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Sundhedspolitik 2023-2026  
1 Hvad er Sundhed? 
Vores forståelse af sundhed bygger på den bio-psyko-sociale model, hvor sundhed ses som et produkt 

af det fysiske, det psykiske og det sociale velbefindende. Det er også en erkendelse af, at vi har 

forskellige liv, forskellige livserfaringer og fysisk formåen men også forskellige drømme og ønsker og 

forståelse af, hvad sundhed er for den enkelte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed opleves individuelt og der er forskel på, hvilke aspekter af sundhed, man tillægger mest vægt. 

Det er vigtigt at have for øje i det sundhedsfremmede og forebyggende arbejde, at for at kunne give 

folk samme muligheder, er det nødvendigt at behandle dem forskelligt.  
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Kulturel ramme 

Fri illustration af ”Den bio-psyko-sociale-model” af G. L. Engel 
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2 Arbejdsprincipper 
For at kunne nå målsætningerne og målene i Sundhedspolitikken er det nødvendigt, at der arbejdes ud 

fra følgende fem principper: 

1) Arbejde tværgående 

2) Arbejde målgruppefokuseret ud fra data 

3) Sikre tilgængelighed og synlighed 

4) Differentierede indsatser 

5) Målgruppen inddrages for at kunne skabe relevante og vedkommende indsatser 

 

2.1 Arbejde tværfagligt og tværgående. 
For at folkesundhedsarbejdet kan være effektivt, er det vigtigt, at der arbejdes på tværs af fagområder 

og i samarbejde med blandt andet foreningsliv, kultur- og fritidsliv, arbejdspladser og andre dele af 

civilsamfundet. Arbejdet med sundhed skal ikke være et selvstændigt projekt, men i stedet indgå som 

en naturlig del af de strukturer og kerneopgaver, der i øvrigt skal udføres.  

 

2.2 Arbejde målgruppefokuseret ud fra data 
Ud fra data fra for eksempel Hvordan Har Du Det?, Danmark i Bevægelse og andre lokale, data kan vi 

udpege de målgrupper, hvor der er størst behov for en indsats, eller hvor en indsats vil have størst 

effekt for folkesundheden i kommunen. En målgruppe kan for eksempel være unge, 

kontanthjælpsmodtagere eller et særligt geografisk område. At arbejde målgruppefokuseret kan godt 

betyde, at der iværksættes brede indsatser, som i princippet rammer alle borgere, hvis det vurderes at 

være den bedste måde at nå den ønskede målgruppe på.  

Det er også vigtigt, at der er balance, så vi ikke går i stå i venten på data. Nogle gange kan det være 

meningsfuldt at iværksætte indsatser på baggrund af sund fornuft og der skal være plads til at prøve 

noget af, som vi kan lære af, selv hvis vi ikke opnår den ønskede effekt.  

 

2.3 Sikre tilgængelighed og synlighed 
Det er vigtigt, at indsatser udarbejdes, således at de bliver tilgængelige for målgruppen. Det handler 

både om at skabe synlighed om indsatserne de rette steder, men også om at gøre indsatserne 

attraktive for målgruppen. Tilgængelighed handler også om at give borgerne de rette redskaber til at 

kunne udnytte de muligheder, der allerede er, og at sikre øget sundhedskompetence, hvor der er 

behov for det.  

  

2.4 Differentierede indsatser  
Folk har forskellig grad af sundhedskompetence. Det betyder, at der er forskel på, hvor godt man 

forstår, tager imod og formår at handle på budskaber og indsatser vedrørende sundhed. Folks niveau 

af sundhedskompetence er variabelt og kan ofte reduceres i en presset livssituation. Det er derfor 

vigtigt, at vi formår at lave differentierede indsatser, så også folk med lav grad af sundhedskompetence 

kan tage imod budskaber og indsatser vedrørende sundhed, da det ofte er her, behovet for en 

sundhedsindsats er størst.   
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2.5 Målgruppeinddragelse  
Inddragelse af målgruppen er nødvendig for at sikre, at de tænkte indsatser også bliver attraktive og 

tilgængelige for den ønskede målgruppe. Målgruppeinddragelse kan foregå på forskellige niveauer og i 

forskelligt omfang. Det kan for eksempel være inddragelse af slutmålgruppen og/eller inddragelse af 

dem, der skal implementere indsatsen. I nogle tilfælde, men ikke alle, vil der være et vist overlap 

imellem de to grupper.  

 

3 Målsætninger og mål for Sundhedspolitikken 
Med denne sundhedspolitik ønsker vi i Ringkøbing-Skjern Kommune lokalt at sætte fokus på tre 

overordnede målsætninger: 1) Trivsel og relationer 2) Mediesundhed 3) Fysisk sundhed. Med disse 

målsætninger ønsker vi at berøre emner, som er relevante for mange folks hverdag og som kan 

bringes i spil i forskellige arenaer – både i privatlivet, i arbejdslivet, i civilsamfundet og i kommunale 

sammenhænge. Målsætningerne er relevante for alle aldersgrupper. Disse målsætninger er ikke kun 

valgt ud fra, hvilke forhold, der ser ud til at være udfordrende i vores kommune, men også ud fra de 

ting vi har, som fungerer godt og som vi vil bygge videre på.  

Der er indbyrdes relationer og overlap imellem de forskellige målsætninger. For eksempel er vores 

vaner, som ofte er knyttet til den fysiske sundhed, ofte betinget af de sociale fællesskaber, vi bevæger 

os i. På samme vis kan den digitale verden både skabe adgang til, eller være det der forhindrer os i at 

udfolde andre aktiviteter. 

 

3.1 Trivsel og relationer 
Alle har brug for at høre til et sted for at føle, at man er en del af noget samt at blive set og hørt for at 

være den, man er og ikke mindst for at føle, at man har værdi. Ikke alle har lige stort behov og nogle 

kan endda foretrække at være alene i stort omfang. Hvis man ikke får opfyldt sine behov for at være en 

del af noget, kan det medføre mistrivsel og ensomhed. Det er et fåtal, der føler sig ensomme og som 

ikke trives, men alle kan have glæde af, at der sættes fokus på øget trivsel og følelsen af at høre til.  

Forslag til mål: 

 Vi vil arbejde for, at alle kan opleve meningsfuldhed og føle, at man har noget væsentligt 

at bidrage med til det samfundsmæssige fællesskab.  

 

 Vi vil styrke adgangen til fællesskaberne og arbejde for mere brobygning imellem de 

forskellige lokale aktører og det enkelte individ og imellem de forskellige kommunale 

og civile aktører.   

 

 Vi vil inspirere til at dyrke de aktiviteter, der giver den enkelte værdi i hverdagen.  

 

 Vi vil vise normaliteten i det uperfekte og forsøge at nedbryde fordomme og tanker om 

”de andres adfærd”, for at opnå at færre føler sig ”forkerte” og utrygge/utilpasse i deres 

sociale liv. 
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3.2 Mediesundhed  
Sociale medier og øget brug af computere, smartphones og diverse spillekonsoller kan give øget stress, 

en negativ påvirkning på familiens indbyrdes relation og øget bekymring for at gå glip af noget. 

Sengetider kan blive forrykket og nattesøvnen kan blive forstyrret, for eksempel af beskeder der 

modtages i løbet af natten. De mange digitale løsninger er også med til at skabe utryghed og øget 

følelse af manglende kontrol for de personer, som ikke føler sig trygge i brugen af dem.  

Samtidig giver den virtuelle verden også nye muligheder, som også er positivt for sundheden, for 

eksempel kan de virtuelle muligheder være med til at skabe og styrke fællesskaber, begrænse 

udfordringen af store fysiske afstande og give inspiration og viden om relevante emner. Desuden kan 

aktiviteter, der foregår i fællesskab om en digital platform, være en del af at øge fællesskabsfølelsen. 

Forslag til mål:  

 Vi vil sætte fokus på, hvordan man kan have en god balance imellem det virtuelle og det 

fysiske liv. 

 

 Vi ønsker at udnytte de positive aspekter, der også er ved den virtuelle verden som 

adgang til andre sundhedsfremmende aktiviteter.  

 

 Vi vil arbejde for at sikre tryghed om at agere i den virtuelle verden. Det gælder både i 
forhold til at have trygge relationer i de sociale medier, men også tryghed i at anvende 
de medier og devices, som er relevante i hverdagen.  

 

3.3 Fysisk sundhed 
Sundhed handler om af have det godt. Når det kommer til fysisk sundhed, handler det dels om, 

hvordan vi lever vores liv men også om, hvordan vi påvirkes af faktorer i vores omgivelser og vores 

genetiske dispositioner. Den fysiske sundhed er en brik i det samlede sundhedspuslespil, men den er 

meget væsentlig i forhold til, om vi kan gøre de ting, vi gerne vil gennem hele livet. Hvis det var let at 

tabe sig eller få nok søvn i en travl hverdag, eller udføre alle andre velkendte former for 

sundhedsadfærd, så ville der være meget få, som syntes, de vejede for meget eller på anden vis ikke 

levede op til egne eller andres mål for sundhedsadfærd. Med målet om fysisk sundhed ønsker vi at 

understøtte den sunde adfærd og hjælpe på vej og udvikle, hvor der er behov for det.  

Forslag til mål:  

 Vi vil arbejde for omgivelser, der understøtter sund adfærd, for eksempel adgang til 

natur og stier, indgå i nationale eller lokale samarbejder i forhold til fødevarer, 

infrastruktur der gør det lettere at dyrke motion mm.   

 

 Vi vil arbejde for at understøtte og udvikle sunde vaner ind i hverdagen. Det gælder 
både generelt og i forhold til særlige målgrupper og indsatsområder. 

 

 Vi vil arbejde for øget sundhedskompetence - både på individ- og organisationsniveau.  

 

 Vi vil bygge på det positive og succeserne - både direkte fra borgernes egne erfaringer 

og indirekte via små som store rollemodeller.  

 


