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Sundhedsrådet

• Sundhedsrådet er bredt sammensat af såvel politikere, ledere fra 
forskellige faglige områder, erhvervsliv, borgerrepræsentanter, 
m.fl.

• Sundhedsrådet er et politisk og fagligt forum, som har en vigtig 
rolle i forhold til at sætte folkesundheden på dagsordenen tværs 
af fagområder. 

• Sundhedsrådet har ansvaret for det grundlæggende strategiske 
folkesundhedsarbejde i kommunen.

• Sundhedsrådet skal komme med anbefalinger til de politiske 
udvalg om sundhedspolitikken, samt andre relevante emner 
indenfor folkesundhed. 

• Sundhedsrådet kan også komme med anbefalinger til 
nedsættelse af arbejdsgrupper i forbindelse med løbende nye 
udfordringer på folkesundhedsområdet. 

• I løbet af det første år er Sundhedsrådets primære opgave at få 
igangsat drøftelser til udarbejdelse af den kommende 
Sundhedspolitik. 

• Sundhedsrådet har 3 årlige møder i år 2-4 af en byrådsperiode. I 
år 1 vil mødekadencen være anderledes, da der her skal 
udarbejdes en ny sundhedspolitik. 



Medlemmer af Sundhedsrådet

Politikere:

Borgmester Hans Østergaard(V)

Formand for Social og Sundhedsudvalg: Jens Erik Damgaard(KD)

Fra Børn og familieudvalget: Kristian Andersen(KD)

Fra Kultur og Fritidsudvalget: Susanne Høj(V)

Fra Teknik og Miljøudvalget: Niels Rasmussen(S)

Ældrerådet:

Formand Hans Christensen

Erhvervsrådet:

Erhvervsdirektør Lykke Nielsen Høj

Praksiskonsulenter:

Praktiserende læge: Mette Balleby

Praktiserende læge: Stella Overgaard

Administrationen:

Direktør: Anette Ørbæk Andersen

Fagchef: Anja Bach

Leder Sundhedscenter Vest: Ulla Svendsen

Sundhedskonsulent: Trine Burmølle

Lene Vinkler Brodde

Sekretær: Kathrine Stig Andersen

2 Borgerrepræsentanter:

Afventer 

Ledelsesrepræsentant fra fagområder:

Handicap & Psykiatri

Børn & Familie

Dagtilbud & Undervisning

Land, By & Kultur

Beskæftigelse



De forpligtende samarbejder

De forpligtende samarbejder er faglige fora med repræsentanter 
fra forskellige fagområder. 

De forpligtende samarbejder har til opgave at få iværksat indsatser, 
som kan være med til at nå målene i Sundhedspolitikken, samt 
øvrige indsatsområder, der peges på fra Sundhedsrådet. De 
forpligtende samarbejder har også mulighed for at sætte forslag om 
indsatser til Sundhedsrådet eller på egen hånd iværksætte 
indsatser, som er inden for rammerne af Sundhedspolitikken. 

Der er etableret forpligtende sundhedssamarbejder på følgende 
områder:

• Børn & Unge (Børn & Familie, Dagtilbud & Undervisning)  

• Beskæftigelse, Sundhed & Omsorg og Handicap & Psykiatri 

• Land, By & Kultur, LAG, DGI og Ringkøbing-Skjern Museum



Medlemmer forpligtende samarbejder

Børn & Unge

Dagtilbud & Undervisning: Annette Ørskov

Anne Mette Rye

Lisbeth Høvinghof Jakobsen

Allan Østergaard

Børn & Familie: Jette Elstrøm-Jørgensen

Jette Haislund

Birgit S. Nielsen

Sundhedscenter Vest: Trine Bloch Burmølle

Henriette Pirchert

Ulla Svendsen

Land, By & Kultur, DGI og Museet

Land, By & Kultur: Per Høgh

Jonas Caben Iversen

Poul Gregersen

LAG konsulent: Lotte Sekkelund Finderup

DGI: Sara Jørgensen

Andrea Oprea

Museet: Mette Bjerrum Jensen

Mette Bjørg Krarup Helth

Sundhedscenter Vest: Lene Brodde

Trine B Burmølle

Ulla Svendsen



Medlemmer forpligtende samarbejder

Beskæftigelse, Handicap & Psykiatri og Sundheds & Omsorg

Handicap & Psykiatri: Line Loldrup

Janne Kruse

Beskæftigelse: Kim Ulv Kristensen

Christina Van Diemen

Carsten G. Madsen

Sundheds & Omsorg: Elisabeth Gardasson

Pia Thomsen

Majbrit Pind

Anja Bach

Janne Nielsen

Sundhedscenter Vest Henriette Pirchert

Jeanette Laursen

Ulla Svendsen



Organisering

Arbejds-
grupper

Forpligt-
ende

samarbej-
der

Sundheds-
råd

Byråd eller 
evt. 

politiske 
udvalg

Beslutter om forslag fra 
Sundhedsrådet skal 

gennemføres

Kommer med forslag til 
den overordnede retning 

og indsatsområder for 
folkesundhedsarbejdet i 

Ringkøbing-Skjern 
Kommune

Kommer med 
overordnede forslag til 

hvordan ønsker fra 
Sundhedsrådet kan 
opfyldes. Kan også 

komme med selvstændige 
forsalg til indsatsområder

Kommer med konkrete 
forslag til hvordan 

indsatser kan 
gennemføres og 
implementeres

Der kan godt være 
indsatser som ikke kræver 
politisk godkendelse

Der bliver ikke 
nødvendigvis altid nedsat 
en arbejdsgruppe

Både de forpligtende samarbejder og 
Sundhedsrådet kan komme med forslag til 
emner eller indsatsområder indenfor 
folkesundhedsarbejdet, som det vil være 
relevant at sætte fokus på ud fra faktuelt 
grundlag.

Input til indsatser på 
folkesundhedsområdet kan fx komme fra 
aktuelle samfundsdebatter, aktuelle og 
relevante projektpuljer, resultater af 
indsamlet lokale data om sundhed og 
adfærd, input fra lokalt forenings- og 
erhvervsliv mm. 



Mødekadence år 2-4
Februar/marts: Møder i de enkelte forpligtende 
samarbejder

April: Møde i Sundhedsrådet

Maj/juni: Fællesmøde i de forpligtende samarbejder

August/september: Møder i de enkelte forpligtende 
samarbejder

Slut september: Møde i Sundhedsrådet

Oktober/november: Fællesmøde i de forpligtende 
samarbejder

December: Møde i Sundhedsrådet



Temaer i Sundhedsrådet 
2018-2021

Sundhedspolitikken – overordnede temaer:  ”Fællesskaber og 
”Sundhed i hverdagen”

Sund mad i skoler og daginstitutioner*

Røgfri fremtid* 

Cykelprojektet for udsatte unge

Unge og alkoholkultur*

Røgfri arbejdstid for medarbejdere i RKSK

Sunde arbejdspladser*

Ta’ mig med ud, bedstefar!/Wild West Walk ‘n Run*

SnusFornuft-kampagne

Projekt PLUS (indsats for mænd med depression) 

Ældre mænds trivsel

Årlige sundhedsuger*

Sundhed under LUP (inspirationsoplæg om sundhed i 
landdistrikterne) 



Udvælgelse af repræsentanter til Sundhedsrådet

Forslag til ledelsesrepræsentanter fra 
de forpligtende samarbejder:

• Line Loldrup (H&P)

• Jette Haislund (B&F)

• Allan Østergaard (D&U)

• Per Høgh Sørensen (LBK)

• Kim Ulv Christensen (Besk.)

Forslag til borgerrepræsentanter:

• Efterskoleforstander

• Idrætscenterleder

• Præst

• Leder af Værested

• Kent Heide (Var med i det tidligere 
Sundhedsråd)



15. juni: 

Kick-off til 
Sundheds-

politikken med 
sundhedsdata 

fra Ringkøbing-
Skjern 

Kommune og 
brainstom med 

input til den 
kommende 
sundheds-

politik

9. september: 

Drøftelser i 
Social- og 

Sundhedsudval
get om 

kommunens 
vision i forhold 
til Sundheds-
polikken og 

Ældre-
politikken

20. september: 

Fælles møde i 
Sundhedsrådet 

og de 
forpligtende 

smarbejder mhp. 
afgrænsning af 
retningen for 

den kommende 
sundheds-politik 
og nedsættelse 

af arbejdsgruppe

September-
oktober -

november: 

Arbejds-
gruppen

skriver udkast 
til ny 

sundheds-
politik ud fra 

input fra d. 15. 
juni og d. 20. 
september. 

22. november: 

Fælles møde i 
Sundhedsråd og 
de forpligtende 

samarbejder 
mhp. at 

kommentere og 
redigere 

arbejdsgruppens 
foreløbige 

udkast til den 
kommende 

sundhedspolitik. 

14. december: 

Den foreløbige 
sundhedspoliti
k præsenteres 
for Social- og 

Sundhedsudval
get mhp. 

kommentarer 
og input.

Januar 2023: 

Møde i 
Sundhedsrådet 

mhp. 
færdiggørelse 
af sundheds-

politikken.

Februar 2023: 

Det færdige 
oplæg til den 
kommende 
sundheds-

politik
præsenteres 
for Social- og 

Sundhedsudval
get mhp. 

anbefalinger 
for politikken 

til Byrådet. 

Marts 2023: 

Alle politikker 
fremlægges for 

Byreådet.

Proces for den kommende sundhedspolitik



Rammer for sundhedspolitikken

Projektpuljer, ny 
viden, input fra 
erhvervs- og 
fritidsliv mm. 



FN’s Verdensmål og RKSK

De enkelte mål og delmål retter sig mod specifikke indsatser, men 
overordnet set handler det om at skabe bedre vilkår for både 
mennesker og planet.

Der arbejdes med målene på mange forskellige planer helt fra 
globale samarbejder til individuelle indsatser.

I RKSK har det tidligere byråd valgt at sætte særligt fokus på 6 af 
Verdensmålene:



Sundhedsreform

• Ny retning for Sundhedsvæsnet

• Stort fokus på børn og unge
• Alkohol

• Nikotin

• Fysisk aktivitet

• Trivsel

• Gode rammer for folkesundhed

• Bæredygtigt sundhedsvæsen



Den regionale sundhedsaftale

• Et nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen i balance

• Fælles investering i forebyggelse

• Mere lighed i sundhed 



RKSK Vision v/ Kristian Andersen 



PAUSE









Hvad er 
sundhed?

”At man gives 
muligheder for 

at være den 
bedste udgave 

af sig selv”

Input fra Kick-off d. 15. juni

SPØRGSMÅL:

Hvad synes du er kommunens vigtigste opgave i forhold til arbejdet 
med sundhedsfremme og forebyggelse

Hvad er sundhed for dig?

Hvad tænker du er de vigtigste pointer fra i dag?

Hvad synes du er det vigtigste at få med i den kommende 
sundhedspolitik?

Giv et eksempel hvor du synes tværgående samarbejde er vigtigt i 
forhold til Sundhed

a) Tværfaglighed 

b) Fokus på at begrænse ulighed i sundhed

c) Udvælgelse af målgrupper skal være funderet i data

d) Kommunen skal skabe gode rammer for sundhed

e) Vigtigheden af relationers betydning for den enkeltes sundhed

f) Der er behov for både differentierede og generelle indsatser. 



Drøftelser ved bordene

1. Hvad tænker I om pointerne fra input d. 15. juni? 

Er der noget som mangler? Hvordan vil I prioritere pointerne? 

a) Tværfaglighed 

b) Fokus på at begrænse ulighed i sundhed

c) Udvælgelse af målgrupper skal være funderet i data

d) Kommunen skal skabe gode rammer for sundhed

e) Vigtigheden af relationers betydning for den enkeltes sundhed

f) Der er behov for både differentierede og generelle indsatser. 

2. Hvordan skal de overordnede linjer fra visionen om frihed, 
fællesskab og bæredygtighed komme til udtryk i 
folkesundhedsarbejdet ifølge jer? 

3. Hvad synes I er det vigtigste, at Sundhedspolitikken skal 
kunne?



Arbejdsgruppe til udarbejdelse af udkast til den kommende Sundhedspolitik

• 2 politiske repræsentanter

• 1 repræsentant fra hvert af de forpligtende 
samarbejder

• Leder af Sundhedscentret, Ulla Svendsen

• Udviklingskonsulent Trine Bloch Burmølle

• Evt. 1-2 øvrige deltagere

• Der forventes ca. 3 møder i arbejdsgruppen i løbet af 
oktober/november

• 1. møde skal planlægges forholdsvis snart, så det kan 
blive nødvendigt med møder ud over alm. arbejdstid. 


