
 

 

1. At være opmærksomme på kompleksiteten i opgaven.  

a. Den biopsykosociale model. 

At der ikk er et kvikfix. 

At vi skal starte med de yngste         forebyggelse frem for stigmatisering! 

2. Fokus på de børn og unge som vi har, som er i en udsat position.  På specialskoler, med diagnoser, angst, 

mm. Evt med en mentor, som kan hjælpe dem til både mental og fysisk sundhed. 

3. Ved at benytte både intern og ekstern sparring af relevante partnere vil det være lettere at øge 

sundheden og idrætsdeltagelsen blandt borgerne.  

Eksempelvis giver det god mening at bruge DGI når frivillighed, sundhed og bevægelsesglæden skal 

øges. 

4. At vi arbejder tværfagligt. 

5. Skærpe fokus på sund kost. 

6. Unge piger. 

Socialt udsatte. 

Få afdækket fokus på børn/unge. 

7. Højt fokus på unges trivsel og mentale sundhed. 

8. At vi både arbejder med generelle indsatser 

Eks. med kostpolitik på skoleområdet får fat i dem der har mest brug for det. 

Men også diff. Indsatser med et særligt fokus på mental sundhed (unge kvinder) 

+ kontanthjælpsmodtager. 

9. At vi får fokuseret på udvalgte målgrupper. 

10. Vigtigste opgave 

Der skal skabes en tværfaglig forebyggende indsats. Kig på de enkelte områder og få inddraget de 

forskellige kompetencer. Forsøg på at få frivillighedsområdet med som ”medspiller” 

11. Jeg tænker et af de væsentlige opgaver er ift. beskæftigelse – men også udfordre hvordan vi kan bruge 

de faciliteter  som vi allerede har – endnu mere. 

12. At sørge for at borgerne har tilstrækkelig med viden omkring kommunens tilbud og at det er nemt og 

tilgængeligt for borgeren at blive en del af tilbuddet. Derudover også en sikring af, at tilbuddet ikke 

slipper borgeren for tidligt, så denne ryger tilbage i dårlige vaner og rutiner. 

13. Vigtigste opgave:  

Hjælpe med at løfte op i stedet for løftet pegefingre. (Understøtte og guide – meget håndholdt) 

 

 

 



 

1. Have fokus på fysisk og psykisk sundhed. 

2. Forudsætning er mulighed for at prioritere sund kost. 

3. Balance (krop-sind-arbejde-relationer). 

4. Fokus på psykologisk tryghed på arbejdspladserne, så man kan arbejde m. blandt andet emner som 

overvægt, stress osv.  

Mental sundhed i forhold til at finde overskud og motivation til at arbejde med sig selv og have lyst til 

en sundere livsstil – forebyggelse af kroniske lidelser/livsstilssygdomme. 

5. At man gives muligheder for at være den bedst udgave af sig selv. 

6. Sjov, trivsel og velvære. 

7. Mulighed – hvor tilbud/løsningerne er grundet i helbredsløsninger & ikke fragmentering.  

eks. At overvægt ikke kan have fokus på kostdelen. 

8. Sammenhæng ml. både mental og fysisk sundhed. 

9. Sundhed skal ”afdramatiseres” . Ned med de løftede pegefingre og op med den sundhe fornuft og de 

små skridt /indsatser. 

10. Fysisk og mental velbefindende. At være i balance, have selvværd og … 

11. Kombination af mental trivsel og fysisk trivsel. 

  



 

1. At knytte bagvedliggende viden om sundhedsanbefalinger til kvalificering af specifik politikker før 

beslutning om indsatser. 

Stille spørgsmålet ”Hvad vil vi opnå?” 

Følge op med data på effekt. 

2. Sundhedsindsatser bør funderes bredt. 

Der bør også fokuseres på de udfordringer som står i vejen for borgeren, i stedet for  blot at jagte den 

”rene” sundhedsindsats. 

3. Motion & mestring af egen situation til kontanthjælpsmodtagere. 

Vi har allerede gode erfaringer med håndholdt tilbud (motion/træning/mestring), men pt er tilbuddet 

rettet mod borgere i ress.forløb, hvor få kontanthjælpsmodtagere også har modtaget det & med stor 

succes. 

4. At fokus på den mentale sundhed (+indsatser) er nødvendigt at hold fast i. 

5. Udfordringer med at få aktiveret kontanthjælpsmodtager. 

6. At indsatser og tilbud skal tilpasses efter målgruppen for at øge deltagelse (tryghed, at passe ind mm.) 

7. Mental sundhed især blandt unge piger 

Sundhed for borgere udenfor arbejdsmarkedet. 

8. Opmærksomhed på stigmatisering. 

Når vi prikker til mennesker med stigende overvægt, som ikke magter at handle på det, kan det give 

anledning til øget madindtag. 

9. Vigtigheden af at se på det større perspektiv ift. Sammenhænge mht. hvilke målgrupper, der vil være 

væsentligst at begynde arbejde med og at sammenhængen ml. vil og kan sjældent er sammenfaldende. 

10. At der skal være forskel på hvilke indsatser vi tilbyder borgerene. 

11. Vigtigste pointer 

* Målgrupper, hvor skal fokus være 

* Social ulighed: (sundhedsvaner, mental sundhed, kronisk sygdom) 

* Fokus på den tværfaglige indsats 

* Hvor udfordret er de unge ifm. Sundhed. 

12. Data til at underbygge indsatser. 

At det er en tværkommunal civilsamf. – fælles indsats 

13. Vigtigste punkt fra i dag, der var mange: 

Opmærksomhed på tidlig indsats allerede i 0-3 års alderen.  

Opmærksomhed på social ulighed – kontanthjælpsmodtagere m.fl.  

Vigtig at der i sundhedspolitikken gives en form for anvisning som det forpligtende samarbejde kan 

arbejde videre med. 

14. Fokuser på konkrete målgrupper for at højne sundheden for kontanthjælpsmodtagere og unge kvinder 

med stress og selvskade. 

15. Tænke helhed på tværs af afdelinger konkret if.ht. de enkelte borgere. 



 

1. Vigtigt at prioritere de ældres velfærd – forringet serviceniveau fører til velfærdssvigt for de ældre. 
Flere ensomme, flere kronisk syge, flere med hudsult, større udgifter og belastninger for samfundet. 

2. Det er vigtigt at vi udvælger målgrupper (ex. Unge kvinders mistrivsel).  
Det er vigtigt at vi differentiere vores indsatser. 

3. Vigtigt til kommende sundhedspolitik: 
Fokus på fællesskaber i forbindelse med fysisk aktivitet. Kontanthjælpsmodtagere oplever at det er 
svært at komme afsted. Kan man tænke på tværs og sammen med jobcenter skabe grupper for 
kontanthjælpsmodtagere? 

4. At alle børn har lige vilkår ift. At kunne tilgå foreningsaktiviteter. 
fx . kunne det være gratis for børn/unge under en bestemt indkomst/forsørgelsesgrundlag. 
Det koster at gå til fx . håndbold- da kontingentet ofte også skal dække spille-/kamptøj + køb af sko og 
træningtøj. 

5. Bevægelseskapital 
Fokus på at ”opbygge” fra en tidlig alder ved at introducere og motivere børn og unge til et bredt udsnit 
af bevægelsesaktiviteter. 
Samarbejde mellem dagtilbud/skoler/SFOér og de forskellige fritidstilbud, som kan ”rumme” alle børn 
og unge. 

6. Frivilligheden skal gøres til en ting på skoleskemaet, forældremøder mm. Det skal gøres synligt hvordan 
frivilligheden i foreninger kan hjælpe til både børn, unge og voksnes sundhed. 

7. Mere bevægelse som en naturlig del på job og i skole. 
8. Indsatser som tager hånd om unge (kvinders) trivsel. 
9. Boblberg bliver skrevet ind og udbredt i kommunen. 
10. Helhed i indsatserne, få det til at hænge sammen på tværs af fagområderne – så borgeren kan modtage 

en både sammenhængende, rettidig tilbud med høj kvalitet. Tværgående løsning ml. fagområderne. 
11. At tilbud og tiltag helhedsorienteres og gøres fleksible nok til at rumme borgeren og fx kan tilrettes til 

også at behandle sekundære årssager til et primært problem. (eksempelvis via behandling af psykiske 
udfordringer (ex. Stress, angst, ensomhed) i forbindelse med fysiske problemer (ex. Overvægt rygning) 

12. Vi skal udpege hvilke målgrupper, vi vil fokusere på. 
13. Mental sundhed – unge piger med højt stressniveau. 
14. Forebyggende tiltag til særlige grupper f.eks. kontanthjælpsmodtagere, unge kvinder) 
15. Fokus på relationers betydning for sundheden og at det ikke kun er et individuelt ansvar, men at vi som 

kommune har rammer go muligheder for fællesskaber hvor relationerne kan opstå. 
16. Fokus på social ulighed. 
17. At indsatsen bliver tværgående, så alle bidrager til at nå det fælles mål. 
18. Politik i.ft. socio geotiske ulighed vedr. ”din sundhed”: Målgruppen borgere med kronisk /multi 

sygdomme og nedsat mentale sundhed. 
19. At den går mere på tværs af alle fagområder ift. Konkrete handlinger for målgrupper. 
20. Det er vigtigt at ”ulighedsperspektivet ”tages seriøst.  

Det er tydeligvist en sundhedsudfordring. 



Det har et beskæftigelsesmæssig vinkel. 
Det er vigtigt at bryde en social arv derfor også en BFU-vinkel. 

21. Fokus på dem der har behovet – dem med de få kompetencer.  
22. Vigtigt der er fokus på den mentale sundhed. 

* den mentale sundhed har betydning for at kunne arbejde med sig selv og skabe forandring. 
* den mentale overskud giver energi tila t deltage i grupper/på hold ifm. Fysisk aktivitet. 

23. Fokus på bevægelse (motion) for overvægtige med handicap. 
 

  



 

 

 

1. Der hvor der sker en helhedsindsats, hvor man følger op på borgerens problematikker på flere 

kontaktflader, og hvor borgeren hjælpes til at se sammenhænge mellem de forskellige indsatser og 

hjælpes til at skabe synergi mellem disse. 

2. Cykelprojekt er et eksempel på tværfaglig samarbejde/samskabelsesprojekt, hvor socialt/psykisk 

udfordrede unge trænede til at cykle til Alpe d´huez. Et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv, 

kommune og frivillige. Også psykiatri og praktiserende læger var undervejs en vigtig del af samarbejdet. 

De unge fik set hvad god træning har af betydning for trivslen. ”Professionelle”, cykeltrænere og 

frivillige gjorde det muligt. 

3. En helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder og med inddragelse af virksomheder vil fremme 

sundhed. 

4. Tværgående løsninger internt i RKSK ml. beskæftigelse og Sundhedscenter Vest, kan være flere mailgrp. 

 Muskel-skelet lidelser 

 Langtidsledige/kontanthjælp mv. 

5. at kommende politikker har sammenhæng mellem flere fagområder og eksterne samarbejdspartnere 

også i handlinger på indsatsniveau. 

6. Det er vigtigt at Beskæftigelse, Børn og Familie, Handicap og Psykiatri arbejder sundhed ind i deres 

indsatser sammen med Sundhedscenteret omkring de udsatte borgere. 

7. Større fokus på overgang i unge menneskers liv – især unge i udsatte positioner. 

8. Det forpligtende arbejde flytter fokus og arbejder målrettet for borgere uden for arbejdsmarkedet i.ft. 

sundhed og bevægelse.  

9. Kobling mellem fysisk og mental velbefindende eks. Kultur på recept. 

10. Samarbejde mellem kommunale aktører (Beskæftigelse, Sundhed/Rehab, Socialrådgiver/Familie-

center) med fokus på social udsatte (ex. Kontanthjælpsmodtagere jv. Karstens oplæg) kan i samarbejde 

med foreningslivet/ Kultur, Natur og Fritid, FrivilligVest etablere tilbud som imødekommer ønsker om 

lave udgifter, lave krav (dårlig kondi), fællesskaber m. andre i samme situation. ”Bevægelseskapital” 

11. Arbejdsmarkedsafd. arbejder sammen med Sundhedsafd. og Kultur og Fritid. 

Skole sektoren sammen med Fritid ift. foreningslivet. 

12. KFU har fritidslivspolitikken som understøtter sundhed – samarbejdet kan måske styrkes endnu mere. 

13. Teknik og Miljøudvalget planlægger for de fysiske rammer og har en politik ”bypolitik”. Jeg tænker at 

sundhed kan tænkes meget mere ind i den fysiske planlægning. 


