alkohol anbefalet uddannelse af frontpersonale.
Sundhedsstyrelsen anfører, at metoden med en kort samtale omkring alkoholvaner har stor evidens for
at borgere nedsætter deres alkoholforbrug.
Målgruppe:
Målgruppen er frontpersonale i kommunen inddelt i tre forskellige kategorier for undervisning afhængig
af hvilken form for kontakt personalet har med borgeren.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Hvert undervisningshold vil evaluere undervisningen. Herudover vil blive målt på, om fagpersonalet efter
undervisningen oplever det mindre grænseoverskridende, at spørge ind til borgeres alkoholvaner.
Jobcenteret laver på nuværende tidspunkt statistisk over hvor mange kontanthjælpssager de har, hvor
alkohol er én af hovedproblemstillingerne. Der ønskes lignende statistik på øvrige områder, således at
udviklingen af tendenser kan følges.
Organisering:

Indsatsen er forankret i Sundhed & Forebyggelse, hvor Rusmiddelkoordinatoren sammen med
Misbrugscenteret står for koordineringen af undervisningen.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
I alt
Bemærkninger til økonomi:
Indgår i Misbrugscenterets driftsbudget.

Budget 2014

Budget 2015
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Social & Sundhed
Nr.: 6
Sundhed & Forebyggelse
Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne
Arbejde med sociale misforståelser i skolerne – 6. og 9. klasser

Undervisning til unge omkring alkohol og stoffer kan være en vanskelig opgave. Der er dog evidens for,
at undervisningsmetoden ”Sociale misforståelser” har stor effekt på de unge.
Målet med indsatsen er at bruge en evidensbaseret metode i undervisningen af de unge, hvorved de
unge får et mindre forbrug af alkohol og stoffer.
Beskrivelse:
”Vi tror, vi gør som flertallet”.
Mennesket er et socialt væsen, der helst gør som flertallet - eller som vi tror flertallet gør.
Desværre tror danske unge, at deres kammerater og andre unge drikker tidligere, mere og oftere end
dem selv. Det kan få dem at efterligne en adfærd, der ikke har hold i virkeligheden. Derfor er
nedenstående tanker ikke unormale blandt unge.
- De andre drikker meget mere end mig.
- De andre drikker oftere end mig.
- De andre er startet meget tidligere med at drikke end mig.
Forskerne kalder det en flertalsmisforståelse. Dem er der mange af, når det gælder alkohol.
Nyere undersøgelser fra Rudersdal Kommune viser, at man gennem fortsat afholdelse af oplæg om
sociale misforståelser for forældre samt elever i 6. klasse og 9. klasse, opnår et markant mindre forbrug
af rusmidler blandt de unge.
Metoden omkring sociale misforståelser er et fastlagt metodeprogram, der i dag anvendes af kommunes
SSP konsulent. Det er brugen af denne metode, der ønskes at gøres permanent i samtlige 6. og 9.
klasser i kommunen.
Målgruppe:
Unge i aldersgruppen 6. og 9. klasser og deres forældre.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Indsatsen vurderes at kunne måles i ungeprofilundersøgelsen, der udkommer med 3 års mellemrum, og
fremstiller statistisk materiale omkring unges alkohol og stofvaner.
Organisering:
I foråret 2015 vil PUC Aabenraa under forvaltningen Børn & Skole begynde undervisning af
ressourcepersoner på de enkelte skoler, som et led i sundhedsundervisningen (faghæfte 21), hvor fokus
er sundhed og trivsel.
Funktionen skal varetages af en lærer eller en anden person med relevant uddannelse, således at de
pædagogisk/didaktiske kompetencer sikres i varetagelsen af undervisningen.
Ressourcepersonerne skal have den sidste nye viden omkring sundhedsfaglige emner og være den
person, som kollegaer og elever kan gå til.
Ressourcepersonerne skal arbejde med det brede sundhedsbegreb, hvilket vil sige generel sundhed,

faghæfte 21, KRAM-faktorer, mental sundhed, seksuel sundhed, rusmidler og sociale misforståelser. Der
vil løbende blive inddraget forskellige fagpersoner til uddannelsen af ressourcepersonerne fra SSP
området, Misbrugscenteret, Sex og Samfund og CFU.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Misbrugscenterets undervisning af ressourcepersoner indgår i centerets driftsbudget, mens
finansieringen af ressourcepersonerne ligger under indsatsen ”Ressourcepersoner i folkeskolen”.
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Social & Sundhed
Nr.: 7
Sundhed & Forebyggelse
Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne
Udvikling af stofbehandling gennem deltagelse i 4-årigt projekt
rettet mod unge stofmisbrugere.

Formål:
Målet med projektet er, at de unge der deltager i projektet, opnår stoffrihed eller reduktion af deres
stofmisbrug, og at der ligeledes sker forbedring i de belastninger, som ikke er direkte stofrelaterede
f.eks. psykisk belastning og job/uddannelsestilknytning.
Et andet mål er at stofmisbrugsbehandlerne leverer en ensartet, helhedsorienteret behandling med
udgangspunkt i evidensbaserede metoder, og at der i kommunen indledes helhedsorienterede indsatser
på tværs af forvaltninger.
Beskrivelse:
Fra regeringen er der i oktober 2012 lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet omkring ”Bedre kvalitet i
stofmisbrugsindsatsen”. Et af punkterne i dette udspil har til formål at løfte kvaliteten af den sociale
stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har dokumenteret effekt på borgerne.
Fra 1. januar 2014 er der indgået et tættere samarbejde mellem Ungecenteret, Hus for unge og
Misbrugscenteret omkring behandlingsindsatsen af unge i alderen 14-25 år. I et forstærket samarbejde
ses projekt som en mulighed for at udvikle en helhedsorienteret og ensartet behandlingsindsats for de
unge i Aabenraa Kommune. Misbrugscenteret og Ungecenteret i Aabenraa Kommune arbejder på
nuværende tidspunkt efter de behandlingshandlingsmetoder, der ønskes anvendt i metodeprogrammet.
Der vil blive tilknyttet en opsøgende medarbejder, der vil have sin gang på ungdomsuddannelserne som
et led i en tidlig opsporing af unge med et behandlingskrævende stofmisbrug.
Målgruppe:
Unge i alderen 15-25 år med et behandlingskrævende stofbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer
og/eller hallucinogener.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Center for Rusmiddelforskning er tilknyttet projekt, hvor der løbende skal ske indrapportering til. Efter
projektafslutningen i 2018 vil de præsentere en samlet rapport baseret på de 9 udvalgte kommuners
indberetninger.
Organisering:
Projektet forankres i Misbrugscenteret med Ungecenteret og Hus for unge som samarbejdspartner. Til
projektet knyttes rusmiddelkoordinatoren som projektleder.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Der er samlet bevilliget 3.899.800 kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
forhold fordelt på årene:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

610.600
812.700
815.100
817.500
843.900

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Midlerne er ansøgt til projektledelse, kompensation af medarbejderlønninger under uddannelse til
metoden, tid brugt på indberetninger, mødeaktivitet med ministeriet, administrative udgifter og
afholdelse af temadag for involverede parter.
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Kultur & Fritidsudvalget, Social & Sundhed og
Nr.: 8
Børn & Uddannelse
Kultur & Fritid, Sundhed & Forebyggelse, Børn & Skole
Sundhed og bevægelse
Breddeidræt

At få flere til at dyrke idræt ved, at Aabenraa Kommune opstiller de bedst mulige rammer for
breddeidræt, så kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv, hvor de kan indgå i
spændende, aktive og innovative sammenhænge og læringsmiljøer.
Bidrage til gennemførelsen af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 og bestræbelserne deri om at
forbedre sundhed og læring hos borgerne i Aabenraa Kommune.
Beskrivelse:
Beskrivelse af aktiviteter i indsats
Under overskriften Sundhed og læring i centrum igangsætter Aabenraa Kommune 7 delprojekter.
Foreningen i skolen
På linje med breddeidræt
Aktiv Campus Aabenraa – med fokus på hjerne og hjerte
3XI Idræt, Idé & Innovation
Læt æ Rumpet – særskilt indsats (se Indsats 1)
Ta’ chancen – foreningsidræt for børn med særlige behov
Ta’ chancen – fra sværvægt til letvægt - særskilt indsats (se Indsats 3)
To af de store delprojekter Foreningen i Skolen og På linje med breddeidræt giver bud på, hvordan den
nye folkeskolereforms krav om mere bevægelse kan implementeres ved at udvikle på nogle af de gode
erfaringer, man allerede har opnået fx fra Skolesportsprojektet. Projekterne Aktiv Campus Aabenraa –
med fokus på hjerne og hjerte og 3XI - Idræt, Idé og Innovation skal skabe fysiske og digitale
bevægelsesmiljøer, der kan binde de centrale uddannelsesinstitutioner i Aabenraa sammen og dermed
skabe et aktivt og dynamisk område i bevægelse, hvor børn og unge inddrages i udviklingen af
breddeidrætten i deres kommune.
Med bevægelsesprojektet Læt æ rumpet er formålet at tænke nye tanker i forhold til at få borgere
generelt og særligt de idrætsuvante op af stolen. Delprojekterne Ta’ chancen – foreningsidræt for børn
med særlige behov og Ta’ chancen – fra sværvægt til letvægt arbejder med, hvordan børn med særlige
behov, det være sig ADHD eller lignende diagnoser samt overvægtig, kan tænkes ind i foreningslivet på
en ny helhedsorienteret måde.
Målgruppe:
Børn i Folkeskolen i Aabenraa Kommune
Børn med særlige behov
Unge i Aabenraa Kommune ifm. uddannelsesinstitutionerne
Borgere i Aabenraa Kommune generelt dog særligt med fokus på inaktive

Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Det måles dels via imageanalysen og dels gennem spørgeskemaer til udvalgte målgrupper

Organisering:
Kultur, Plan og Fritid varetager projektledelsen for hele Breddeidrætsprojektet. En projektleder
koordinerer derfor på tværs af forvaltninger. Herudover er der nedsat en styregruppe med
repræsentanter fra Sundhed & Forebyggelse, Børn & Skole samt de eksterne samarbejdspartnere DGI
Sønderjylland og Aabenraa Fritidsråd.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere

x

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

Foreningen i skolen

193

193

På linje med breddeidræt

448

448

Aktiv Campus Aabenraa

583

583

85

85

462 *

462

Ta’ chancen – foreningsidræt

109

109

Ta’ chancen – fra sværvægt til letvægt

137

137

2017
(heraf egen finansiering
I alt
1072*)
*Beløbet er justeret ved sidste budgetrevurdering

2017
Heraf egen
finansiering 1072)

3XI Idræt, Idé & Innovation
Læt æ Rumpet (nu Bevægelsesprojektet)

Bemærkninger til økonomi:
Der er budgetteret med i alt 6.060 kr. (heraf en egenfinansier på 3.216) over tre år til
Breddeidrætsprojektet).

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Kultur-, Miljø & Erhverv
Kultur og Miljø
Breddeidræt
Fritidspas

Nr.: 9

At aktivere flere børn og unge udenfor foreningslivet i det etablerede foreningsliv indenfor kultur
og fritid.
At styrke det tværfaglige samarbejde i det kommunale forebyggende sundhedsarbejde.
Beskrivelse:
Der uddeles 200 fritidspas til børn og unge i målgruppen. Fritidspassene betaler kontingent op til 1000
kr. pr. år. pr. barn. Passene udstedes kun til ikke kommercielle kultur- og fritidsforeninger. Udover
udgifter til fripas indgår medarbejderressourcer til visitering og opfølgning
Målgruppe:
Børn og unge med tilknytning til SSP, samt børn fra 2. til 7. klasse, der i fritiden af en økonomiske,
sociale eller sundhedsmæssige årsager er udenfor foreningslivet.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der skal uddele 200 Fritidspas, hvoraf mindst 150 indløses.
Organisering:
Projektet er rent opgavemæssigt sat i drift og kører efter fast procedure.
Samarbejdspartnere:
Kulturelt samråd, Aabenraa Fritidsråd, Børn & Skole og SSP. Alle ikke kommercielle kultur- og
fritidsforeninger i Aabenraa Kommune.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Fritidspas
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
115

-

115

-

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed & Forebyggelse
Indsats overfor kronisk syge borgere
Projekt TOF

Nr.: 10

Projektet TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) er et forsknings- og samarbejdsprojekt i region Syddanmark,
som udvikles i et tæt samarbejde mellem almen praksis, kommunerne i regionen, Syddansk Universitet, DAK-E
og øvrige samarbejdspartere. Formålet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede
sygdomme hos 30-49-årige.
Beskrivelse:
Fokus i projektet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos
målgruppen. Der forventes inkluderet ca. 120.000 borgere i den 3-årige projektperiode. Målgruppen vurderes
at besidde det største potentiale for forebyggelse af livsstilssygdomme, der ellers forventes at stige de
kommende år. Igennem projektet er det hensigten at udvikle en metode til screening af målgruppen og udvikle
de sundhedstilbud, der skal tilbydes målgruppen både i kommunalt regi og hos de praktiserende læger.
Målgruppe:
Alle borgere i alderen 30-49 år.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der er indgået aftale med Forskningsenheden for Almen Praksis (SDU) om forskningsbaseret at vurdere de
sundhedsmæssige effekter i projektet. Desuden er Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE, SDU)
samt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) involveret i vurderingen
af de sundhedsøkonomiske effekter.
Organisering:
Projektet er forankret i Sundhedscenteret, der samarbejder med andre kommunale institutioner, de øvrige 9
projektkommuner, de praktiserende læger og Region Syddanmark.
Løfter på hvilket tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer

X

Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Projekt TOF
I alt

Budget 2014

Budget 2015
250

-

250

-

Bemærkninger til økonomi:
Udover de afsatte sundhedsmidler bidrages med ressourcer fra de medarbejdere i Sundhedscentret, der
arbejder med kronisk syge borgere.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsats overfor kronisk syge borgere
Rehabiliteringsforløb for borgere med cancer

Nr.: 11

Målene med indsatsen er:
At sikre at borgere med cancer i den erhvervsaktive alder får et tilbud, der kan støtte dem i
kampen i deres behandlingsforløb.
At reducere sygedagpengeudgifter for kommunen i forbindelse med borgerens sygdomsforløb.
Beskrivelse:
Borgere med en cancerdiagnose tilbydes i forbindelse med kontakten til kommunens Jobcenter et
rehabiliteringstilbud i Sundhedscentret. Tilbuddet starter med en individuel samtale, hvor det mellem
borgeren og sundhedsmedarbejderen aftales, hvilke af de ti mulige indsatser i rehabiliteringsforløbet,
som giver mening for borgeren at deltage i. Herefter tilknyttes borgeren individuelle eller holdforløb,
f.eks. i forhold til træning, angstkursus eller diætistvejledning. Deltagelsen i det kommunale tilbud kan
ske efter afsluttet behandlingsforløb i regionalt regi eller sideløbende hermed, alt efter borgerens eget
ønske.
Målgruppe:
Borgere med cancer i den erhvervsaktive alder.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Efter afsluttet individuelt tilrettelagt forløb evalueres indsatsen på to måder:
Der udarbejdes kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelse og tilfredshed med tilbuddet.
Der udarbejdes økonomisk effektevaluering, hvor det vurderes, om det har været muligt at opnå
besparelser på kommunale ydelser til den pågældende borger, særligt sygedagpenge.
Organisering:
Der følges løbende op på indsatsen i en projektorganisering med repræsentanter for Jobcenter og
Sundhedscenter. Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse er projektejer og en medarbejder fra
Sundhed & Forebyggelse projektleder.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

DUT-midler til kræftrehabiltering
Sundhedsmidler

228
200

228
-

I alt

428

228

Bemærkninger til økonomi:
Det er hensigten, at indsatsen på sigt skal finansieres gennem besparelser på bl.a.
sygedagpengeområdet. Det betyder, at målgruppen eksempelvis kan udvides til borgere udenfor den
erhvervsaktive alder.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsats overfor kronisk syge borgere
Kom godt i gang

Nr.: 12

At tilbyde borgere med kronisk sygdom et forløb, der styrker deres evne og mulighed for at håndtere
deres kroniske sygdom, så denne forværres mindst muligt.
Beskrivelse:
Ideelt set henvises borgerne i målgruppen fra de praktiserende læger, hvorefter de får en individuel
opstartssamtale, hvor resten af deres forløb tilrettelægges. Det afklares hvilke af de 10 moduler, de
deltager i (mestring, sygdomsspecifikt modul, madværksted, vægtstoprådgivning, rygestop, individuel
rådgivning, diætvejledning, træning, coaching og mindfulness). Herudover tilbydes patient-til-patient
forløbene ”Lær at leve med kronisk sygdom”, ”Lær at leve med kroniske smerter” og ”Lær at tackle
angst og depression”.
Målgruppe:
Borgere med Type-2-diabetes, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), hjertekarsygdom, Claudicatio
Intermittens og metabolisk syndrom.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der evalueres ud fra SF36 og diverse testresultater, samt fremmødeprocent og individuelle mål for
forbedringer i testresultater.
Organisering:
Indsatsen er forankret i Sundhedscentret med bistand fra Træning & Forebyggelse.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer

X

Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

Kronikermidler

1.000

1.000

I alt

1.000

1.000

Bemærkninger til økonomi: Kronikermidlerne var tidligere en del af sundhedsfremmemidlerne og
blev prioriteret til området i forbindelse med at den statslige støtte til pilottilbud ophørte i 2012.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Nr.: 13
Handicap & Psykiatri
Forebyggelse for borgere med psykiske lidelser
Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser

At sikre en sundere livsstil for borgere med sindslidelser.
Beskrivelse:
Det er veldokumenteret, at der er en væsentlig ulighed i sundhed for borgere med psykiatriske lidelser
og den almene befolkning. Borgere med en livslang psykiatrisk lidelse, lever knap 15 år mindre end
gennemsnitsdanskeren.
Der er mange faktorer som spiller ind i forhold til den lavere gennemsnitslevealder. KRAM spektret som
omfatter Kost, Rygning Alkohol og Motion er væsentlige faktorer. Alkohol misbrug eller indtagelse af
andre stoffer er velkendt for mange af vores borgere som et led i selvmedicinering og en
uhensigtsmæssig måde at kunne klare sig på i hverdagen.
Ud over dette er der også andre sundhedsmæssige perspektiver som spiller ind. Hvis borgeren lider af
depression eller en anden sindslidelse, er der også øget risiko for nedsat levealder grundet stort medicin
indtag og de deraf afledte fysiske skader på lever og nyrer.
En stor del af målgruppen tager endvidere meget på i vægt grundet antipsykotisk medicin som påvirker
stofskiftet med deraf følgende komplikationer såsom hjerte/kar sygdomme, diabetes m.v.
Endelig er der også mange sindslidende som oplever at krop og psyke ikke hænger sammen eks. i
forhold til seksualitet, følelser, nærvær og samvær. Mange af vores borgere er alene og har ikke et
forhold/familieliv som gennemsnittet.
Alle disse parametre giver tilsammen et billede af, hvordan vores målgruppe er udsat i forhold til at
kunne leve et sundt og langt liv.
Socialpsykiatrien har for 2014 valgt at fokusere på ansættelse af en sundhedsmentor, som afholder
idræts- og motionstiltag for vores udsatte borgere og samtidig fungerer som bindeled til idrætslivet i
Aabenraa Kommune.
Alle erfaringer indenfor området viser, at det er sundt for borgere med sindslidelse at være
fysisk aktive og dyrke motion. Det gælder både for borgere med depression men også for
skizofreni, ADHD m.v. Socialpsykiatrien forsøger at indarbejde motion og bevægelse i de sociale
tilbud der gives.
Der pågår forskellige motionstiltag til gavn for de borgere, der møder frem. Men der er en meget stor
restgruppe, som aldrig kommer af sted, aldrig får et sundhedstjek eller en gåtur m.v. Det er primært
borgere, som får støtte i egen bolig 1 eller 2 timer ugentlig, og hvor der er andre problematikker i
handleplanen, som gør sig mere gældende, end at gå med en støttekontaktperson ned i det lokale
fitness center. Det er her, at der er behov for en fast person, som varetager motivationsarbejdet med
den enkelte borger og sørger for at målgruppen reelt får muligheden for at dyrke motion m.v.
Målgruppe:
Borgere med sindslidelser.
Der er løbende ca. 230 borgere i Aabenraa Kommune, som fra Socialpsykiatrien modtager støtte i eget
hjem. Fra denne gruppe vælges der i 2014 50 personer, som vurderes at have de største risikofaktorer

og derfor tilbydes ledsagelse til lægetjek eller andre sundhedsundersøgelser. Borgerne støttes
efterfølgende også i at indgå i diverse behandlinger.
Udover dette startes der 2 hold bestående af 6 borgere, som motiveres og ledsages til motionstilbud i
det lokale motionscenter. Dette skulle gerne resultere i, at grupperne fortsat benytter tilbuddet efter at
medarbejderen ikke længere er tovholder.
Grunden til, at der ikke sættes måltal eller et højere antal af borgere, er de erfaringer, vi har fra
arbejdet med udsatte. Der kræves store tidsmæssige ressourcer af medarbejderne i forhold til
mobilisering af erkendelse og vilje hos den enkelte borger. Sidst men ikke mindst kræver det også at
den enkelte borger mobiliserer personligt mod og arbejde for at indgå i disse tilbud.
Grunden til at netop denne gruppe borgere har Danmarks dårligste helbred er netop, at de personlige og
sociale problemer overskygger alle andre tiltag.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der vil i forbindelse med brugerundersøgelse i juni 2014 blive udarbejdet en baseline, projektet vil blive
evalueret i forhold til i løbet af 2015.
Organisering:
Socialpsykiatrien
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag

X

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Forebyggelse målrettet borgere med
sindslidelser
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
262

262

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Udbygning af det nære sundhedsvæsen
Projekt ACCESS

Nr.: 14

At sikre at borgere over 65 år i målgruppen får et velfungerende, alternativt akuttilbud i kommunalt regi
ved behov for indlæggelse.
Beskrivelse:
Projekt ACCESS er et samarbejdsprojekt mellem de fire sønderjyske kommuner, alment praktiserende
læger og Sygehus Sønderjylland. Hensigten er at udvikle og afprøve hvilke af en række forskellige
samarbejdsformer på tværs af sektorer og akutte tilbud, der kan reducere akutte (gen)indlæggelser,
sundhedsomkostninger, tab af funktioner og samtidig styrke sammenhængen i patientforløbet.
I Aabenraa Kommune er der som en del af projektet oprettet 3 akutpladser på Special- og
Rehabiliteringscentret (SRC), som drives i samarbejde med Hjemmesygeplejen m.fl. Ud over at afprøve
om denne form for akuttilbud fungerer bedre end akutteamene i Haderslev og Sønderborg kommuner,
afprøves videokommunikation mellem sygehus og kommunalt tilbud samt telemonitorering af forskellige
værdier for patienten.
Desværre er oplevelsen med de mange korte indlæggelser i sygehusregi, at der ikke både før og efter
indlæggelsen pågår en velfungerende dialog om patienten/borgerens forløb mellem sygehus,
praktiserende læge og kommune. Derfor er det også en del af projektet at etablere og evaluere tydelige
samarbejdsaftaler, der sikrer sammenhængende forløb for borgeren. Det skal her tydeligt fremgå, hvem
der har ansvaret for borgeren på hvilket tidspunkt.
Målgruppe:
Målgruppen er ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optageområde, der udvikler en så alvorlig,
akut formodet medicinsk tilstand, at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønner, at
tilstanden formentlig kræver indlæggelse og/eller et akut øget tilbud i hjemmet.
Evaluering (hvad måles og hvordan?):
Der laves både en økonomisk evaluering af hvilket akuttilbud, der bedst matcher et tilbud på sygehuset,
en kvalitativ analyse af borgernes tilfreds og en samlet evaluering af tilbuddene.
Organisering
Akutpladserne er etableret på SRC og øvrige involverede er Hjemmesygeplejen, Mad & Måltider, de
praktiserende læger i kommunen samt Sygehus Sønderjylland.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.):
Sundhedsmidler
I alt

Budget 2014
800

Budget 2015
1.050

800

1.050

Bemærkninger til økonomi:
Ud over de lokalt afsatte midler til indsatsen, yder Sundhedsstyrelsen et samlet tilskud på ca. 5,5
mio. kr. til projektet.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Ældre
Udvikling af rammerne for frivillige
Borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag

Nr.: 15

Målet er at understøtte og udvikle mestring og fællesskabelse blandt ældre borgere i Aabenraa
Kommune på baggrund af sundhedsfremmende tiltag og sociale fællesskaber.
Beskrivelse:
I 2013 ændrede Aabenraa Kommune den vedligeholdende træning efter sundhedslovens § 86, stk. 2.
Ændringen medfører, at træningsforløbene nu er tidsbegrænsede, og at der er særligt fokus på
”udslusning” af borgerne til andre tilbud.
I Aabenraa Kommune findes fire ”frivillighuse” (Grønnevej 41 i Tinglev, Kirsebærhaven Aktivitetscenter i
Aabenraa, Valdemarshus Sundhedscenter i Bov, samt aktivitetshus i Stubbæk). Disse huse bruges
allerede i varierende omfang som base for frivillige aktiviteter.
Midlerne til dette indsatsområde falder i to spor:
1) For at skabe fokus på og udvikle de frivilliges kompetencer og muligheder for at skabe flere og
mere målrettede aktiviteter, søges der i alt 500.000 til en række initiativer, beskrevet nedenfor.
1. Erfaringsudveksling med andre kommuner
Der søges 60.000 kr. til brug for studieture for bestyrelsesmedlemmer og tovholdere for
aktiviteter for ældre i Aabenraa Kommune. Formålet er at hente inspiration fra andre
kommuners aktivitetscentre, med særligt fokus på at styrke indsatsen rettet mod de svageste
ældre, samt den rehabiliterende tankegang, således at de frivillige bliver klædt bedre på og får
flere idéer til fremtidige aktiviteter for de svage ældre.
Endvidere ønskes det at indhente erfaringer indenfor samspillet mellem de kommunale tilbud og
den frivillige indsats, eksempelvis udslusning fra vedligeholdende -og genoptræning.
2. Anskaffelse af minibus
For at øge de frivilliges muligheder for at arrangere aktiviteter uden for centrerne (såsom
udflugter, museumsture m.m.) og udvide mulighederne for deltagelse blandt de ressourcesvage
ældre, søges der 250.000 til anskaffelse af en minibus.
Den daglige drift og planlægning af bussens aktiviteter, bliver planlagt som et ”hold” i sig selv,
hvor en gruppe ressourcestærke ældre står for den daglige drift og pasning af bussen, mens
øvrige frivillige og brugere kan låne bussen, inkl. frivillig chauffør, til aktiviteter.
Herved vil bussen være en aktivitet og samlingspunkt i sig selv for en gruppe ældre, og samtidig
bidrage til viften af mulige aktiviteter fra andre frivillige.
Da Aabenraa Kommune indeholder geografisk store afstande til tilbud, opleves der at mange
potentielle brugere udebliver fra aktiviteter, da mulighederne for offentlig transport er
begrænsede, og kørsel med f.eks. Flextur opleves som en for høj udgift til deltagelse i flere
aktiviteter, og sætter en grænse for aktiviteter udenfor centrene. Med en minibus vil der kunne
køres samlet til f.eks. museer og lignende, og herved øge mulighederne for frivillige til at skabe
en bredere vifte af aktiviteter.
I de 250.000 indgår udgifter til vedligeholdelse og relevante forsikringer. Fremadrettet vil
udgifterne til den daglige drift skulle dækkes gennem brugerbetaling.

3. Aktiviteter målrettet de svage ældre
Der søges 80.000 til understøttelse af aktiviteter særligt målrettet de svage ældre. Aktiviteterne
skal arrangeres af de ressourcestærke frivillige ældre, i samarbejde med aktivitetscentrene, og i
sin form have en rehabiliterende tilgang, der styrker den svages ældres færdigheder i
dagligdagen og modvirker ensomhed. Som eksempel kan nævnes rollatortræf, hvor kommunens
rollatorbrugere kan få styrket deres færden, repareret sit køretøj og opleve socialt samvær.
4. Seniorkurser
Der søges 70.000 til kurser for de frivillige seniorer, hvor de har mulighed for at få styrket deres
kompetence indenfor f.eks. ældreidræt, demens og forebyggelse af ensomhed. På den måde, vil
de frivillige kunne rumme større gruppe ældre, samt blive bedre til at tilrettelægge tilbud til
målgruppen. Endvidere vil muligheden for et kompetenceløft kunne tiltrække flere frivillige og
tovholdere, som vil styrke centrenes aktiviteter.
5. Frivillighedsmesse
Der søges 50.000 kr. til en frivillighedsmesse, der har til formål at udbrede kendskab til
aktivitetscentrene og mulighederne for at blive og være frivillig, samt arrangere hold, udflugter
og lignende for andre ældre borgere. En øget fokus og opmærksomhed vil fremme dels udvikling
af eksisterende tilbud, samt fremme nye initiativer blandt de frivillige borgere.
Samtidig skal messen imødekomme den nuværende udfordring omkring manglen på nye
engagerede frivillige seniorer, særligt blandt de nye seniorer. En øget tilgang af frivillige vil
medvirke vil medføre et øget antal aktiviteter med base i det frivillige arbejde, der vil medvirke
til at styrke indsatsen overfor de ressourcesvage ældre.
2) For at styrke de sociale fællesskaber i og omkring frivillighusene prioriteres desuden midler til en
cafémedarbejder på caféen på Kirsebærhaven Aktivitetscenter. Aktivitetscentret er under
ombygning i øjeblikket og en ny café forventes etableret i løbet af foråret. Målet er at den skal
bemandes af frivillige men i opstartsperioden er det nødvendigt at drive caféen samt rekruttere
og udvikle samarbejdet med frivillige. Desuden ansættes yderligere en aktivitetsmedarbejder til
at understøtte aktiviteter, rekruttering og samarbejde med frivillige i de øvrige tre ”huse”. Hver
af disse indsatser medfører udgifter på 250.000 kr.

Målgruppe:
Ældre borgere der har gennemført vedligeholdende træning og øvrige ældre borgere, som dels har
tilknytning til et af de fire ”frivillighuse”, dels søges rekrutteret gennem opsøgende arbejde af
aktivitetsmedarbejdere og gennem de forebyggende hjemmebesøg.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
x

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Pulje til borgerdrevne, sundhedsfremmende
tiltag
Cafémiljø på Kirsebærhaven Aktivitetscenter
Aktivitetsmedarbejder i Syd
Projektledelse
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
500

500

250
250
45

0
250

1.045

750

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Telemedicin
Next Step Citizen

Nr.: 16

At udvikle velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med bl.a. SE, Region Syddanmark og andre
syddanske kommuner til fordel for bl.a. kronisk syge borgere.
Beskrivelse:
Next Step Citizen er et fælles projekt mellem SE, Region Syddanmark og fem syddanske kommuner.
Visionen for projektet er at skabe en fælles digital sundhedsmotorvej og etablere en fælles infrastruktur.
Konkret vil der være tale om udarbejdelsen af et fælles dataudveklingscenter, hvor information omkring
borgere kan deles på tværs af sektorer. Dette vil styrke mulighederne for en effektiv indsats overfor
blandt andet kronikerpatienter, hvor der er mange snitflader mellem de forskellige sektorers tilbud.
På denne fælles infrastruktur kan der så kobles en række regionale og kommunale tilbud/services til
borgerne. Aabenraa Kommune deltager i to af de tre samarbejdsprojekter, der handler om telesår og
Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).
Der er nedsat to arbejdsgrupper, som har til opgave at konkretisere, hvilket indhold de to projekter skal
have, og hvordan de skal struktureres. Hensigten er bl.a., at borgerne selv skal have bedre mulighed for
selvmonitorering.
De afsatte midler i år skal dække pilotprojekter, der blandt andet har til hensigt at specificere krav til
den fælles digitale sundhedsmotorvej, således at det tværkommunale/regionale OPI kan etableres.
Målgruppe:
Målgruppen er ældre borgere i Aabenraa Kommune, der enten har et sår, som kan behandles via telesår
og borgere med KOL.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Organisering:
Sygeplejen er den primære aktør omkring Telesår, mens Sundhedscentret er den primære aktør i
forhold til projektet omkring KOL.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere

X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Next Step Citizen

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
200

-

200

-

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Udvikling af rammer for frivillige
Sundhedsambassadører

Nr.: 17

At styrke Sundhedsambassadørers (SA´s) ressourcer således at de bevidst kan træffe det
sunde valg
At udfordre og motivere SA til at tage medansvar for egen og andres sundhed
At SA tager initiativ til, at igangsætte lokale sundhedsinitiativer
At SA formidler viden om sundheds- og kulturelle tilbud i Aabenraa Kommune
At SA motivere lokale samarbejdspartnere til at være med i arbejdet med at fremme sundhed og
trivsel i Aabenraa Kommune

Beskrivelse:
SA uddannes i KRAM-faktorene, social kapital og medborgerskab, den nyeste viden om sundhed og
folkesygdomme. Viden om, hvordan forandringer lykkes, og hvordan vi kan motivere os selv og
andre.
SA bliver klædt på til at kunne tage initiativ til at påbegynde nye sundhedsfremmende aktiviteter i
deres nærmiljø.

Målgruppe:
Borgere i Aabenraa Kommune, specielt fokus på borgere fra socialt udsatte områder samt ildsjæle i
frivillige foreninger

Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Projektet evalueres af Universität Flensburg. Evalueringen måler kvaliteten af det
grænseoverskridende samarbejde og samarbejdet internt i kommunen.

Organisering:
Sundhed & Forebyggelse
Samarbejdspartnere:
Interreg4A, Sønderborg Kommune (leadpartner), 3G-Gemeinsam Gesundheit Gestalten, Stadt
Flensburg, Universität Flensborg (evaluering)
Frivillige foreninger og klubber i Aabenraa Kommune
Private firmaet og institutioner i Aabenraa Kommune
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
x

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Interreg4A
Projektets samlede budget for Sønderborg, Flensborg og Aabenraa er 576.222 euro (4.3 mio. kr.)
Interreg finansierer 65 % af beløbet (374.544 Euro)
Projektpartnerne financierer 35% af beløbet (201.378 Euro)

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Borgere uden for arbejdsmarkedet
Arbejde & Sundhed

Nr.: 18

Etablering af en arbejdsrettet og sundhedsfaglig indsatsenhed i Sundhed & Forebyggelse
Beskrivelse:
I sygedagpengereformen er der krav om nye jobafklaringsforløb samt tidligere indsat for
sygedagpengemodtagere, og kontanthjælpsreformen har medført at flere kontanthjælpsmodtagere, der
tidligere ikke har modtaget en indsats, nu skal have en indsats. Endvidere har reformen af
førtidspension og fleksjob betydet et krav om etablering af ressourceforløb.
Sundhed & Forebyggelse ønsker at tilbyde arbejdsmarkedsrettet og sundhedsfaglig indsats, målrettet
Jobcentrets borgere. En indsats, der består i at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne via progression
i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Målet er at etablere en enhed, der er
kompetent, målrettet, konkurrencedygtig og fleksibel i forhold til Jobcentrets ønsker og krav. Visionen er
at koordinere og samtænke lovpligtige indsatser i begge forvaltninger med et individuelt tilrettelagt
forløb, som understøtter borgernes selvforsørgelse og selvhjulpenhed (rehabilitering med sigte på
beskæftigelse)
Målgruppe:
Borgere der modtager en ydelse fra Jobcentret og som kan profitere af en sådan indsats
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Effekten måles på hvor hurtig borgeren vender tilbage på arbejdsmarkedet, og graden af progression i
borgerens sag.
Organisering:
Der etableres en projektenhed, der koordinere den arbejdsrettet og sundhedsfaglige indsats.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere

X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer

X

Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Finansieres gennem BUM-model.

Budget 2014

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Kultur og Fritid
Kultur og fritid
Sunde rammer
Sund og bæredygtig bydel

Nr.: 19

Langhus (tidligere benævnt Lergård) etableres som en sund og bæredygtig bydel. Boligområdet
indrettes med fokus på sundere levevis. Der udlægges afmærkede løbestier, og der etableres områder
med motionsredskaber i tilknytning til boligområdet.
Beskrivelse:
Etablering af afmærkede løbestier og etablering af områder med motionsredskaber. Omfanget er endnu
ikke fastlagt. Ideerne fra dette område kan udrulles i naboområder, og i øvrigt når kommunen etablerer
nye boligområder.
Første etape af boligområdet er byggemodnet i efteråret 2013. De sundhedsfremmende aktiviteter
etableres successivt i takt med, at de næste etaper gennemføres
Målgruppe:
Boligområdets beboere, men det indrettes således at hele bydelen (Høje Kolstrup) kan benytte de
etablerede faciliteter
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Organisering:
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Kultur og Fritid
Kultur og fritid
Sunde rammer
Strandpromenaden

Nr.: 20

Formålet med strandpromenaden er at skabe en sammenhængende forbindelse mellem Sønderstrand og
bymidten for de ”bløde trafikanter” som fodgængere, motionister, cyklister og andre ikke-motoriserede
trafikanter på hjul. Langs ruten indrettes der lærings-, lege- og motionsområder. Disse skal sammen
med promenaden give byens borgere bedre mulighed for bevægelse og forskellige former for fysiske
aktiviteter.
Beskrivelse:
Uformelle aktiviteter i form af borgere der bruger anlægget til at dyrke motion (gang eller løb).
Formelle arrangementer i form af løbende begivenheder som løb, fodboldturnering (Laudrup & Høeg),
beachvolleyturnering mm.
Målgruppe:
Byens borgere og besøgende generelt. Det vil sige alle aldersgrupper.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der vil blive målt på, om borgerne anvender området og lærings-, lege- og motionsområder, der
etableres i forbindelse med promenaden. Ligeledes vil der blive målt på om borgene bruger promenaden
til motion, bevægelse eller fysisk aktivitet.
Hertil vil der blive lavet tilfredshedsmålinger i forhold til de aktivitetsmuligheder, der er anlagt.
Organisering:
Kultur og Fritid
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015
9.000

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Breddeidræt
Aktiv ferie

Nr.: 21

Formålet med indsatsen er at tilbyde kommunens skoleelever fra 0.-9. klasse mulighed for at være
aktive i ferietiden med kendte eller nye aktiviteter inden for fritids- og kulturforeningerne.
Beskrivelse:
Aktiviteterne i Aktiv Ferie planlægges i et samarbejde mellem institutioner, kultur- og fritidsforeninger
og andre interesserede.
Der udarbejdes et Aktiv Ferie-katalog, hvor alle aktiviteter er beskrevet. Kataloget udsendes til alle børn
og unge via skolerne.
Eksempler på kultur- og fritidsaktiviteter er: Rollespil, ridning, skydning, street handball, malekursus,
kreativ med ler mm.
Målgruppe:
Kommunens skoleelever fra 0.-9. klaser.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der som minimum tilbydes samme antal aktiviteter som i 2013.
Der deltager ligeså mange – eller flere – børn og unge i aktiviteterne som i 2013.
10 af aktivitetsudbyderne får mindst ét nyt medlem.
10 % af deltagerne afprøver en aktivitet i Aktiv Ferie, som de ikke før har deltaget i.
Organisering:
Sundhed & Forebyggelse.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015
140

I alt
Bemærkninger til økonomi:

140

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Kultur og Fritid
Kultur og fritid
Sunde rammer
Multiarena Aabenraa

Nr.: 22

Aabenraa Kommune ønsker at udvide kapaciteten af sine idrætsfaciliteter ved det eksisterende Aabenraa
Svømme- og Idrætscenter på Hjelmallé.
Visionen for fremtidens idrætscenter er udviklet gennem et brugerinddragelsesforløb, som tydeligt har
vist ønsket om at skabe et dynamisk center, der fungerer som samlingspunkt i byen, og hvor der er liv
og begejstring for idræt og bevægelse på alle niveauer.
Udvidelsen omfatter dels en opvisningshal, indrettet som en fleksibel dobbelthal med tilskuertribuner og
mulighed for TV-transmission, og dels en masterplan for området omkring og for hvordan centeret i
fremtiden kan udbygges med flere faciliteter og derved indgå i fysisk sammenhæng med det
eksisterende center.
Den nye udvidelse skal benyttes af mange forskellige brugere, dog primært i forbindelse med
undervisning af skoleelever og foreningsidræt, som spænder fra begynderniveau til eliteudøvelse.
Formålet med etablering af et campusområde, hvori Multiarena Aabenraa indgår, er at skabe en samlet
fysisk plan, der gør opmærksom på Aabenraas kvaliteter og muligheder for at dyrke idræt, leg og
bevægelse i attraktive by- og landskabsrum.
Beskrivelse:
Hovedelementet i projektet er en ny dobbelthal, der gør det muligt at have plads til opvisningskampe
med et større antal tilskuere og forbedrer kapaciteten for hverdagstræning og undervisning.
Dobbelthallen skal som minimum indehold følgende funktioner:
Håndboldbane i internationale standardmål
Tilskuertribune
Scene
Forberedelse for TV-transmission
Storskærm
LED-bander til reklamer
På baggrund af en brugerinddragelsesproces med workshopforløb i starten af 2013, er der udarbejdet et
fælles værdigrundlag og vision for udvidelsen af idrætscentret.
Visionen bygger på fire grundlæggende værdier om udviklingen af idrætscentret:
Fleksibilitet
Fællesskab
Mangfoldighed
Velvære
Selve visionen er opdelt i tre delvisioner, der omfavner de vigtigste og mest markante konklusioner af
brugerinddragelsesprocessen. Nedenfor er de tre delvisioner beskrevet under hver sin overskrift.
Livet
Centrets høje puls og store udbud af sunde aktiviteter fostrer stadigt mere liv og engagement og skaber

på den måde en selvforstærkende positiv spiral for livet i centret, som arbejdsplads og som socialt
samlingspunkt for byen.
Begejstring
En fælles og gennemgående begejstring skaber grundlaget for livet og kulturen i idrætscentret. Gennem
positivt engagement i idrætten og fællesskabet i centret styrkes sundheden og motivationen for et aktivt
liv.
Samlingspunktet
Idrætscentret er byens levende samlingspunkt og tydeligt i byens identitet. Samlingspunktet er en
væsentlig del af Aabenraaborgernes bevidsthed.
Opførelsen af Multiarena Aabenraa tager afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan
2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag.
Multiarenaen skal bl.a. ses i sammenhængen med projektet Aktiv Campus Aabenraa, der er en del af
breddeidrætsprojektet ”Sundhed, og læring i centrum”. Projektet skal skabe rammerne for etablering af
campusområdet, der forbinder uddannelsesinstitutioner og idrætscenter. Det skal styrke
sammenhængskraften mellem uddannelse, fritid og sundhed.
Målgruppe:
Skoler
Breddeidræt
Eliteidræt
Kommercielle brugere
Idrætsorganisationer
Uddannelsesinstitutioner
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Antallet af aktiviteter
Antallet af brugere
Organisering:
Kultur, Miljø og Erhverv samt samarbejdspartnere i form af kommercielle brugere, idrætsorganisationer,
fonde, foreninger, uddannelsesinstitutioner, sundhedsområdet, etc.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer

x

Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen
(1.000 kr.)
Multiarena
I alt

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

8.750

21.650

15.000

8.750

21.650

15.000

Bemærkninger til økonomi:
Aabenraa Kommune forventer at udbyde Multiarenaen i projektkonkurrence i løbet af 2. kvartal 2014.
Byrådet har besluttet at etablere model A+, der ud over selve multiarenaen bl.a. kommer til at
indeholde multirum, café- og foyer, storkøkken, lounge- og mødefaciliteter, m.m. Derfor har Byrådet
tilkendegivet, at bevilliget en yderligere anlægsramme på 30 mio. kr. i 2017. Ligeledes forventer
kommunen, at der i forbindelse med projektkonkurrencen bliver udarbejdet en masterplan for
opgradering af de eksisterende idrætsfaciliteter, hvor nuværende haller, cafe- og foyerområde og
udearealer indgår.
Målsætningen er, at der i løbet af 2016 og 2017 er skabt et attraktivt idrætscenter, hvor der skabes
plads til endnu flere idræts- og sundhedsrelaterede organisationer og virksomheder.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Kultur & Fritid
Kultur & Fritid
Sunde rammer
Nye kulturfaciliteter

Nr.: 23

At forbedre borgernes rammer for kulturel udfoldelse og medvirke til at tiltrække veluddannede
og vellønnede borgere.
Skabe sammenhæng mellem sundheds-, kultur, børne-, familie-, unge-, og erhvervspolitikken.
Styrke kommunens branding og identitet.
Styrke kommunen som oplagt samlings- og mødested for kultur- og fritidslivet.
Beskrivelse:
Aktiviteterne i projektet omfatter:
•
•

i samarbejde med Museum Sønderjylland at opføre en tilbygning til Kunstmuseet Brundlund Slot
at skabe faciliteten Musikkens Hus
at skabe engagement omkring Damms Gård i Felsted
at gennemføre omdannelsen af Nygade Skolegård

Kultur & Fritid arbejder mod, at der skal være sammenhæng mellem den fysiske planlægning og
aktiviteter for borgerne.
Målgruppe:
Borgere der trækker demografisk i den rigtige retning, både herboende der ønskes fastholdt, samt
tilflyttere og tilbageflyttere.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Demografiske udvikling.
Imageundersøgelse gennem Vækstsekretariatet.
Antal brugere af tilbud.
Organisering:
Kultur, Miljø og Erhverv i samarbejde med en række eksterne partnere.

Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt

Budget 2014

Budget 2015

Bemærkninger til økonomi:
Finansieringen af hver ny kulturfacilitet er et patchwork, der indebærer en kompleks
fundraisingproces. Realiseringen af ambitionerne er således afhængig af, i hvilket omfang det lykkes
at rejse midlerne til faciliteterne. Damms gård er et eksempel på, at det lykkedes og faldt i hak.
Kulturtilbud tænkes ind i Områdefornyelsen og projektet Fremtidens Købstad.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Kultur & Fritid
Kultur & Fritid
Breddeidræt
Moderne dans i Sønderjylland

Nr.: 24

At identificere og motivere unge med interesse for moderne dans og dermed skabe grobund for et
interessemiljø omkring moderne dans i Sønderjylland.
Beskrivelse:
Som del af ”Den Børnekulturelle rygsæk” inviteres 3-4 skoler fra hver kommune til at deltage i et forløb
om moderne dans.
Lærerne deltager med kolleger fra hele Sønderjylland i en introworkshop i NygadeHuset i Aabenraa,
hvorefter dansetruppen gæster skolerne og til dels viser/ inddrager eleverne i det moderne
danseunivers.
Lærerne hjælper med at spotte/motivere talenter/interesserede til at deltage i danse-ballade-forløbene,
der finder sted i uge 27 (i Aabenraa Kommune som en del af Aktiv Ferie) og afsluttes med en fælles
fredag i Sønderjyllandshallen, hvor ca. 100 børn fra hele Sønderjylland mødes, forbereder sig sammen
og optræder om eftermiddagen.
Er der interesse/talentmasse, kan indsatsen søges prioriteret videreført.
Målgruppe:
10 - 18 årige.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Antal tilmeldte unge til Danse Balladen i Aabenraa Kommune 2014
Antal publikum til forestillingen i uge 27.
Undersøgelse af, om der er en kritisk masse og basis for et tilbud om moderne dans i
Sønderjylland.
Organisering:
Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen i samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt

Budget 2014
0,033 mio. kr.
0,010 mio. kr.

Budget 2015

0,043 mio. kr.

Bemærkninger til økonomi:
Indsatsen er finansieret via en engangsbevilling fra Det sønderjyske kulturkoordinationsudvalg, samt
Kultur- og Fritidspolitikken.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Pleje & Omsorg
Telemedicin
Telesår

Nr.: 25

Tættere samarbejde mellem kommune og sygehus om behandling og pleje af patienter og
borgere med kroniske sår.
Bidrage til, at patienten undgår rutinekontroller og i højere grad kan plejes i eget hjem.
Beskrivelse:
Telemedicinsk sårbehandling er en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor telemedicin
bidrager til et tættere samarbejde mellem kommune og sygehus om behandling og pleje af patienter og
borgere med kroniske sår.
Løsningen kan bidrage til, at patienten undgår rutinekontroller på sygehuset ved, at borgeren i højere
grad kan plejes i eget hjem.
Behov for specialistbehandling og ændringer i behandling og pleje kan opfanges hurtigt gennem den
direkte kontakt mellem kommune og specialist. Herved forventes en hurtigere sårheling og dermed
sparede ressourcer i behandlingen og plejen til gavn for patienten.
I telemedicinsk sårbehandling følges og dokumenteres udviklingen med ord og billeder i en webbaseret
database for sår. Billederne tages af den kommunale hjemme/sårsygeplejerske i patientens eget hjem
og sendes efterfølgende via en mobiltelefon.
Målgruppe:
Patienter og borgere med kroniske sår.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Organisering:
”Sår-i-Syd” indgår som en del af Sundhedsaftalerne. Det er en tværsektoriel organisation, der udøver
sårbehandling, i princippet for alle typer sår, men specielt med øget fokus på kroniske sår.
Sygeplejerskerne er organiseret under Pleje & Omsorg i Aabenraa Kommune.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Budget 2014

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Dækkes af driften under hjemmeplejen.

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde:
Kort titel på indsats

Social & Sundhed
Nr.: 26
Børne- og Uddannelsesudvalg
Initiativer i dagsinstitutioner og skoler
Det sunde valg – Sundhed og trivsel som en integreret del af
den pædagogiske hverdag

Formål:
At synliggøre muligheder for sunde valg og for at øge børnenes trivsel i institutioner og dagplejen. Det
sunde valg skal være tilgængeligt for alle børn.
Beskrivelse:
Indsatsen skal gøre det nemmere og mere håndgribeligt for pædagoger og dagplejere fortsat at
indtænke sundhed og trivsel i den pædagogiske praksis. Indsatsen vil omfatte forskellige tiltag,
herunder:
At italesætte det sunde valg
Formidle viden og inspiration til daginstitutionerne til aktiviteter, der fremmer sundhed og trivsel
Obligatorisk anvendelse af trivselsskemaer
Alle institutioners personale efteruddannes i LP-modellen, en analysemodel der understøtter
børnenes trivsel, udvikling og læring.
Trivselsundersøgelse i forbindelse med LP-projekt
Tilbyde håndhygiejneprojekt for daginstitutioner i samarbejde med KIS
Der vil på ledermøderne blive sat emner på om sundhed og trivsel som inspiration og vidensformidling.
Inspirationen kan ske ved oplæg, fælles drøftelser og gensidig inspiration lederne imellem.
Sundhed og trivsel er et fokusområde for daginstitutionerne i forbindelse med udvikling af inkluderende
miljøer og børnefællesskaber. Det underbygges med, at alle daginstitutioner deltager i et treårigt LPprojekt.
Målgruppe:
Personale og børn i institutioner og dagplejen.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Tiltagene evalueres løbende, ligesom der også løbende vil være fokus på nye tiltag, der kan understøtte
institutionernes og dagplejens arbejde med børnenes sundhed og trivsel.
Der vil blive foretaget trivselsundersøgelser i institutionerne i forbindelse med LP-projektet med to års
mellemrum.
Trivselsskemaerne er fra 2014 indført i alle daginstitutioner for at styrke personalets opmærksomhed og
bevidsthed på børnenes trivsel og udvikling.
Organisering: Vil ske i et samarbejde med ledere og personale i institutioner og dagplejen.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000
kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget
2014

Udvalg:
Social & Sundhed
Nr.: 27
Politikområde:
Børne- og Uddannelsesudvalget
Kort titel på indsats
Sikkerhed i institutioner og på legepladser
Formål: Fastholde og skærpe personalets bevidsthed om sikkerhed i institutionerne og på legepladser.
Beskrivelse:
Indsatsen skal skærpe personale/børn og forældres vurdering af risici og opmærksomhed på
sikkerheden og faremomenter. Indsatsen omfatter
Daglige rutiner i institutionerne med fokus på sikkerheden.
Legepladsinspektion.
Dagplejens sikkerhedstjek.
Temadrøftelser i ledergruppen.
Fokusområde på det årlige tilsynsmøde.
Udarbejde trafikpolitik for den enkelte daginstitution.
Målgruppe:
Institutionspersonale, dagplejere, bestyrelser og børn.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der måles antallet af alvorlige ulykker
Organisering:
Afhængig af indsatsen, men som udgangspunkt sker det i samarbejde med
daginstitutionslederne/personale. Andre interessenter kan inddrages som fx bestyrelser,
beredskabsstyrelsen, Syd- og Sønderjyllands politi m.v.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

x

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000
kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Dækket af de enkelte institutioners budgetter,

Budget
2014

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Udvikling af rammerne for frivillige
Kraftcentre for den frivillige indsats

Nr.: 28

Målet er at skabe rammerne for, at ældre borgere får en bred vifte af tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte udbudt af frivillige.
Beskrivelse:
Aabenraa Kommune råder over fire aktivitetscentre i kommunen finansieret af midlerne afsat til at løse
servicelovens § 79 omkring indsats for ældre med forebyggende og aktiverende sigte. De fire centre er
Valdemarshus i syd, Borgen i Stubbæk, Grønnevej 41 i Tinglev og Kirsebærhaven Aktivitetscenter i
Aabenraa. Først- og sidstnævnte er de største centre og betegnes kraftcentre i den sydlige og nordlige
del af kommunen. Valdemarshus danner rammen om en bred vifte af tilbud, og det samme gælder i
Kirsebærhaven, hvor der endvidere etableres et cafémiljø, der skal være med til at tiltrække nye
brugere til aktivitetscentret. En vigtig funktion for centrene er at udvikles til at fungere som ”udslusning”
for borgere, der har deltaget i den vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86, stk. 2.
Målgruppe:
Målgruppen er ældre borgere over 60 år.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der evalueres ikke direkte på indsatsen, men det følges løbende, hvor mange aktiviteter, der udbydes i
de forskellige områder, så der er mulighed for at støtte lokale og bidrage til igangsættelsen af nye
aktiviteter.
Organisering:
De fire centre er organisatorisk forankret i Træning & Forebyggelse.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

Samlet budget til § 79-området

2.082

2.082

I alt

2.082

2.082

Bemærkninger til økonomi:

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Borgere uden for arbejdsmarkedet
Tværgående KL-Projekt

Nr.: 29

Afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-/sundheds- og socialområdet.
Beskrivelse:
KL har i samarbejde med 18 kommuner og Rambøll udarbejdet seks modeller for en forbedret
organisering af integrerede beskæftigelses-/social- og sundhedsindsatser i kommunerne. Modelarbejdet
er foregået i perioden oktober 2012 – maj 2013 (fase 1). Aabenraa Kommune har været en del af fase
1, og en deltagelse i fase 2, hvor de udviklede modeller afprøves, er vedtaget.
Formålet med modellerne er at understøtte kommunernes arbejde med at sikre en helhedsorienteret
rehabiliterende indsats til borgere uden for arbejdsmarkedet. Modellerne er udarbejdet med henblik på
at styrke det tværfaglige samarbejde internt i den enkelte kommune og eksternt i forhold til regionerne.
Modellerne er prioriterings- og samarbejdsmodeller, der giver kommunerne et redskab til at prioritere,
hvilke borgertyper der skal sættes særligt fokus på. Derudover understøtter modellerne etablering af
centrale samarbejdsstrukturer og procedurer for udvalgte målgrupper og udarbejdelse af et ”fælles
sprog” på tværs af fagområder.
Målgruppe:
Kontanthjælpsmodtagere over 30 år med en kombineret fysisk og psykisk lidelse.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Rambøll foretager en evaluering af projektet i sin helhed. Effekt måles: Højere andel på det ordinære
arbejdsmarked, nedsættelse af gennemsnitstid på kontanthjælp, øget arbejdsevne og øget fysisk,
psykisk/social trivsel.
Organisering:
Sundhed & Forebyggelse og Jobcentret
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere

X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
KL-projekt
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
500
500

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne
Forebyggende hjemmebesøg

Nr.: 30

Forebyggende hjemmebesøg har til formål at mindske risikoen for at borgere over 75 år får skader i
forbindelse med uheld i hjemmet.
Beskrivelse:
Forebyggende hjemmebesøg er en lovpligtig ydelse, som kommunen ifølge Servicelovens § 79a, skal
tilbyde alle borgere over 75 år én gang årligt. Kommunen laver årligt ca. 1.000 forebyggende
hjemmebesøg.
De forebyggende hjemmebesøg skal udvikles og målrettes, så ressourcerne bruges til: Tidlig opsporing
af borgere med risiko for funktionstab, særligt udsatte borgere og tidlig forventningsafstemning mellem
de ældre borgere og de kommunale tilbud på ældreområdet. Indsatsen målrettes borgere i en særlig
sårbar situation – f.eks. i forbindelse med ægtefællens død – tilbydes et forebyggende hjemmebesøg
med mulighed for opfølgning.
Desuden arbejdes der på at særligt udsatte borgere tilbydes et brandsikkerhedseftersyn af Brand og
Redning, med henblik på at lave forslag og anbefalinger der kan hindre brand i hjemmet.
Målgruppe:
Målgruppen er borgere over 75 år, men der kan i særlige tilfælde afviges fra denne aldersgrænse.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der laves ikke nogen ikke nogen lokal evaluering af de forebyggende hjemmebesøg, men den lokale
praksis udvikles løbende på baggrund af nationale evalueringer og anbefalinger.
Organisering:
De forebyggende hjemmebesøg er organisatorisk forankret i HjælpemiddelHuset.
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

Lønbudget m.v.

800

800

I alt

800

800

Bemærkninger til økonomi:
De forebyggende hjemmebesøg forventes at blive aktivitetsstyret i forbindelse med udvikling af
styringsmodellen for HjælpemiddelHuset.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Omsorg
Udbygning af det nære sundhedsvæsen
Etablering og drift af fire sygeplejeklinikker

Nr.: 31

Medvirke til at effektivisere kommunens sygeplejeressourcer og bidrage til en løsning af det
øgede pres på området.
Understøtte en fleksibel borgerrelateret opgaveløsning.
Fungere som foregangssteder, hvor borgere kan modtage undervisning, vejledning, og
rådgivning om generelle sundhedsrelaterede emner.
Skabe rammer, hvor ny teknologi kan indgå i opgaveløsningen.
Beskrivelse:
Der skal oprettes 4 kommunale sygeplejeklinikker. Der er på nuværende tidspunkt allerede etableret
klinikker i Bov, Rødekro og Tinglev, mens den fjerde klinik i Aabenraa stadig er under etablering.
Oprettelsen af sygeplejeklinikker i Aabenraa Kommune udspringer af flere forskellige forhold. Der
opleves et øget pres på sygeplejeopgaver (fx fra sygehusene) med flere forskelligartede og komplekse
opgaver. Sygeplejeklinikkerne medvirker til at effektivisere de sygeplejefaglige ressourcer, da
sygeplejersken kan løse flere opgaver på klinikken samtidig med borgerens besøg i modsætning til
sygeplejerskens besøg i borgerens hjem. Herved bidrages til at løse den generelt øgede opgavemængde.
En væsentlig faktor for oprettelsen af klinikker er endvidere, at borgeren oplever frihed og mulighed for
at kunne planlægge eget besøg hos sygeplejersken. Traditionelt sidder borgeren hjemme og venter til
sygeplejersken kommer. Med etablering af klinikker vil borgeren i langt højere grad være uafhængig og
medbestemmende i forhold til egen behandling.
Målgruppe:
Borgere henvist til sygepleje af praktiskerende læge, speciallæge eller sygehus.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Der vil blive målt på antallet af borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne sammenholdt med antallet af
borgere, der modtager tilsvarende ydelser i eget hjem.
Organisering:
Sundhed & Omsorg.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Fælles drift med hjemmeplejen.

Budget 2014

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsats overfor kronisk syge borgere
Lev et godt liv med leddegigt

Nr.: 32

At give borgere med leddegigt redskaber, viden og netværk, der støtter dem i at leve et godt liv med
leddegigt.

Beskrivelse:
Kurset består af 5 temamøder med forskellige temaer, som ses nedenfor. Underviserne er fagfolk
indenfor området, derudover er der to frivillige mentorer, som selv har leddegigt og en kommunal
koordinator med på hvert temamøde. Seneste forløb:
12. marts
26. marts
9. april
23. april
7. maj

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Min krop har leddegigt.
Mad og det gode sociale liv.
Balance mellem aktivitet og hvile
Kronisk sygdom og selvværd.
En god afslutning.

Målgruppe:
Borgere med kronisk leddegigt, der er bosat i Aabenraa Kommune.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Organisering:
Samarbejde mellem Gråsten Gigthospital, Aabenraa Kommune og frivillige mentorer. Udviklet i
samarbejde med Gigtforeningen, Vejle Kommunes Sundhedscenter og Vejle sygehus reumatologiske
afdeling.
Dialog med privatpraktiserende reumatolog
Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
x

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Indsats i forhold til kronisk syge borgere
Samarbejde med patientforeninger

Nr.: 33

At samarbejde med patientforeninger omkring forløb for kronisk syge borgere og at samarbejde med
frivillige omkring patientuddannelsesforløb efter Stanford-modellen, hvor patienter underviser patienter
efter et valideret koncept.
Beskrivelse:
Kurserne er en patientuddannelse, der henvender sig til borgere og deres pårørende på tværs af
diagnoser. Kurset bygger på kognitiv indlæringspsykologi og indeholder træning af mestringsstrategier.
Formålet med kurserne er at give deltagerne redskaber til at tackle hverdagen med en kronisk sygdom,
hverdagen med kroniske smerter eller hverdagen med angst og depression – og derigennem øge
livskvaliteten.
Kurset bygger på princippet om, at patienter underviser medpatienter efter et struktureret
undervisningsmateriale. Det betyder, at kurset ledes af instruktører, der selv har en kronisk sygdom,
selv har kroniske smerter eller selv har haft en depression og er blevet uddannet og certificeret i at
undervise efter dette koncept.
Kurserne løber over 6 x 2½ time. Deltagelse er gratis.
Patientforeningerne har tilbud, der ”griber” borgerne efter det kommunale forløb.
Sundhedscentret udbyder nedenstående 3 patientuddannelsesforløb mindst en gang årligt:
Lær at tackle kronisk sygdom
Lær at tackle kroniske smerte
Lær at tackle angst og depression
Målgruppe:
Borgere der deltager i kommunens tilbud til kronisk syge samt borgere med kronisk sygdom, kroniske
smerter eller angst og depression.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Der måles på antal gennemførte forløb.
Konceptet er i Danmark valideret og evalueret af Komiteen for Sundhedsoplysning.
Evalueringsrapporter foreligger.
Organisering:
Sundhedscentret i samarbejde med patientforeninger og frivillige.
Frivillige grupper i Aabenraa Kommune kører efter KOL-forløb så godt, at Danmarks Lungeforening har
indgået en aftale med Sundhedscentret om at undervise frivillige fra hele Syddanmark.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
X

Udsatte og syge borgere

X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Koordinering af de frivillige aktiviteter afholdes indenfor Sundhedscentrets rammebudget.
En sundhedsfaglig medarbejder fra Aabenraa Kommunes Sundhedscenter koordinerer indsatsen
omkring patientuddannelsesforløb. Kommunen stiller lokaler til rådighed for patientforeningsgrupper
og støtter i begrænset omfang op omkring det frivillige arbejde.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Børne & Uddannelse
Børn og Skole
Sundhedsindsatser i daginstitutioner og skoler
Ressourcepersoner i folkeskolen

Nr.: 34

At der i hver folkeskole uddannes en ressourceperson indenfor sundhed og trivsel.
Sikre rådgivning af elever og ansatte i folkeskolerne om sundhed og trivsel, samt om
overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
Skabe flere sundhedsfremmende tiltag i skolerne.
Implementere mere sundhedsundervisning i den almindelige undervisning, således at denne
indgår i en sammenhæng.
Beskrivelse:
Et af målene i skolereformen er at øge trivslen blandt elever, så der på længere sigt er større trivsel og
sundhed blandt skolernes elever. I relation hertil bør der uddannes ressourcepersoner på de enkelte
folkeskoler. Disse skal have den sidste nye viden omkring sundhedsfaglige emner og være de personer,
som kolleger og elever vil gå til.
Ressourcemedarbejderne skal arbejde med det brede sundhedsbegreb, hvilket vil sige generel sundhed,
faghæfte 21, KRAM-faktorer, mental sundhed, seksuel sundhed, rusmidler, sociale misforståelser. Der vil
løbende blive inddraget forskellige fagpersoner til uddannelsen af ressourcepersonerne (her tænkes fx
på SSP-konsulenten, Misbrugscentret, Sex og Samfund og CFU).
Tidsplanen ser ud som følger:
Efteråret 2014 – skolerne udvælger de medarbejdere, der skal være ressourcepersoner
Foråret 2015 – påbegyndes uddannelsen af ressourcepersonerne.
Der etableres et netværk for ressourcepersonerne via PUC Aabenraa og Fællesnettet vil være platform
for dialog ressourcepersonerne imellem.
PUC Aabenraa vil stå for koordinering af uddannelsen af ressourcepersonerne.
Målgruppe:
Kommunens folkeskoler.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Antal af sundhedsfremmende tiltag på skolerne,
Antallet af elever der går fra 9. klasse til ungdomsuddannelser og fastholdelsesprocenten blandt
disse.
Organisering:
Børn og Skole i samarbejde med Sundhed & Forebyggelse, CFU og SSP.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

X

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

I alt
Bemærkninger til økonomi:
PUC Aabenraa står for finansiering af kurser. Funktionen har egen økonomi, idet 0.-6. klasses
skolerne afsætter 40 timer og 0.-9. klasses skolerne afsætter 80 timer pr. år.
Uddannelsen af ressourcepersoner skal foregå på kompetencedage/eftermiddage.
Uddannelsen vil foregå på et centralt sted.

Fagudvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Nr.: 35
Sundhed & Forebyggelse
Rehabiliterende indsats for borgere, der har oplevet funktionstab
Special- og Rehabiliteringscenter

Medvirke til at skabe en sammenhængende rehabiliterende indsats i Aabenraa Kommune.
Øge den enkelte borgers funktionsniveau og lære den enkelte at mestre sin egen hverdag.
Inddrage ny teknologi i det daglige arbejde
Skabe en synlig samarbejdspartner for både sygehuse og de praktiserende læger.
Beskrivelse:
Udviklingen i sundhedsvæsnet, den demografiske udvikling og et stadig mere komplekst sygdomsbillede
blandt ældre medicinske borgere og borgere med kroniske sygdomme, bevirker at den kommunale tilgang til
pleje- og omsorgsområdet konstant udfordres. Aabenraa Kommunes svar på disse udfordringer er fokus på en
sammenhængende rehabilitering.
Som led i at løse ovenstående opgave, har man oprettet Speciel- og Rehabiliteringscentret i Rødekro som et
3-årigt pilotprojekt.
Speciel- og Rehabiliteringscentret er spydspids for den rehabiliterende tilgang til ældreområdet i kommunen.
Centret fungerer som et sted, hvor der via en hurtig og effektiv rehabiliterende indsats, skabes et samarbejde
med den enkelte borger om et løft funktionsniveauet. Der arbejdes tværfagligt med borgerens mestringsevne i
forhold til en realistisk målsætning, som borgeren selv sætter i forløbet. Forløbene på centret er gensidigt
forpligtende.
Samtidig implementeres der på centret en virtuel platform, hvor personalet nemt kan tilgå borgerens data og
træningsprogrammer. Borgeren og de pårørende kan ligeledes følge den enkeltes forløb. Endvidere arbejdes
der på, at få platformen udvidet til også at omfatte borgere efter endt forløb, således at disse kan fortsætte
tilrettelagte træningsforløb.
Målgruppe:
Ældre medicinske borgere i Aabenraa Kommune.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Det daværende Socialudvalg og det daværende Sundhedsudvalg godkendte i 2013 en omfattende
evalueringsplan for projektet, der skal dokumentere og kvalificere indsats og effekt.
Organisering:
Projektet styres og koordineres af Social & Sundhed.
Løfter på hvilket tema i
sundheds-politikken
(sæt 1 kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Speciel- og Rehabiliteringscenter

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014
2.005

Budget 2015
2.005

2.005

2.005

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed & Forebyggelse
Borgere uden for arbejdsmarkedet
Det Helbredsafklarende Ressourcecenter

Nr.: 36

Jobcenter Aabenraa har samlet den beskæftigelsesrettede indsats for borgere på sygedagpenge i det
Helbredsafklarende Ressourcecenter.
Det Helbredsafklarende Ressourcecenter varetager en tværfaglig afklaring af borgernes fysiske, psykiske
og sociale funktionsniveau og arbejdsevne. Der iværksætters målrettede og individualiserede tiltag, som
skal få borgeren tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt og bæredygtigt som muligt.
Formålet med Helbredsafklarende Ressourcecenter er – med udgangspunkt i den enkelte borgers behov
og unikke situation – at sikre en helhedsorienteret tilgang og koordineret indsats der når hele vejen
rundt om borgeren.
Formålet med sundhedsindsatsen i tilknytning til forvaltningen Jobcenter & Borgerservice er at sikre en
helhedsorienteret tilgang og en koordineret indsats, med fokus på at hjælpe borgeren med henblik på:
Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Fastholdelse af borgere i beskæftigelse.
Nedbringelse i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.
Afkorte sygefraværsperioder.
Forebygge at borgere kommer på varig offentlig forsørgelse.
Indsatsen er rettet mod arbejdsmarkedet og har fokus på at hjælpe borgeren ud på arbejdsmarkedet.
Jobkonsulenten kan iværksætte afklarende eller opkvalificerende virksomhedspraktikker,
løntilskudsstillinger, mentorordninger eller andre fastholdelsestiltag. Fysioterapeuterne har konstant
fokus på at optræne borgerne til arbejdsmarkedets behov samt at bevare borgerens tilknytning til
arbejdspladsen via delvise raskmeldinger.
Beskrivelse:
Indsatsen i Det Helbredsafklarende Ressourcecenter, har fokus på afklaring og opkvalificering i et
individuelt tilrettelagt træningsprogram, samt vejledning om sundhed, motion, stress, kost, livsstil,
arbejdsstillinger mv. Aktiviteterne varetages af fysioterapeuter og jobkonsulenter.
Aktiviteter:








4 ugers funktionsafklaringsforløb (specielt for ny-syge)
Den primære indsats (12 ugers forløb – speciel for sygemeldte i risikogruppen for
langtidssygemelding)
Kostvejledningsforløb
Arbejdsmarkedsrettede psykologsamtaler
Psykoedukativt forløb om smertehåndtering
Funktionsafklaring ved hjemmebesøg
Lægekonsulentydelser (20 timer pr. uge pr. 1. januar 2014)

Der udvikles løbende på nye tiltag, tilpasset borgernes behov
Målgruppe:
Sygemeldte borgere i Aabenraa Kommune.

Evaluering (hvad måles og hvordan):
Der foretages løbende effektmålinger og deltagerevalueringer. Quick Care udarbejder løbende
afrapportering i forhold til indgåede kontraktmål. Jobcentret udarbejder månedlig resultatoversigt i
forhold til kontraktkrav.
Organisering:
Jobcenter & Borgerservice.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
x

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Finansieres som kapitel 10 tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde:
Titel på indsats:

Social- og Sundhedsudvalget
Nr.: 37
Sundhed & Forebyggelse
Borgere uden for arbejdsmarkedet
Tilbud til sygemeldte borgere med lænd, ryg- , og skulderlidelser

Formål:
Indsatsens formål er primært at udvikle et tættere og koordineret samarbejde ift. indsatsen for borgere
med en sag i Sygedagpengeafdelingen. Målgruppen er borgere som enten har en lænd, ryg- eller
skulderlidelse, og som bliver behandlet i Træning & Forebyggelse efter at have fået en
genoptræningsplan fra sygehuset.
Projektets formål er at medvirke til en øget faglig kulturforståelse på tværs af afdelingen for Træning &
Forebyggelse og Jobcentrets sygedagpengeafdeling.
Beskrivelse:
Fremrykning af en tidlig sygedagpengeindsats i forhold til borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Målgruppe:
Sygemeldte borgere med lænd-, ryg- og skulderlidelser.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Organisering:
Jobcenter & Borgerservice.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
x

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi /budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

I alt
Bemærkninger til økonomi: Der er ingen særskilt økonomi i projektet

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde:
Titel på indsats:

Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed & Forebyggelse
Borgere uden for arbejdsmarkedet
Sygemeldte borgere med senhjerneskader

Nr.: 38

Formål:
Formålet med indsatsen er en opkvalificering af indsatsområdet for sygemeldte borgere med
senhjerneskade.
Problemstillingerne er ofte komplekse kognitive følger efter senhjerneskade. Målet er, at sygemeldte
borgere og deres pårørende tilbydes råd, vejledning og koordinering af tilbud. Borgerne tilbydes at få
tilknyttet en hjerneskadekoordinator, som fungerer som tovholder på borgerens forløb samt at sikre
sammenhæng i den hjælp, der tilbydes. En del borgere på sygedagpenge er borgere med en
hjerneskade, og der samarbejdes derfor med hjerneskadekoordinatoren omkring borgeren.
Det formaliserede samarbejde blev startet i efteråret 2012. Sygedagpengeafdelingen har et godt og
udbytterigt samarbejde med sundhedsforvaltningens koordinator for senhjerneskadede. Efter at
senhjerneskade afdelingen ”Prins Henriks gård” under Sygehus Sønderjylland blev nedlagt, har
Sygedagpengeafdelingen haft brug for faglig sparring og rådgivning af borgere med senhjerneskade. Det
gælder både sygemeldte borgere med hjerneskade efter fx trafikulykker eller sygemeldte med
hjerneskader efter fx hjerneblødning.
Beskrivelse:
Samarbejdet med koordinatoren består af rådgivning og vejledning af sagsbehandlere, besøg i hjemmet,
overvejelser omkring hjælpemidler eller på arbejdspladsen / praktikstedet samt samtaler ”rundt om
bordet”.
Målgruppe:
Sygemeldte borgere i aldersgruppen 18 – 65 år med erhvervet hjerneskade pga. følgende:
Apopleksi (hjerneblødning eller blodprop).
Transitorisk cerebral iskæmi – TCI (forbigående iltmangel til hjernen)
Traume (uheld)
Infektion (betændelse i hjernen)
Tumor (hjernesvulst)
Subarachnoidal blødning (hjerneblødning mellem hjernens hinder)
Encephalopati (diffus hjerneskade efter iltmangel eller giftstoffer)
Comotio (svær hjernerystelse)
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Organisering:
Jobcenter & Borgerservice.

Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
x

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi /budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

Budget 2015

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Senhjerneskade koordinatoren er ansat i et projekt, som udløber med udgangen af 2014.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed & Forebyggelse
Borgere uden for arbejdsmarkedet
Ressource- og rehabiliteringsforløb

Nr.: 39

Udvikling, planlægning og etablering af ressourceforløb.
Den 1. januar 2013 trådte reform om Førtidspension og Fleksjob i kraft. Reformen indebærer, at der i
alle kommuner skal etableres et tværfagligt og tværorganisatorisk rehabiliteringsteam.
Der er i den nye fleksjob- og førtidspensionsreform lagt op til, at borgere, under 40 år som
udgangspunkt ikke skal have førtidspension, men i stedet skal tilbydes et ressource- eller
rehabiliteringsforløb. Samtidig gøres fleksjob midlertidigt for unge, og der skal tilbydes en aktiv indsats
for de borgere, der er visiteret til et fleksjob.
Reformen indebærer, at der i alle kommuner skal være et rehabiliteringsteam, der går på tværs af
beskæftigelses-, social-, uddannelses-, og sundhedsområdet.
Beskrivelse:
Indsatsen skal være helhedsorienteret og længerevarende samt gå på tværs af sektorerne.
Indsatsen kan indeholde både beskæftigelses- og uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige
tilbud.
Eksempelvis kan kommunerne indgå et samarbejde med social-økonomiske virksomheder om
ansættelse/tilbud til borgere i målgruppen, ligesom borgeren kan få tilbud om virksomhedscenter,
AMU-kurser, brobygning til uddannelse, misbrugsbehandling, rådgivning og støtte fra
psykolog/terapeut/coach, motion, kurser i håndtering af stress/angst mv., aktivitetstilbud på
væresteder, støttekontaktperson, hjælp til boligproblemer, socialpædagogisk bistand, udredning m.m.
Udgifterne hertil afholdes af det offentlige.
Målgruppe:
Visitation til ressourceforløb forudsætter, at borgeren ud over ledighed har sammensatte komplekse
problemer, der vil kræve en tværgående indsats i forhold til
beskæftigelse/uddannelse
det sociale område
sundhedsområdet
Endvidere skal et eller flere af følgende punkter være opfyldt:
Borgeren har i et længere varende forløb modtaget offentlig forsørgelse og har haft svært ved
at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.
Borgeren har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller job, fx er der udarbejdet en
uddannelsesplan, en jobplan, revalidering eller en indsats som led i sygedagpengeopfølgning,
uden at det har haft den ønskede effekt.
Kommunen vurderer, at der er behov for en længere varende indsats før uddannelse/job er et
realistisk mål.
Det er en forudsætning for, at en person kan blive tilkendt et ressourceforløb, at de hidtidige indsatser,
herunder aktive tilbud, revalidering m.v., ikke har bragt personen i uddannelse eller job, og at alle
muligheder i beskæftigelses-lovgivningen er udtømte.

Evaluering:
Organisering:

Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
x

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi /budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social- og Sundhedsudvalget
Sundhed & Forebyggelse
Indsats for kronisk syge borgere
Kræftrehabilitering

Nr.: 40

Målet for borgere i kræftrehabiliteringsprojektet er, at de, gennem en rehabiliterende indsats fra
Sundhedscentret, kan vende hurtigere tilbage til arbejde, end det ellers forventes af borgere med den
samme sygdom.
Beskrivelse:
Forløbet tilrettelægges individuelt i Sundhedscentret, og kan indeholde:
Fysisk træning.
Hverdag med kræft - et modul, hvor borgeren møder andre med en kræftsygdom – hvor der
tales om sygdommen kræft, følger, symptomer, der er forbundet med sygdommen og hvordan
alt sammen tackles. Kost og kræft er indeholdt i dette modul.
Diætvejledning.
Madværksted
Vægtstoprådgivning.
Mindfullness.
Rygestoprådgivning.
Individuel rådgivning.
Målgruppe:
Borgere på sygedagpenge, hvor sygemeldingen skyldes en kræftlidelse.
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Effekten af projektet måles pt. med udgangspunkt i data fra en ”kontrolgruppe” i 2010 og 2011, som
sammenlignes med projektgruppen i 2013 og 2014.
Organisering:
Jobcenter & Borgerservice.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken (sæt 1
kryds evt. flere):

Sund og aktiv hverdag
x

Udsatte og syge borgere
Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi /budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

Budget 2014

I alt
Bemærkninger til økonomi:
Finansieres pt. via DUT midler (Sundhed & Forebyggelse).

Budget 2015

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Teleløsninger
Velfærdsteknologi på genoptræningsområdet

Nr.: 41

Give borgere større selvstændighed og frihed i forbindelse med genoptræning.
Øge graden af træning blandt borgere.
Øge kvaliteten af træningstilbuddene ud fra devicen ”Work smarter, not harder”.
At synliggøre og evaluere på den betydning velfærdsteknologi har i forbindelse med den
kommunale genoptræning og borgers opnåelse af en forbedret funktionsevne, eller fastholdelse
af eksisterende funktionsevne.
Beskrivelse:
De virtuelle genoptræningsværktøjer omfatter både virtuelle og online video træningstilbud, samt et
softwarebaseret hjernetræningsprogram.
Borgerne får udleveret de nødvendige udstyr og kan herefter få demonstreret deres programlagte
genoptræningsøvelser på skærmen, samtidig med at systemet ved hjælp af Kinnect-teknologi giver
tilbagemeldinger på, om borgeren har udført øvelsen korrekt. Denne hurtige tilbagemelding har vist sig
at udgøre en ekstra motivationsfaktor for borgeren.
Ved Professionel hjernetræning er målrettet genoptræning indenfor hjerneområdet og indeholder en
række øvelser og spil, som alle har til hensigt at styrke borgerens funktionsevne.
Det er for begge systemer muligt for terapeuterne på træningsstederne at følge de enkelte borgeres
træning gennem et afrapporteringssystem. Denne mulighed og viden om, at terapeuterne stadig følger
træningen, på trods af at den foregår i hjemmet, har vist sig motiverende for borgerne.
I dag er det terapeuterne, der i samarbejde med borgeren og ud fra en faglig vurdering, afgør om målet
for træningsindsatsen er nået. I forbindelse med dette, ønskes det
Det forventes at såvel borgere som medarbejdere vil opnå et positivt udbytte af disse værktøjer.
Borgere, da de opnår en større frihed og fleksibilitet, og medarbejderne, der i visse tilfælde bruger
mindre forberedelsestid, samtidig med, at de får nye værktøjer til at udvikle nye metoder til
gennemførelsen af genoptræning.
Målgruppe:
Borgere henvist med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 86 stk. 1.
Borgere, der henvises, tilbydes velfærdsteknologi som alternativ til traditionel genoptræningsforløb.
Evaluering (Hvad måles og hvordan):
Belyse de forskellige måder at anvende velfærdsteknologi i et træningsforløb, og dens betydning
for den træningsmæssige indsats.
Belyse borgerens oplevelse af at anvende velfærdsteknologi.
o Herunder hvilke forudsætninger kræver velfærdsteknologi?
Belyse den terapeutfaglige oplevelse af at anvende velfærdsteknologi.
o Brugervenlighed.
o Faglig vurdering set i relation til andre træningsmetoder.
Afklare hvilke ressource konsekvenser der er ved at anvende velfærdsteknologi.
Vurdere velfærdsteknologiens betydning for borgerens motivation i træningsindsatsen.
At afklare, hvilke kriterier der skal være til stede i den enkelte organisatoriske enhed, for en
succesfuld anvendelse.
Organisering:
Træning & Forebyggelse

Løfter på hvilket
tema i
sundhedspolitikken:
(sæt kryds)
(evt. flere krydser)

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Virtuel genoptræning
Professionel hjernetræning
I alt

Budget 2014

Budget 2015
150
100

-

250

-

Bemærkninger til økonomi:
De budgetterede omkostninger i forbindelse med Professionel hjernetræning dækker udgifter i
forbindelse af indkøb af bærbare computere. Medarbejderomkostningerne dækkes af driften i Træning
og Forebyggelse. Det forventes dog at Professionel hjernetræning giver en nettobesparelse, da
medarbejderne skal bruge mindre tid i forbindelse med forberedelse.

Udvalg:
Politikområde:
Fokusområde
Titel på indsats
Formål:

Social & Sundhed
Sundhed & Forebyggelse
Udbygning af det nære sundhedsvæsen
Styrket samarbejde på småbørnsområdet

Nr.: 42

At se til familien 4–5 dage efter fødslen. Sundhedsplejersken sikrer, at familien og især mor og barn
trives efter fødslen, at barnet får tilfredsstillet sit behov for ernæring foruden en vurdering af, om der
skal tages blodprøver for at kontrollere for gulsot.
Beskrivelse:
I forhold til det nære sundhedsvæsen: Familierne udskrives tidligere efter en fødsel i dag, så
sundhedsplejersken har en større rolle i forhold til tidlige besøg hos den nye familie. Det handler om en
tidlig amme vejledning og forebyggelse af genindlæggelse af det nyfødte barn.
Målgruppe:
Familier med nyfødte der udskrives inden for 72 timer fra sygehuset
Evaluering (hvad måles og hvordan):
Antallet af tidlige besøg hos familier til nyfødte i Aabenraa Kommune.
Færre kontakter til barselsklinikken eller genindlæggelser af mor eller barn i barselsperioden.
Organisering:
Sundhedsplejen tilbyder i dag tidlige besøg (4 – 6 dage) til familier, der er udskrevet inden for 24 timer
efter fødslen. Ca. 1/3 af alle familier modtager for nuværende tidligt besøg af sundhedsplejersken.
Erfaringen viser, at familier, der modtager tidligt besøg, er glade for den hurtige kontakt, og at antallet
af familier, der ammer fuldt ved 2 mdr. er steget.
SST har pr. 1. oktober 2013 ændret vejledningen i forhold til barselstilbuddet for de nybagte familier.
Ifølge vejledningen skal sundhedsplejersken efter 4 – 5 dage aflægge besøg til alle nyfødte børn, der er
udskrevet inden for 72 timer. Det betyder, at ca. 90% af alle familier skal tilbydes et tidligt besøg.
Sundhedsplejens tilbud efter fødslen, er en del af sundhedsvæsnets samlede tilbud til familierne efter en
fødsel. Opgaverne er fordelt, så de første dage varetages af sygehuspersonalet, efter 3. dag overgår
opgaverne så til det nære sundhedsvæsen – Sundhedsplejen.
At besøge alle familier, der er udskrevet inden for 72 timer på 4. – 5. dag, er en udvidelse af
servicetilbuddet i forhold til i dag. Det medfører, at familier der har født en tirsdag, skal have et besøg
lørdag. Sundhedsplejen får først besked om at et barn er født, efter fødslen, det er således ikke muligt
at planlægge de tidlige besøg på forhånd.
Ressourcer: Der skal afsættes ressourcer så 50% af de nybagte familier tilbydes besøg 4. – 5. dag.
Endvidere skal, der afsættes et beredskab for at tilse familier på lørdage, såfremt barnet er født på en
tirsdag. Der skal ligeledes afsættes ressourcer til beredskab ved søgne-/helligdage, når antallet af
fridage overstiger 2 dage.
Løfter på hvilket
tema i sundhedspolitikken:
(sæt 1 kryds evt.
flere):

Sund og aktiv hverdag
Udsatte og syge borgere
X

Nytænkning – nye opgaver og udfordringer
Sundhed på tværs

Økonomi / budget (såfremt indsatsen har egne afsatte midler):
Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)
Samarbejde på småbørnsområdet
I alt
Bemærkninger til økonomi:

Budget 2014

Budget 2015
150

150

150

150

