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Vores politikkoncept 

 

 

 

 

 

3 tværgående 
politikker 

 

Sundhedspolitikken 

Miljøpolitikken 

Erhvervs- og 
vækstpolitikken 



Vision for sundheden i Odense 

Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve 
sundt sammen 
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Sundhed – i bred forstand 
 

  



Tilblivelse af sundhedspolitikken 

Kommunale 
udfordringer på 

sundhedsområdet 

Sundhedspolitik 
og politiske mål

  

Strategier og 
opfølgning på 
politiske mål 



De ti største udfordringer i kommunen 

Ulighed i 
sundhed 

Flere ældre 
borgere 

Mental 
sundhed 

Borgere med 
kroniske 

sygdomme 

Rygning 
Fysisk 

Inaktivitet 

Sygefravær for 
kommunens 

ansatte 
Førtidspension 

Sygedagpenge 
Accelererede 
patientforløb 



Sundhedspolitikkens formål 

• Borgere har ansvar for egen sundhed – men som kommune 
har vi forpligtigelse til at sætte rammerne for en sund livsstil 

 

• De borgere, der ikke er i stand til at tage ansvar for egen 
sundhed, skal vi arbejde med, så de får mulighed for at 
klare sig bedst muligt i hverdagen 

 

• Økonomisk og livskvalitetsmæssigt har vi ikke råd til at lade 
være med at sætte fokus på sundhed. 



Sundhedspolitik og politiske mål 

• Arbejdsstyrken skal være sundere 

• Den mentale sundhed skal styrkes 

• Større lighed i sundhed 

• En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom 

• Byens rum skal fremme det sunde valg 

• Det nemme valg er det sunde valg 



Matrixorganisering 

 ”ved varetagelsen af kommunens opgaver i 
forhold til borgerne”  

 

 Tæt på driften 

 Sundhed berører alle forvaltninger 

 Sundhed er en tværgående udfordring 



Fra projekt til drift 

Projekt-
organisering 

Drifts-
organisering 



Styrkelse af matrixen 

Sundhedssekretariat

ØKU

Direktørgruppen

Ansvarlig direktør

Strategisk Sundhedsgruppe

(BUF, SAF, ÆHF, BKF, BMF)
Sundhedskoordinatorerne

Drift x
Projekt x

Understøtte 
ledelse og 
udvikling i 
Odense 
Kommune 



Understøtte ledelse og udvikling… 

Drift Politik 

Sundheds-
koordinatorer 

Strategi Koordinering Implementering 

Sundheds-
sekretariat 

BUF, SAF, ÆHF, BKF 
& BMF 

Konsulent - sundhedsaftalerne 
Sekretær for Strategisk Sundhedsgruppe 
SAND (sundhedsanalyse og dokumentation) 



Eksempel på forvaltningsorganisering 
- Børn- og Ungeforvaltningen 

Skole Institution Børn- og familie Fritid 

BUF Sundhedsgruppen 

PPR 
Tand-
plejen 

Sundhedstjenesten 

SSP, Forebyggelse og 
rådgivning 

Børn og ungeoverlæge 

SAND medarbejder 

Børneterapien 

Sundhedskoordinator 

Sundhedsstab 



Strategi for sundhedspolitikken 

• Formålet er at gøre sundhedspolitikken levende.  
 

• Kort proces med bredt ejerskab 

• Projektgruppen består af medlemmer fra hver forvaltning. 

• 5 arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra hver 
forvaltning. 

• Styrke:  

• Bredt ejerskab, stor kreativitet og høj 

   grad af tværgående opgaveløsning. 

• Udfordring 

• Høj kompleksitet i processen 

 



Hygiejnenetværket 



Skolesundhedsprofiler 

• Udvikling af sundhedsprofiler for børn og unge 
(skolesundhed.dk). 

• Årlig viden om selvvurderet helbred, fritidsaktiviteter og 
motion, kost, rygning, alkohol, sociale relationer, trivsel, 
undervisningsmiljø, læring og udvikling. 

• Anvendelse af data på forskellige niveauer 

• Politisk niveau og strategisk niveau 

• Skoleniveau 

• Klasseniveau 

• Individniveau 

 

 



             Analyses of social conditions,                  
      education, income, housing 



Kort afstand til grønne områder 
   

Miljøpolitikkens mål 

 2015: 1/3 af de borgere der i 2008 har over 300 m til nærmeste park eller 
naturområde, har nu fået max. 300 m. 

Foreløbige analyser: 

 

Der er få steder i Odense by, hvor 

borgere har større afstand end 300 m til 

nærmeste park eller naturområde. 

 



                                 Stress-af i naturen    

 "Vi er ikke kun afhængige af naturen for 
vores fysiske overlevelse. Vi behøver også 
naturen til at vise os vejen hjem, vejen ud 
af vores eget sinds fængsel… Vi har glemt, 
hvad klipper, planter og dyr stadig ved. Vi 
har glemt, hvad det vil sige at være stille, at 
være os selv, at være, hvor livet er: her og 
nu" – Eckhart Tolle. 

Nye tilbud til borgerne 

 

• 5 korte film 

• Lydfiler i mp3-format 

• Trin-for-trin tekstvejledning 

• Et kort med udvalgte steder 

• Hjemmeside www.odense.dk/stressaf 



Kulturbotanisk Have 

Samarbejde mellem By- og 
Kulturforvaltningen og Ældre- og 
Handicapforvaltningen 

 

3 hektar have med mindre 
bygning og forskellige 
oplevelsesforløb 

 

Siden februar 2009 benyttes hus 
og have til træning af ældre 
borgere 





 

 







Trend 1 

Health 

Trend 2 

Outdoor life 

Trend 4  

Citizen  

involvement 

Trend 5 

New techno-  

logy 



 
 
 
Afrunding 
 
1) Hvor bred skal sundheden tænkes? 
2) Hvor langsigtede effekter kan vi regne på? 
3) Hvordan får vi dialog med nye grupper med stort 
sundhedspotentiale? 
 
 
Tak fordi I lyttede 
 
Lene Holm, leho@odense.dk 


