Sundhed på tværs
27. februar 2014

Program I
10.00-10.45 Morgenmad og netværk
10.45-10.50 Velkomst Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune

kl. 10.00
morgenmad

Del I: Udvikling af sundhedspolitikker – udfordringer og erfaringer
10.45-11.45 Oplæg fra tre kommuner. Tønder og Næstved Kommune er i gang med udarbejdelse og
implementering af deres anden Sundhedspolitik. Aarhus Kommune er i gang med udarbejdelsen
af deres tredje sundhedspolitik.
Rupatharany Tharmakulasingam, Tønder Kommune
Anne Bøgh, Næstved Kommune
Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune
11.45-12.30 Gruppediskussion om erfaringer og ideer til best practice på baggrund af oplæg og
nedenstående spørgsmål:
Hvad er godt ved at have en sundhedspolitik?
Hvilke udfordringer er der i forbindelse med udarbejdelse af en sundhedspolitik?
Hvordan inddrages eksisterende data og evidens ved udarbejdelse af målsætningerne i
sundhedspolitikken?

12.30-13.00 Opsamling på udvikling af sundhedspolitik
13.00-14.00 Frokost

kl. 13.00
frokost

Program II
Del II: Implementering af og opfølgning på sundhedspolitik
14.00-15.00 Oplæg om erfaringer med implementering ved tre kommuner.

kl. 14.00
kaffe & kage

Rikke Gjellerod, Silkeborg Kommune
Anne Bøgh, Næstved Kommune
Jes Bak Sørensen, Aarhus Kommune
15.00-15.45 Gruppediskussion om erfaringer og ideer til best practice på baggrund af oplæg og
nedenstående spørgsmål :
Hvordan bliver sundhedspolitikken omsat til handling?
Hvad har I gjort?
Hvordan får alle ejerskab (Udvalg, forvaltninger og borgere)?
Erfaringer med at arbejde på tværs både i forhold til processer og resultater
15.45-16.00 Pause
16.00-16.45 Opsamling på implementering af sundhedspolitik og den videre proces mod ’best practice’
16.45-17.00 Hvad er der behov for at Temagruppen ´Sundhed på tværs’ efterfølgende skal tage
op omkring sundhedspolitikker?
17.00

Tak for i dag

Udvikling af sundhedspolitik
– erfaringer fra Aarhus Kommune
Jes Bak Sørensen

Sundhedspolitik 2012-2014
Direktørmøde, juni 2011:
Business cases for satsningsområder og målgrupper

Magistratsmøde, december 2011:
Udkast til sundhedspolitik,
satsningsområder og indsatser

juni 2012:
Udvalgsbehandling
August 2012:
Godkendt i byrådet

Direktørmøde, marts 2011:
De største dræbere og
forslag til satsningsområder

2010

Direktørmøde, december 2011:
Udkast til sundhedspolitik,
satsningsområder og indsatser

2011

August 2010 – marts 2011:
Udvikling, afgrænsning og
litteraturgennemgang mm

Marts-juni 2011:
Business cases for
satsningsområder og
målgrupper

marts 2012:
Officiel høring

2012

Sundhedspolitik
version 1

Inddragelse af
råd og udvalg
August 2011:
Borgermøde,
hjemmeside mm

Sundhedspolitik
version 11

Sundhedspolitik
version 14

August 2012:
2. Behandling i byrådet

januar-februar 2012
Høring i magistratsafdelingerne

September-november 2011:
Inddragelse af afdelingerne
om satsningsområder og
indsatser

Maj 2012 :
1. Behandling i byrådet

Sundhedspolitik 2012-2014

Eksempler
 Systematisk videnbasering og
dokumentation
 Kompetenceudvikling
 Samarbejde med civilsamfundet

Eksempler
Sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsuddannelser
 Det Tværgående Områdesamarbejde: God opvækst for børn
 95 % målsætningen: Ungdomsuddannelse

Eksempler
Forløbsprogrammer for kroniske
sygdomme
 Indlæggelse og udskrivelse fra
hospital
 Samarbejde med de praktiserende
læger og apotekerne

Eksempler
Kortuddannede på arbejdsmarkedet
 Udsatte bydele
 Etniske minoriteter
 Aarhusianere i risiko for at udvikle en kronisk sygdom
 Børn og unge

Eksempler
Gruppebaserede livsstilsindsatser
 Udsatte borgere: Livskvalitet og
helbredstilstand, samt idræts- og
sundhedsaktiviteter
 Styrket indsats ift. sygemeldte og
borgere i risiko for førtidspension

Eksempler
Gravide rygere
 Børn og unge
 Mænd af anden etnisk oprindelse
end dansk
 Rygestopindsats i boligsociale
områder
 Ny rygepolitik for Aarhus Kommune
– røgfri arbejdstid

Eksempler
 Flere tilgængelige rekreative områder
 Bedre mulighed for aktiv transport
Styrkelse af indsatsen målrettet motionsuvante grupper
 Aktiverende hjemmehjælp og genoptræning
Fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og klubber

Sundhedspolitik 2015-2018

Målrettede indsatser
Generelle indsatser
Strukturelle indsatser

De største udfordringer og muligheder

Sammen om sundhed hele livet

Mere sundhed for pengene

De største sundhedsudfordringer

Understøttende miljøer og lighed i sundhed

Dialogrunde med
forvaltningerne

Inddragelse af
borgere, politikere
samt styregruppen for
sundhedsaftalen

Implementering af
færdig
sundhedspolitik

Januar 2014

Marts-august 2014

Januar 2015

Februar 2014
Høring i alle
afdelinger

September
2014

Officiel høring

De største udfordringer og muligheder

*Et bredt sundhedsbegreb
*Sundhed igennem hele livet

*Luft

*Byplanlægning
*Transport
*En smuk by

*Borgerinddragelse
*Bæredygtighed

*Levevilkår og arbejdsvilkår
*Livsstil og vaner
*Sygdom og sundhedsvæsen
*Sociale relationer
*Fællesskaber
*Social lighed og udsathed
*Social kapital
*Socialt nærmiljø
*Ulykker

*Affald
*Støj

*Spildevand

*Jord

*Drikkevand

De største udfordringer og muligheder
Udfordringer indenfor sundhedspolitikkens indsatsområder

Aarhus Kommunes vision
Aarhus – en god by for alle

Sundhedspolitikkens mål
Aarhusianerne skal have
bedre livskvalitet

Trivsel er vigtigt for borgerens sundhedstilstand og livskvalitet.
Mennesker der mistrives har oftere en uhensigtsmæssig
sundhedsadfærd, kroniske smerter, søvnproblemer, svage
sociale relationer og højere sygefravær.
Målgrupper: Den almene befolkning og med særligt fokus på:
Børn og unge, sårbare/udsatte familier, unge uden uddannelse,
borgere med kort/ ingen uddannelse, borgere udenfor
arbejdsmarkedet, borgere der er kronisk/langvarigt syge, ældre
med svage sociale relationer.

Social ulighed i sundhed påvirker i forekomsten og
fordelingen af sundhed og sygelighed i befolkningen, og
forskellene er steget markant de seneste 20 år. Usunde vaner
og dårligt helbred er i stigende grad koncentreret blandt socialt
dårligt stillede grupper.
Målgrupper: Børn og unge, borgere med kort/ ingen
uddannelse, borgere uden for arbejdsmarkedet/ sygemeldte
borgere, borgere af anden etnisk oprindelse, socialt udsatte
grupper - psykisk syge og hjemløse samt borgere i socialt
belastet miljø.

Aarhusianerne skal leve
længere

Fysisk aktivitet. I Aarhus er næsten hver fjerde voksen inaktiv
og cirka halvdelen er ikke aktive i fritiden. I folkeskolen dyrker
halvdelen af elever i 4.10. klasse mindst 4 timers sport eller
motion om ugen. Blandt indskolingsbørn har 8 % er motoriske
svage. 15 % aarhusianske skoleelever er overvægtige.

Aarhusianerne skal have
lige mulighed for at leve et
sundt liv

Målgrupper: Motionsuvante. Herunder: Børn og unge - særligt
socialt udsatte børn, etniske minoriteter, borgere med kort
eller ingen uddannelse/i beskæftigelsesindsatsen, ældre
borgere med et rehabiliteringspotentiale

En større andel af
aarhusianerne skal være
uafhængige af behandling,
pleje og hjælp

Alkohol. 13 % af aarhusianerne drikker over højrisikogrænsen
og godt 29 % overskrider lavrisikogrænsen. Alkohol er årsag til
10 % af den samlede sygdomsbelastning.
Målgrupper: Gravide, borgere med kort eller ingen
uddannelse, arbejdsløse, efterlønnere, førtidspensionister,
personer der bor i socialt udfordrede boligområder, familier
med alkoholproblemer

Styrket samarbejde med Region Midtjylland og almen
praksis. Stigende andel af ældre og borgere med kroniske
sygdomme betyder store udfordringer med indsatser på tværs
af sygehus, kommune og praktiserende læge, der sikrer
kvalitet, inddragelse og sammenhængende forløb for borgere
med kronisk sygdom.
Målgrupper: børn, unge og gravide, borgere med kroniske
sygdomme og muskelskelet lidelser, borgere med behov for
genoptræning, borgere med psykiske lidelser, socialt udsatte
borgere, ældre medicinske patienter, pårørende

Styrket kompetenceudvikling. Der er behov for en
videreudvikling af kompetencer, som en central del af
kvalitetsudviklingsarbejdet, der skal bidrage til en øget
professionalisering af forebyggelsesområdet.

Frontmedarbejderne spiller en afgørende rolle ift. tidlig
opsporing af mistrivsel og risikabel sundhedsadfærd. Der er
desuden en stor kommunikationsudfordring i at nå svære
målgrupper i befolkningen, ift. informationsindsatser.

Rygning. Næsten en fjerdedel af alle aarhusianere på 16 år
eller derover ryger dagligt. Rygere og eks-rygere har 2,7 mio.
ekstra kontakter til alment praktiserende læger om året,
150.000 ekstra indlæggelser om året, ligesom rygning
medfører mere end 2,5 mio. fraværsdage på arbejdsmarkedet.
Målgrupper: Større børn og unge, borgere med psykisk
sygdom, borgere med kroniske sygdomme, borgere på
overførselsindkomst, gravide og ammende kvinder, etniske
minoriteter (særligt mænd), kortuddannende på
arbejdsmarkedet

Mad og måltider. Sunde madvaner er af stor betydning for
overvægt, psykosociale problemer og ernæringsrelaterede
helbredsproblemer. Der er behov for en øget fokusering på en
sundere kultur, bedre måltider, forebyggelse af
livsstilssygdomme og på borgernes kompetencer ift. mad og
måltider, så de kan tilvælge de sunde madvarer i den enorme
tilgængelighed af madvarer der findes i dag.

Der er behov for et fælles fagligt afsæt i Aarhus Kommune i
arbejdet med at give borgerne sunde madvaner.

Gruppearbejde
5 minutters introduktion til gruppearbejdet
Grupper med 4-5 deltagere
15 minutter til at komme op med de bedste erfaringer og ideer ift. udvikling af sundhedspolitik
Erfaringer og ideer skrives på post-it

Nye grupper med 4-5 deltagere
15 minutter til at dele og videreudvikle de bedste erfaringer og ideer
Der skrives videre på post-it
Opsamling del I
Præsentation af ideer og erfaringer på post-it.
Hver deltager vælger én post-it, der præsenteres på 1-2 minutter, herefter er der 1-2 minutter til
at stille spørgsmål
Vi når så mange deltagere og post-it som tiden tillader

Der tages billeder af alle post-it, som bruges i den videre bearbejdning

Implementering af sundhedspolitik
– erfaringer fra Aarhus Kommune
Jes Bak Sørensen

Organisering
Byrådet

Direktørgruppen

Politikker og
strategier i de
øvrige afdelinger

BA
Styregruppen for
Sundhed

MTM
MBU
MSB
MKB
MSO

Tværgående
temagrupper

Sundhedspolitik
implementeringsgruppen
Sundhedsudvikling

Folkesundhed Aarhus

Personale
Styregruppen

…

Status på implementering
Succes
Samarbejde på tværs af
mag.afd.

Medansvar på tværs
Sundhed som middel –
ikke mål
Indhold før økonomi
Udfordringer
Samarbejde/koordinering
på tværs af mag.afd.
Ændring af vaner
Økonomi/prioritering

Sundhedspolitik 2012-2014

Eksempler
 Systematisk videnbasering og
dokumentation
 Kompetenceudvikling
 Samarbejde med civilsamfundet

Eksempler
Sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsuddannelser
 Det Tværgående Områdesamarbejde: God opvækst for børn
 95 % målsætningen: Ungdomsuddannelse

Eksempler
Forløbsprogrammer for kroniske
sygdomme
 Indlæggelse og udskrivelse fra
hospital
 Samarbejde med de praktiserende
læger og apotekerne

Eksempler
Kortuddannede på arbejdsmarkedet
 Udsatte bydele
 Etniske minoriteter
 Aarhusianere i risiko for at udvikle en kronisk sygdom
 Børn og unge

Eksempler
Gruppebaserede livsstilsindsatser
 Udsatte borgere: Livskvalitet og
helbredstilstand, samt idræts- og
sundhedsaktiviteter
 Styrket indsats ift. sygemeldte og
borgere i risiko for førtidspension

Eksempler
Gravide rygere
 Børn og unge
 Mænd af anden etnisk oprindelse
end dansk
 Rygestopindsats i boligsociale
områder
 Ny rygepolitik for Aarhus Kommune
– røgfri arbejdstid

Eksempler
 Flere tilgængelige rekreative områder
 Bedre mulighed for aktiv transport
Styrkelse af indsatsen målrettet motionsuvante grupper
 Aktiverende hjemmehjælp og genoptræning
Fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og klubber

www.sundhedstilbud.dk

Gruppearbejde II
5 minutters introduktion til gruppearbejdet
Grupper med 4-5 deltagere
15 minutter til at komme op med de bedste erfaringer og ideer ift. implementering af sundhedspolitik
Erfaringer og ideer skrives på store post-it
Nye grupper med 4-5 deltagere
15 minutter til at dele og videreudvikle de bedste erfaringer og ideer
Der skrives videre på post-it
Opsamling del II
Præsentation af ideer og erfaringer på post-it.
Hver deltager vælger én post-it, der præsenteres på 1-2 minutter, herefter er der 1-2 minutter til at
stille spørgsmål
Vi når så mange deltagere og post-it som tiden tillader
Der tages billeder af alle post-it, som bruges i den videre bearbejdning

Best practice
Billederne af ideer og erfaringer på post-it sendes rundt, og
deltagerne uddyber teksten til de post-it som de har
erfaringer med
Billeder og kommentarer samles herefter til en første
udgave af best practice. Denne opsamling kan danne
grundlag for et videre arbejde med udvalgte ideer og hele
materialet fx ift. at søge penge i SBN’s egen pulje eller
andre steder til arbejdet

