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U: Udviklingsniveau Gul: I nogen grad en del af eksisterende retningslinjer 
  Rød: Ikke en del af eksisterende retningslinjer 

  

Sundhedsteamet 

a) Kommunen kan i samarbejde med 
regionen planlægge særlige indsatser 
med henblik på at opspore, teste og 

behandle personer, der er smittede med 
klamydia. U 

f) Sprede information 
til borgerne om de 
effektive nationale 
rygestoptilbud G 

k) Kommunale politikker for seksuel sundhed, 
alkohol, mental sundhed mad og måltider, 
hygiejne, solbeskyttelse, fysisk aktivitet, 

indeklima i skoler og tobak.  

p) Udvidet indsats 
ved nationale 
kampagner 

vedrørende alkohol  
U 

u) Rådgive egne 
virksomheder og 

institutioner 
vedrørende hygiejne 

G 

b) Opsøgende 
rekruttering i 

udvalgte 
boligområder til 
rygestoptilbud U 

g) Samarbejde med praktiserende 
læger om rådgivning og henvisning 

til kommunale rygestoptilbud 
blandt ny-opdagede kronisk syge 
patienter eller til rygende borgere, 

der skal opereres. G 

l) Koordinerende og tværgående 
indsat for seksuel sundhed, 

solbeskyttelse, fysisk aktivitet og 
mental sundhed  G 

q) Udvidet indsats 
ved nationale 
kampagner 
vedrørende 

solbeskyttelse G 

v) Kommunen kan tilbyde private 
virksomheder og 

ungdomsuddannelser råd og 
vejledning i tilrettelæggelsen af 

hygiejnepolitik U 

c) Understøtte nationale 
kampagner og information 

vedrørende tobaksområdet G 

h) Udbygget samarbejde med 
praktiserende læge og sygehus til 
målrettede rygestoptilbud for alle 

borgere, der enten allerede har eller har 
høj risiko for en kronisk sygdom samt til 

gravide U 

m) Rådgivning om mad-og 
måltidspolitik på 

ungdomsuddannelser U 

r) Kommunen udarbejder handlevejledninger til 
frontpersonale med fokus på spørgeguides til en kort 
opsporende samtale om alkoholvaner og henvisning 

til rådgivning og behandling. U 

w) Information til borgere om 
håndhygiejnens betydning for 

smittespredning og om hensigtsmæssig 
syge- og raskmelding ved smitsom sygdom 

via lokale opmærksomhedsskabende 
aktiviteter G 

d) Udbredelse af røgfri miljøer gennem 
opsøgende indsats samt iværksættelse af 

markedsføringsindsatser af såvel nationale 
som lokale tilbud til rygere med henblik på at 

øge deltagelsen U 

i) Deltagelse i nationale 
initiativer og kampagner 

vedrørende seksuel 
sundhed og alkohol  G 

n) Information til 
borgerne om sund 
mad og måltider G 

 s) Samarbejde med 
det regionale 

sundhedsvæsen 
vedrørende alkohol 

og hygiejne  

x) Formidling af information 
om mental sundhed, rygestop 
samt rådgivningstjenester.  G 

e) Iværksættelse af 
markedsføringsindsat

s af nationale og 
lokale rygstoptilbud  

G 

j) Deltagelse i nationale 
initiativer og kampagner 

vedrørende afstigmatisering af 
psykiske lidelser G 

o) Kommunen støtter private 
arbejdspladser i kommunen i at 

udarbejde og implementere 
alkoholpolitikker U 

t) Store kommuner kan have deres 
egen organisering af 

infektionshygiejne, og mindre 
kommuner kan samarbejde om en 

fælles organisering. G 

y) Samarbejde med almen praksis om 
indeklimasymptomer og et udbygget 
samarbejde med praktiserende læger 

og sygehuse vedrørende rygestop.  
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Social, psykisk, handicap 

a) Handleplan for mad og 
måltider i kommunale 

institutioner, botilbud og 
væresteder for borgere med 

særlige behov G 

g) Kommunen tilrettelægger en 
målrettet indsats for at nå og støtte 
socialt og psykisk sårbare familier 

m) Systematisk tidlig opsporing 
ved frontpersonale af 

overforbrug og 
alkoholproblemer G 

s) Kommunens 
alkoholbehandling 
implementerer et 

kvalitetsudviklingssystem 
vedrørende alkoholbehandling U 

y) Opsporing af 
hiv smittede U 

b) Kommunen kan opfordre 
private arbejdspladser til at 

vedtage en solpolitik U 

h) Implementering af pakker for 
selvmodsforebyggelse G 

n) Differentierede 
alkoholbehandling

stilbud G 

t) Der udarbejdes 
seksualpolitikker på botilbud, 
institutioner mv. for borgere 

med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. U 

z) Formidling af viden om 
rådgivningstilbud vedrørende 

seksuel sundhed G 

c) Kommunen sikrer god 
rengøringsstandard og håndhygiejne på 

kommunale arbejdspladser og 
institutioner, inkl. bosteder. G 

i) Tidlig indsats til børn med 
sociale og mentale problemer 

G 

o) Dialog mellem 
ungdomsuddannelser i 

kommunen for at sikre en 
ensartet alkoholpolitik G 

u) Kommunale pleje- og botilbud 
for unge, handicappede og ældre 

indrettes så vidt muligt, så beboerne 
har mulighed for privatliv. G 

æ) Tilbud om vaccination til 
mænd der har sex med mænd 

G 

d) Der etableres totalt 
røgfri miljøer indendørs i 

lokaliteter, hvor 
kommunen har 

instruktionsbeføjelser, 
eller hvor kommunen kan 

stille krav til 
samarbejdspartnere G 

j) Trivselsfremmende 
aktiviteter for ældre i 

plejecentre og på 
hjemmeplejen G 

p) Samspil mellem 
alkoholbehandling, 
socialforvaltning og 
familiebehandling G 

v) Rådgivning og vejledning af udsatte 
unge om seksuel sundhed på dag- og 

døgntilbud, samt fængsler mv. U 

e) Der indføres 
røgfrihed for de 

kommunalt ansatte i 
arbejdstiden. U 

k) Indsatsen til fremme af 
fysisk aktivitet koordineres 

på tværs af 
forvaltningsområderne G 

q) Information om 
regler for 

alkoholbehandling 
og tilbud U 

Prævention til 
udsatte borgere G 

f) Kommunen iværksætter 
opsøgende indsatser til 

grupper af borgere, som er 
særligt sårbare overfor 

rygningens 
helbredsskadelige virkning, 

eller som har høj ryge 
prævalens samt på 

væresteder 

l) Kommunen tilbyder 
fysisk aktivitet rettet mod 

borgere med særlige 
forudsætninger og behov U 

r) Kommunen medtænker 
som led i 

alkoholbehandlingen en 
familieorienteret tilgang U 

x) Adgang til rene 
sprøjter og 
kanyler G 
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Ældre 

A )Handleplan for mad og 
måltider i forbindelse med 

madservice til ældre borgere, 
inkl. Madudbringning G 

F) Opsporing af mistrivsel og 
trivselsfremme for ældre  

K) Systematisk tidlig opsporing 
ved frontpersonale af 

overforbrug og 
alkoholproblemer G 

B) Ved de forebyggende 
hjemmebesøg kan der med 
fordel sættes fokus på sund 

mad og gode måltidsvaner hos 
ældre + 75 år G 

G) Indendørs- og 
udendørsarealer ved 

ældreboliger og plejehjem skal 
inspirere til fysisk aktivitet U 

L) Give mulighed for privatliv 
på kommunale pleje- og 

botilbud G 

C) Sikring af god hygiejne på 
kommunale arbejdspladser, 

institutioner og bosteder, samt 
pleje af særligt sårbare og 

svækkede borgere G 

H) Sikring af fysisk aktivitet til 
ældre og ældre med særlige 

behov 

M) Samtale om den seksuelle 
sundhed til ældre over 75 år G 

D) Der etableres totalt røgfri 
miljøer indendørs i lokaliteter, 

hvor kommunen har 
instruktionsbeføjelser, eller 

hvor kommunen kan stille krav 
til samarbejdspartnere. G 

I) Klare alkoholpolitikker for 
kommunens arbejdspladser og 

institutioner  G 

N) Information til ældre med 
kronisk sygdom om, hvordan 
seksualitet og parforhold kan 

påvirkes.  G 

E) Der indføres røgfrihed for de 
kommunalt ansatte i 

arbejdstiden U 

J) Tilbud om information om 
kommunens tilbud vedrørende 
alkohol og overforbrug samt 

tilbud om kort rådigvende 
samtale til borgere med et 
storforbrug eller skadeligt 
forbrug eller pårørende.  G 

O) I forbindelse med genbrug 
af hjælpemidler arbejder 

kommunerne med 
udgangspunkt i de generelle 

infektionshygiejniske 
retningslinjer G 
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HR og personale 

a) Handleplan for mad og 
måltider i kommunens kantiner 

G 

f) Indendørs røgfri miljøer i 
lokaliteter, hvor kommunen har 
instruktionsbeføjelser eller hvor 

kommunen kan stille krav til 
samarbejdspartner. (G) 

k) Indrette arbejdspladsen, at 
daglige arbejdsrutiner kan 

involvere fysisk aktivitet (U) 

p) Kommunen bistår egne 
virksomheder og institutioner 

med rådgivning vedr. god 
hygiejne(G) 

b) Solpolitik for kommunen 
som arbejdsplads (G) 

g) Indfører røgfrihed for de 
kommunalt ansatte i 

arbejdstiden(U) 

l) Vejledning om 
adfærdsændring mod en mere 

fysisk aktiv livsstil (U) 

q) Kommunen kan tilbyde 
vejledning om tilrettelæggelsen 

af hygiejne i private 
virksomheder (U) 

c) Arbejdspolitik som muliggør 
fleksible arbejdsplaser, 

arbejdstider og 
hjemmearbejdspladser mv. (U) 

h) Udarbejdelse af lokale 
politikker for reduktion og 
håndtering af stress samt 

fremme af trivsel på kommunale 
arbejdspladser(G) 

m) Kommunale arbejdspladser 
understøtter kampagner rettet 

mod fremme af fysisk aktivitet 
på arbejdspladsen (G) 

r) Kommunen kan tilbyde ungdomsuddannelser råd 
og vejledning til udarbejdelse af hygiejnepolitikog 

syge/raskmeldingspolitik (U) 

d) Personalet i kommunale 
institutioner har den nødvendige 

viden om hygiejne. (G) 

i) Etabler politikker og 
procedurer på kommunale 

arbejdspladser for at sikre en 
skånsom tilbagevenden til 

arbejde efter sygefravær (G) 

n) Alkoholpolitik på 
kommunens arbejdspladser og 

institutioner (G) 

t) Opdateret viden om 
solbeskyttelse til personale (G) 

e) Handleplaner med afsæt i 
hygiejnepolitikken udarbejdes 
for kommunens arbejdspladser 

og institutioner. (G) 

j) Informationsplatform på 
arbejdspladsen, hvor 

medarbejder kan får mere viden 
om, hvad de kan gøre for at 
blive mere fysisk aktive. (G) 

o) Lærere, sundhedsplejersker, pædagoger og 
andre, som er i kontakt med unge, har 

relevante 
kommunikationskvalifikationer, og er faglig 

opdateret. (G) 

u) Medvirke til tidlig opsporing 
af indeklimaproblemer på 

kommunens skoler (U) 
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Jobcenter s. 2 

a) Røgfri miljøer indendørs 
(G) 

d) Tidlig opsporing af 
dårlig mental sundhed i 

jobcentre (U) 

g) Information til borgerne 
om sund mad og måltider 

(G) 

j) Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud til 
grupper af borgere, som er særligt sårbare overfor 

rygningens helbredsskadelige virkning(G) 

b) Der indføres røgfrihed i 
arbejdstiden for de 

kommunalt ansatte i 
arbejdstiden(U) 

e) Systematisk tidlig 
opsporing ved 

frontpersonale af 
overforbrug og 

alkoholmisbrug (G) 

h) Formidling af viden om 
rådgivningstilbud til unge 

(G) 

c) Aktivering af unge ledige 
med henblik på, at opbygge 
kompetencer og indgå i et 

uddannelsesforløb (G) 

f) Frontpersonale 
informerer om kommunens 
tilbud vedrørende alkohol 

(G) 

i) Kommunen tilbyder 
fysisk aktivitet rettet mod 

borgere med særlige 
forudsætninger og behov 

(U) 

Integration s. 5 

a) Information om 
seksualundervisning til 

forældre med anden etnisk 
baggrund end dansk (U) 

d) Opsporing af hiv blandt 
mænd der har sex med 

mænd og etniske 
minoritetsgrupper med høj 

forekomst af hiv. (U) 

g) Trivselsfremme for ældre i 
plejecentre og i hjemmeplejen, 
herunder opsøgende indsatser 

overfor ældre borgere af anden 
etnisk oprindelse end dansk (G) 

b) Undervisning om 
seksualitet og prævention 

på sprogskoler for 
indvandrere (U) 

e) Seksualundervisning på 
sprogskoler for indvandrere 

(U) 

c) Information om 
prævention og seksualitet 

på eget modersmål til 
borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk (G) 

f) Information til borgerne 
om sund mad og måltider 

(G) 
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Plan/Teknik/ Miljø 

a) Skolernes indeklima kortlægges ud fra 
de lovpligtige 

undervisningsmiljøvurderinger mindst 
hvert 3 år (G) 

f) Solbeskyttelse i by, rum og på 
badesteder, samt sikre tilgængelig 

information om risikoen ved for meget 
UV- stråling.  

 k) Der indføres røgfrihed for de 
kommunalt ansatte i arbejdstiden (U) 

p) Gode rammer for fysisk aktivitet i 
dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, 
fritidsklubber og ungdomsklubber (G) 

b) Overholdelse af bygningsreglementet i 
de skolelokaler, hvor der undervises (G) 

g) Kommunen etablerer fysiske rammer, 
der fremmer god hygiejne (G) 

l) Ved byfornyelsesprojekter ind tænkes 
bevægelsesfremmende indretning.(U) 

q) Udearealerne ved ældreboliger og 
plejehjem samt indendørsarealerne 
indrettes, så de inspirerer til fysisk 

aktivitet for de ældre (U) 

c) Kommunerne arbejder for en højere 
kvalitet på indeklimaområdet end den, 

bygningsreglementet stiller krav om (U) 

h) Kommunale arbejdspladser indretter 
arbejdspladsen sådan, at daglige 

arbejdsrutiner kan involvere fysisk 
aktivitet.( U) 

m) Indsatsen til fremme af fysisk 
aktivitet koordineres på tværs af 

forvaltningsområderne(G) 

r) Ved byfornyelsesprojekter ind tænkes 
bevægelsesfremmende indretning. (U) 

d) Skolerne tilbydes rådgivning om 
indeklima og sikring af koordinering (G) 

i) Kommunens parker eller byrum 
inddrages i den tværgående indsats til 

fremme af mental sundhed. (G) 

n) Strategi for brug af fysiske omgivelser 
(U) 

e)Kommunen vejleder institutioner i 
solsikker indretning af legepladser (G) 

j) Der etableres totalt røgfri miljøer 
indendørs i lokaliteter, hvor kommunen 

har instruktionsbeføjelser, eller hvor 
kommunen kan stille krav til 

samarbejdspartnere. (G) 

o) Borgere har let adgang til en række 
forskellige idrætsfaciliteter (G)) 
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Center for Sundhedsfremme 

a) Rådgivning om mad-
og måltidspolitik på 

ungdomsuddannelser U 

h) Kommunen kan tilbyde 
råd og vejledning til 

udarbejdelse af 
hygiejnepolitik og 

syge/raskmeldingspolitik 
under sundhedspolitikken 
til ungdomsuddannelser U 

o) Medvirke til røgfri 
miljøer på ikke-

kommunale 
arbejdspladser  U 

v) Kommunen 
understøtter den 

nationale og regionale 
indsats til 

afstigmatisering af 
psykiske lidelser G 

å) Kommunens 
frontmedarbejdere med 

kontakt til unge 
informerer om 

relevante informations- 
og rådgivningstjenester.  

G 

b) Barnets/den unges madvaner 
drøftesved ind- og 

udskolingsundersøgelser og ved 
de øvrige regelmæssige 
undersøgelser gennem 

skoleforløbet G 

i) Borgerne informeres om 
håndhygiejnens betydning for 

smittespredning og om 
hensigtsmæssig syge- og 
raskmelding ved smitsom 

sygdom via lokale 
opmærksomhedsskabende 

aktiviteter G 

p) Kommunen iværksætter 
opsøgende indsatser til grupper 

af borgere, som er særligt 
sårbare overfor rygningens 

helbredsskadelige virkning eller 
som har høj ryge prævalens G 

w) Opsporing af 
mistrivsel blandt ældre 

U 

A1)Borgere med kroniske lidelser 
får information om, hvordan 
seksualitet og parforhold kan 

påvirkes af disse sygdomme og 
hvordan eventuelle problemer kan 

håndteres. G 

c) Ved de forebyggende 
hjemmebesøg hos ældre 

+75 år kan der med 
fordel sættes fokus på 

sund mad og gode 
måltidsvaner. G 

j)Undervisning om 
solbeskyttelse på 

ungdomsuddannelser U 

q) Kommunen 
gennemfører opsøgende 
indsatser i boligområder 
med mange rygere.  G 

x) Kommunen støtter 
private arbejdspladser i 

kommunen i at 
udarbejde og 
implementere 

alkoholpolitikker. U 

B1) 
Seksualundervisning 

for unge  på 
specialskoler og 

ungdomsuddannelser 
samt unge som har 

forladt folkeskolen U 

d) Kommunen kan med 
fordel sikre let adgang 
til viden om sund mad 

og måltider.  G 

k) I forbindelse med nationale 
informationsindsatser kan 
kommunen gennemføre 

målrettede tiltag, der bidrager 
til at formidle kampagner 
budskaber til borgerne G 

r) Kommunen understøtter de 
nationale kampagner på 

tobaksområdet ved at formidle 
relevant information til borgerne 

via de kommunale platforme 
samt gennemføre selvstændige 

tiltag 

y) Systematisk tidlig 
opsporing ved 

frontpersonale af 
overforbrug eller 

alkoholproblemer G 

C1) I samarbejde med borgere og 
eventuelt med frivillige foreninger 
og private aktører kan kommunen 

udvikle tilbud, som er særligt 
målrettet borgere, der ikke er 

fysisk aktive. U 

e) Adgang til rådgivning 
ved infektionsudbrud G 

l) Kommunen henviser ved 
alle relevante lejligheder til 
nationale rygestoptilbud og 

bidrager til, at sprede 
information om rygestop 

samt love og regler G 

s) Integration af mental 
sundhed i kommunens 

øvrige 
sundhedsindsatser U 

z) Kommunen tilbyder en kort 
rådgivende samtale af høj 
kvalitet til borgere med et 
overforbrug eller skadeligt 

forbrug samt til pårørende og 
børn. G 

D1) Kommunen 
tilbyder fysisk aktivitet 
rettet mod borgere med 
særlige forudsætninger 

og behov U 

f) Kommunen bistår egne 
virksomheder og 

institutioner, herunder 
bosteder med information 

og rådgivning om 
implementering af god 

hygiejne G 

m) Reaktive 
rygestoptilbud for alle 

borgere G 

t) Kursus i håndtering af 
langvarig 

stressbelastning, angst 
og depression U 

æ) Kommunen udarbejder 
handlevejledninger til 

frontpersonale med fokus på 
spørgeguides til en kort 
opsporende samtale om 

alkoholvaner og henvisning til 
rådgivning og behandling. G 

E1) Kommunen etablerer 
mulighed for vejledning i 

motorik og fysisk aktivitet for 
dagtilbud, skoler og forældre. 

U 

g) Kommunen kan 
tilbyde private 

virksomheder råd og 
vejledning i 

tilrettelæggelsen af 
hygiejnen på 

virksomheden. U 

n) Opsøgende rekruttering 
til lokalt placerede rygestop 

på udvalgte 
uddannelsesinstitutioner, 

skoler, væresteder og 
udvalgte 

arbejdspladser/boligområde
r med mange rygere, samt 

generel udbredelse af røgfri 
miljøer gennem opsøgende 

indsats U 

u) Kommunen 
informerer løbende 

borgerne om indsatser 
til fremme af mental 

sundhed G 

ø) Opsporing af hiv og 
klamydia U 
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Kultur og fritid 

a) Handleplan for mad og måltider i 
kommunale ejendomme, herunder 

idrætshaller (U) 

f) Der etableres totalt røgfri miljøer 
indendørs i lokaliteter, hvor 

kommunen har instruktionsbeføjelser, 
eller hvor kommunen kan stille krav 

til samarbejdspartnere. (G) 

k) Sikring af information om gevinsten 
ved røgfri miljøer, røgfrihed og 

rygestopstilbud til børn, unge og i alle 
fritidsmiljøer  (G) 

p) Gode rammer for fysisk aktivitet i 
dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, 

fritidsklubber og 
ungdomsklubber tilbydes (G) 

u) Alkoholpolitik på kommunens 
arbejdspladser og institutioner(G) 

b) Information til 
borgerne om sund 

mad og måltider (G)  

g) Der indføres røgfrihed for 
de kommunalt ansatte i 

arbejdstiden. (U) 

l) I alle fritidsmiljøer gives 
information om gevinster ved 
røgfri miljøer, røgfrihed og 

rygestroptilbud (G) 

 q) ”Ansvarlig udskænkning”  (G) 

c) Opfordrer og samarbejde med 
erhvervslivet, sports- og andre fritidsmiljøer 

om, at sætte fokus på solbeskyttelse og 
solbeskyttelses tilgængeligheden, herunder 

sikre mulighed for skygge.  (U) 

h) Røgfri matrikler for børn og 
unge (G) 

m) Der arbejdes for at integrere 
udsatte børn og unge i almindelige 

fritidsaktiviteter(U) 

r) Forebyggelse af smitte ved, at 
opfordres til at forebygge 

infektioner gennem korrekt og 
konsekvent håndhygiejne og hoste-

etikette(G) 

d) Solbeskyttelse ind tænkes 
i kommunens 

udendørsarrangementer (G) 

i) Kommunen har en let tilgængelig 
oversigt over muligheder for 
organiseret og uorganiseret 

fysisk aktivitet(U) 

n) Indsatsen til fremme af 
fysisk aktivitet koordineres 

på tværs af 
forvaltningsområderne (G) 

s) Krav om alkoholpolitik ved 
leje af kommunale lokaler(U) 

e) Solbeskyttelsespolitikker og 
sikring ikring af information til 

borgere om solbeskyttelse, specielt 
på steder hvor borgerne er særligt 

udsatte for sol (G) 

j) Kommunen gennemfører løbende 
særlige informationsindsatser rettet 

mod børn og unge i sports- og 
fritidsmiljøer via trænere og ledere (U) 

o) Borgere har let adgang til en 
række forskellige 

idrætsfaciliteter(G) 

t) I samarbejde med borgere og eventuelt 
med frivillige foreninger og private 

aktører kan 
kommunen udvikle tilbud, som er særligt 

målrettet borgere, der ikke er fysisk 
aktive (U) 


