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FORORD
KL’s Sundheds- og Ældreudvalg uddeler for første gang KL’s Fore-
byggelsespris i 2019. Prisen er kommet flot fra start. I første år er 
der indstillet 42 sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, som 
samlet set involverer 57 af kommunerne samt en lang række pri-
vate, civile og offentlige aktører. Kvaliteten af de indstillede tiltag 
er høj, og de vidner om, at kommunerne arbejder strategisk, struk-
turelt og meget ambitiøst med både borgerrettet og patientrettet 
forebyggelse. I dette inspirationskatalog kan du læse en kort beskri-
velse af de 42 indsatser, som er blevet indstillet til prisen i 2019. 

I 2018 udgav KL udspillet Forebyggelse på fremtiden, og i forebyg-
gelsesprisens første år har vi valgt at sætte fokus på de seks pejle-
mærker, der blev sat som ramme for kommunernes videre arbejde 
forebyggelse og sundhedsfremme:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvali- 
 tet i indsatsen
2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres  
 trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i  
 uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begyn- 
 de at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades  
 af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel 

Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de 
ønsker. For at det lille barn leger og lærer. For at den unge kommer 
godt i vej med uddannelse og arbejde. For at den voksne skaber sig 

en tryg base og tager del i arbejdsmarkedet og samfundslivet. Og 
for at den ældre er herre i eget liv længst muligt.

Danskernes sundhed er en af de helt store samfundsudfordringer. 
Mange lever med fysisk eller mental sygdom, og det er er en udfor-
dring for både den enkelte borger og for vores velfærdssamfund, 
som sættes under pres af stigende udgifter til behandling, pleje og 
omsorg, til sygefravær og overførselsindkomster. Især når vi ved, at 
en stor del kan forebygges. Vi har slet ikke råd til at blive ved med at 
behandle os ud af udfordringerne. I stedet skal vi styrke danskernes 
mulighed for et godt og sundt liv – vi skal sætte ind tidligt og turde 
investere i forebyggelse.

Når vi taler sundhedsfremme og forebyggelse er borgeren den, det 
hele handler om – borgerens valg, borgerens behov og ønsker og 
borgerens hverdag og adfærd. Men de 98 kommuner er samlet set 
den offentlige aktør med suverænt flest muskler på denne bane. 
Med ansvaret for børnehaver, dagpleje, skoler, klubber, bosteder, 
plejehjem, aktivitetscentre, veje, parker og skove, byrum har kom-
munerne enestående muligheder for at sætte rammerne for fore-
byggelsen. Samtidig har kommunerne unikke muligheder for at 
arbejde sundhedsfremmende i den brede – og helt nære – kontakt 
med borgerne.

Ambitionen med prisen er at bidrage til, at de mange gode eksem-
pler på, hvordan kommuner arbejder ambitiøst med sundheds-
fremme og forebyggelse synliggøres, og at viden bliver delt fra 
kommune til kommune – og med hele Danmark. Samtidig ønsker 
KL at fastholde det stærke fokus på sundhedsfremme og forebyg-
gelse både fagligt og politisk. 
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TAK TIL PRISENS DOMMERPANEL
For at sikre en kvalificeret og nuanceret bedømmelse af indstillingerne, har vi sammensat et 
dommerpanel, som dækker en bred vifte af relevante perspektiver. En stor tak skal lyde til 
de seks eksperter, som har varetaget opgaven og været med til at skyde KL’s Forebyggelses-
pris godt i gang:

 • Morten Grønbæk, formand for Vidensrådet for forebyggelse
 • Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for Designskolen Kolding
 • Tine Curtis, leder af KL’s Center for forebyggelse i praksis
 • Malene Størup, sundhedschef i Frederikssund Kommune
 • Sisse Marie Welling, Sundheds og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune
 • Mads Duedahl, Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune
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BLIV EN VINDER 
UDEN TOBAK
Indsatsen indstilles af kommunerne Al-
bertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, 
Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, Tårnby, Val-
lensbæk.

Formål 
Indsatsen har til formål at forebygge ryg-
ning blandt børn og unge samt hjælpe 
rygere til rygestop. Alle ni kommuner er 
partnere i Røgfri Fremtid og har politisk til-
sluttet sig regeringens mål om en røgfri ge-
neration i 2030. Det tværkommunale sam-
arbejde skal sikre, at rygere i kommunerne 
får tilbudt målrettede rygestoptilbud af høj, 
faglig kvalitet. Kommunernes ressourcer 

skal anvendes, så det er muligt at have dif-
ferentierede tilbud til gavn for forskellige 
typer af borgere. Rygestopforløbene skal  
være sammenhængende på tværs af sekto-
rer og kommunerne i mellem. Samtidig skal 
indsatsen bidrage til at reducere sygdoms-
byrden forårsaget af rygning samt reducere 
social ulighed i sundhed. Indsatsen er del af 
visionen ”En røgfri generation, hvor ingen 
børn og unge ryger i 2030”. 

Om indsatsen
De ni kommuner har indgået en treårig 
samarbejdsaftale, der bl.a. beskriver fæl-
les principper og kvalitetsstandarder. Disse 

indebærer fx at borgere kan gå gratis på 
rygestopkurser på tværs af kommunegræn-
ser, at storrygere kan få tilskud til rygestop-
medicin, og at borgere, der er henvist til 
rygestop, kontaktes inden for to hverdage 
af kommunen. Herudover arbejdes der 
med professionalisering af kommunernes 
rygestoptilbud bl.a. gennem kompetence-
udvikling, kapacitetsopbygning og systema-
tisk vidensdeling. Indsatsen har en række 
eksterne samarbejdspartnere:

• Fælles samarbejdsaftale med apote- 
 kerne om tilskud til rygestopmedicin

• Samarbejde med Amager, Hvidovre og  
 Glostrup Hospital samt almen praksis  
 om henvisning til kommunernes ryge- 
 stoptilbud

• Samarbejde med Kræftens Bekæmpel- 
 ses lokalforeninger om bl.a. indførelse  
 af røgfri skoletid

• Samarbejde med 3F, Lungeforeningen,  
 Hjerteforeningen og SIF/SDU om ud- 
 bredelse af røgfri skoletid og miljøer på  
 erhvervsskoler

• Rygestopbasen bruges til monitorering  
 af indsatsen

• Samarbejde med Det Danske Spejder 
 korps i forhold til indsatsen Friske Fæl- 
 lesskaber uden tobak. Formålet er at  
 udvikle og udbrede en sjov og interes- 
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 sant metode til implementering af to- 
 bakspolitikker i lokale spejdergrupper  
 og andre foreninger. 

Resultater 
Siden indsatsens start den 1. januar 2015 
har 3016 borgere været tilmeldt et kommu-
nalt rygestoptilbud. 75,9 procent af de gen-
nemførte er røgfri ved kursusafslutning og 
48,3 procent er stadig røgfri efter seks må-
neder. I samme periode har 1273 borgere 
ringet til Stoplinien, og 4361 borgere har til-
meldt sig rygestopprogrammet Ekvit. I 2018 
nåede de ni kommuner samlet 5,3 procent 
af de daglige rygere over 16 år med et kom-
munalt eller nationalt rygestoptilbud. Der-
udover bidrager indsatsen til at nedbringe 
ulighed i sundhed. I 2018 var 79 procent af 
deltagerne uden eller med kort uddannel-
se, og 17,2 procent modtog kontanthjælp 
eller var på førtidspension. 54 procent var 
uden for arbejdsmarkedet. 

Kontaktperson: Helle Stuart – Se desuden 
hjemmesiden www.udentobak.dk. 
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SUND BY MIKRO-
PARTNERSKABER
Indsatsen indstilles af Fredericia Kommune. 

Formål
Formålet med Fredericia Sund By mikro-
partnerskaber er at få så mange kommu-
nale, private og frivillige aktører som muligt 
til at arbejde med sundhedsfremme og der-
med få aktørerne til at yde en ekstra indsats 
ud fra deres eget ståsted. Alle, der ønsker at 
bidrage til sundhed og trivsel i kommunen, 
kan blive Fredericia Sund By mikro-partnere 
– fx virksomheder, foreninger, privatper-
soner, ejerforeninger, skoler, dagtilbud mv. 
Alle mikro-partnere byder ind på én, to eller 
flere af følgende målsætninger:

• At Fredericia bliver røgfri
• At Fredericia er i bevægelse
• At Fredericia spiser sundt 
• At Fredericia trives
• Fællesskabets Fredericia 
• Et bæredygtigt Fredericia 
• Fredericia – en by i sund udvikling 

Om indsatsen 
Fredericia Kommune blev i februar 2018 
optaget i WHO Healthy Cities Network. Ind-
satsen Fredericia Sund By mikro-partnerska-
ber tager udgangspunkt i at dele medlem-

skabet med hele byen og derigennem opnå 
målsætningen om at fremme sundhed og 
borgerdeltagelse. 

Målsætningerne, som mikro-partnerne 
kan byde ind på, er defineret af Fredericia 
Kommune og er bl.a. baseret på viden og 
evidens for, hvilke indsatsområder der har 
positiv effekt på borgernes sundhed. Det er 
op til den enkelte mikro-partner at definere, 
hvordan man vil arbejde med målsætnin-
gerne. Nogle mikro-partnere har et stort 
fokusområde og gør en indsats for en stor 
målgruppe, mens andre tager udgangs-
punkt i et mere nært område og gør en for-
skel for en mindre gruppe af mennesker. 

Indsatsen er politisk forankret i Fredericia 
Kommunes Sundhedsudvalg, som også har 
været med til at udvikle konceptet om Fre-
dericia Sund By mikro-partnerskaber. Sund-
hedsudvalget har valgt at oprette en pulje 
på 100.000 kr., hvor hver mikro-partner kan 
søge op til 5.000 kr. til aktiviteter og arran-
gementer.

Resultater 
De første mikro-partnerskaber blev etable-
ret i juni 2018. Der er nu 43 partnerskaber, 

og flere er på vej. Der er stor opbakning til 
initiativet fra både offentlige, private og ci-
vile aktører. 

Mikro-partnerne bidrager også til at sætte 
sundhedsfremme og trivsel på dagsorde-
nen i den brede offentlighed. I januar 2019 
afholdt Fredericia Sund By en messe med 
25 stande (hovedsageligt mikro-partnere), 
hvor 600 fredericianere fik inspiration til og 
eksempler på en sundere hverdag. I Frede-
ricia Kommunes bæredygtighedsbutik Det 
Grønne Rum er Fredericia Sund By tema 
i marts, april og maj 2019. Flere mikro-
partnere har budt ind som arrangører for 
forskellige gratis arrangementer for byens 
borgere, fx yoga, mindfulness, smagsprøver 
på grøntsager og foredrag om bæredygtige 
forældre. 

Kontaktperson: Malene Lund Grindsted, 
e-mail: malene.grindsted@fredericia.dk, 
mobil: 25 63 49 87
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SVENDBORGPROJEKTET 
– IDRÆTSSKOLER 
OG AKTIVE BØRN I 
DAGTILBUD
Indsatsen indstilles af 
Svendborg Kommune. 

Formål
Svendborgprojektet – Idrætsskoler og Akti-
ve børn i dagtilbud – har til formål at skabe 
mere fysisk aktivitet og sunde, livslange 
vaner blandt børn og unge. Projektet består 
af tre indsatser: Idrætsskoler (0.- 6. klasse), 
Aktive børn i dagtilbud (0 - 6 år) og tilhøren-
de forskning i samarbejde med Syddansk 
Universitet og en række øvrige samarbejds-
partnere. Forskningsprojektet er verdens 
største af sin art. 

Om indsatsen 
Til Idrætsskoleprojektet er 270 idrætslæ-
rere- og pædagoger efteruddannet i Alders-

relateret Træningskoncept, der handler om 
at tilrettelægge idrætsundervisning, der 
er tilpasset børnenes alder og udviklings-
trin. Derudover er der i indsatsen fokus 
på i den øvrige boglige undervisning at 
bruge kroppen som redskab til læring. 150 
lærere fra Svendborg er efteruddannet til 
dette. Idrætsskoler i Svendborg Kommune 
indebærer bl.a., at alle elever i 0.-6. klasse 
har seks lektioner idræt om ugen fordelt 
på minimum tre dage, at pulsen skal op i 
20 minutter i hver idrætslektion, og at den 
enkelte skole udnævner en koordinator for 
indsatsen.

Aktive børn i dagtilbud er en tidlig forebyg-
gende og sundhedsfremmende indsats, der 
skal give alle børn oplevelsen af glæde ved 

bevægelse og gøre dem motorisk stærke til 
en sund start på livet. Som led i indsatsen 
gennemgår medarbejderne et kompeten-
ceudviklingsforløb. Når kompetenceud-
viklingen er afsluttet bliver dagtilbuddene 
udnævnt til henholdsvis GazelleBørnehuse 
eller GazelleDagplejer. Her skal de udvikle 
læringsmiljøer, der styrker børnenes moto-
riske færdigheder og øge kropsbevidsthe-
den. At være Gazelleinstitution indebærer 
bl.a., at der gennemføres 45 minutters vok-
seninitierede og voksenstyrede aktiviteter 
fem dage om ugen, hvor alle børn deltager. 
I løbet af ugen skal de kropslige færdighe-
der inden for motorik, sansning og afspæn-
ding udfordres. Størstedelen af den fysiske 
aktivitet skal gennemføres udendørs, og 
alle børn skal have høj puls hver dag.

1. plads
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Resultater 
Der har været koblet forskning på indsatsen 
om Idrætsskoler, og resultaterne herfra har 
dannet grundlag for indsatsen i dagtilbud. I 
alt 1200 elever og deres forældre har delta-
get i forskningen fra 2008-2013 på Idræts-
skolerne. De vigtigste resultater fra forsk-
ningen af idrætsskolerne viser, at:

• Børnene har markant lavere risiko for at  
 udvikle livsstilssygdomme som fx hjer- 
 tekarsygdomme og type II diabetes

• Der er 50 procent færre overvægtige  
 børn pr. klasse

• De børn, der har mest brug for et sund- 
 hedsmæssigt løft, har størst gavn af den  
 ekstra idræt

• 60 procent flere piger fastholder idræts- 
 deltagelsen, når de bliver teenagere,  
 hvor frafaldet ellers er stort 

• Idrætsdeltagelsen hos børnene på  
 idrætsskolerne er mere konstant  
 
• Livvidde er et bedre mål for overvægt  
 end BMI, der kun ”finder” halvdelen af  
 de overvægtige børn 

• Børnene er sundere og stærkere på alle  
 parametre

• Der er færre skader i skole og fritid

• Børnene har lavere risiko for rygproble- 
 mer

• Børnene har stærkere knogler

Kontaktperson: Mette Skov, koordinator 
Svendborgprojektet, mobil: +4530175031 
e-mail: mette.skov@svendborg.dk 
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EN GOD FAMILIESTART
Indsatsen indstilles af 
Københavns Kommune. 

Formål
En God Familiestart er del af Københavns 
Kommunes investering i Tidlig indsats 0-6 år, 
der arbejder systematisk med at opspore sår-
bare og udsatte familier for at kunne sætte 
ind så tidligt som muligt. En God Familiestart, 
der er et samarbejde mellem Børne- og Ung-
domsforvaltningen og Socialforvaltningen, er 
en målrettet, systemisk og løsningsfokuseret 
indsats over for forældre til 0-2 årige. 

Om indsatsen
En God Familiestart er et tidligt forebyg-
gende tilbud rettet mod sårbare og udsatte 
familier. Indsatsen foregår i hjemmet, hvor 
det er naturligt og trygt for både barn og 
forældre at være. Forløbet strækker sig 
typisk over 8-10 hjemmebesøg, hvor tvær-

faglige teams arbejder med de samspil og 
udfordringer, der udfolder sig i hjemmet. 
Fokus er først og fremmest på at styrke re-
lationerne og samspillet mellem barn og 
forældre, men meget af arbejdet vil også 
være rettet mod at støtte forældrene, fx i at 
blive bedre til at være lydhøre over for bar-
nets behov og forbedre evnen til at møde 
barnet på dets egne præmisser, både emo-
tionelt og kognitivt.

For at sikre systematisk og kvalificeret op-
sporing og intervention er der etableret 
tværfaglige teams. En væsentlig del af arbej-
det har været et målrettet arbejde med at 
sikre den relevante kompetencekapacitet til 
opgaven. Teamene er implementeret i tre af 
Københavns Kommunes fem distrikter. På 
Nørrebro/Bispebjerg består teamet af fem 
sundhedsplejersker, tre psykologer, en so-
cialrådgiver samt en familiebehandler. Med-

arbejderne i En God Familiestart kalder sig 
familievejledere, og alle er uddannet i Circle 
of Security (COS-P) og International Child 
Development Programme (ICDP). Teamet 
er sammensat sådan, at det rummer en 
bred vifte af erfaringer og kompetencer i at 
arbejde hos sårbare og udsatte familier. 

I sundhedsplejen er der blevet implemen-
teret flere redskaber til systematisk op-
sporing af børn/familier i risiko, og det er 
primært sundhedsplejersker der henviser 
familier til indsatsen. Der ud over kan per-
sonale fra dagtilbud, daginstitutionssocial-
rådgivere, sagsbehandlere, egen læge og 
jordemødre henvise.

Resultater 
Indsatsen bliver løbende evaluereret i for-
hold til både proces og brugertilfredshed. 
De løbende evalueringer giver mulighed for 
løbende at tilpasse og udvikle indsatserne, 
både organisatorisk og i forhold til tilbud-
det til familierne.

Evalueringerne viser, at de deltagende for-
ældre er tilfredse med indsatsen. Forældre-
ne oplever, at forløbet medfører en grund-
læggende forandring, hvor forældrene får 
en mere anerkendende tilgang til deres 
børns adfærd og behov.  Forløbene skaber 
positive forandringer i barnets trivsels- og 
udviklingsbetingelser, som kan forventes at 
sætte positive spor for barnet frem i livet.

Kontaktperson: Lone Mortensen, 
Tværfaglig chef Nørrebro/Bispebjerg, 
mobil: 2725 1927, e-mail: lomort@kk.dk 
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MENTAL SUNDHED 
PÅ UNGDOMS-
UDDANNELSERNE 
Indsatsen indstilles af Aalborg Kommune og 
udføres i samarbejde med Center for Men-
tal Sundhed i Aal-borg Kommunes Sund-
heds- og Kulturforvaltning, gymnasier og 
erhvervsskoler i Aalborg. 

Formål
Indsatsen Mental sundhed på sundhedsud-
dannelserne har til formål at styrke unges 
mentale sundhed og forebygge mistrivsel 
for på den måde at understøtte fortsat ud-
dannelsestilknytning. Målgruppen er alle 
unge, der går på en ungdomsuddannelse i 
Aalborg Kommune. 

Om indsatsen
Indsatsen er udmøntning af Sundhedssty-
relsens anbefaling i Forebyggelsespakke 
– Mental Sundhed: ”Understøtte indsatser 
til opsporing af dårlig mental sundhed og 
forebyggelse af frafald på ungdomsuddan-
nelser”. Indsatsen består af tre spor. 

Det første spor, Systematisk klasseunder-
visning i mental sundhed, er for alle elever 
og består af undervisning, der varetages af 
psykologer fra Center for Mental Sundhed. 
Undervisningen omhandler stress, stres-
shåndtering og generel styrkelse af mental 

sundhed. I undervisningen lægges særlig 
vægt på at give eleverne viden om, hvad 
stress er og ikke er. Eleverne bliver desuden 
præsenteret for en række værktøjer, de kan 
bruge til at styrke deres mentale sundhed 
og forebygge stress. 

Det andet spor, Stressforebyggelseskurset 
Åben og Rolig for Unge, er et forskningsba-
seret gruppetilbud., der gennem meditati-
onsteknikker skal understøtte kursisterne 
i egne evner til at håndtere og reducere 
stresstilstande. Tilbuddet er for elever, der 
oplever pres og symptomer på stress og har 
til formål at forebygge psykisk mistrivsel og 
uddannelsesfrafald.

Det tredje spor, Individuelle psykologsam-
taler, er et tilbud samt behandlingsmodul 
for elever, der er frafaldstruede eller på 
anden vis er udfordrede i deres uddannel-
sesforløb på grund af mentale helbredspro-
blemer. Eleverne tilbydes otte individuelle 
samtaler med en psykolog fra Center for 
Mental Sundhed. Til forskel fra spor 2, har 
disse elever udfordringer af en karakter og 
i et omfang, der begrænser dem væsent-
ligt i deres muligheder for at gennemføre 
en ungdomsuddannelse, fx angst, depres-
sionssymptomer og selvværdsproblemer. 
Hvis problemstillingerne har en behand-
lingskrævende karakter henvises eleven 

2. plads
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til egen læge eller relevante tilbud i kom-
munen. 

Resultater
Ca. 3-400 elever modtager årligt den obli-
gatoriske klasseundervisning for alle elever. 
Siden opstart i efteråret 2016 har ca. 6200 
elever, fordelt på otte uddannelsesinstitu-
tioner, modtaget undervisningen. 

Klasseundervisningen er desuden en re-
krutteringsplatform til stressforebyggelses-

kurset Åben og Rolig for Unge. Ca. 120 ele-
ver gennemfører årligt kurset, og siden op-
start i 2016 har i alt 243 elever gennemført 
forløbet. Effektevaluering af kurset har bl.a. 
vist, at deltagerne har en lavere stressscore 
ved kursets afslutning, og 85 procent af 
deltagerne reducerer deres symptomer på 
stress. Derudover oplever næsten 90 pro-
cent af deltagerne fald i symptomer på de-
pression samt færre søvnforstyrrelser. 

Siden opstart i efteråret 2016 har i alt 220 
elever gennemført et individuelt samtale-
forløb.

Kontaktperson: Bettina Bisp Jensen, Leder 
af Center for Mental Sundhed, 
mobil: 25201919, 
e-mail: bettina.bisp@aalborg.dk og 
hjemmeside: https://www.aalborg.dk/
sundhed-og-sygdom/stress-angst-og-de-
pression

15Mental sundhed på ungdomsuddannelserne – Aalborg Kommune
KL’s Forebyggelsespris 2019



16 Nyborg Kommune – Sundhedsplejens 3½ års-undersøgelse
KL’s Forebyggelsespris 2019

SUNDHEDSPLEJENS 
3½ ÅRS-UNDERSØGELSE
Indsatsen indstilles af Nyborg Kommune. 

Formål
Nyborg Kommune har implementeret 3½ 
årsundersøgelser i alle kommunens dag-
tilbud med det formål at styrke forebyg-
gelsen af overvægt blandt børn og unge. 
3½ års-undersøgelsen skal vurdere barnets 
udvikling og trivsel, opspore og forebygge 
overvægt, vejlede om sundhedsrelaterede 
emner samt støtte familien i at opnå og 
fastholde sunde vaner og livsstil. 

Om indsatsen 
3½ års-undersøgelsen var oprindelig del af 
programmet for småbørnsforældre ”Godt 
begyndt – Godt på Vej”, der blev udarbej-
det i årene 2014-2016. Programmet blev 
justeret i august 2016 og efter en afprøv-
ningsperiode, blev indsatsen implemente-
ret som fast tilbud til alle familier med 3½ 
årige børn.

Selve undersøgelsen foregår som en grup-
peundersøgelse med 4-6 børn og tager halv-

anden time. Der foretages en grov- og finmo-
torisk screening af børnene, alle børn vejes 
og måles i undertøj og afslutningsvist læses 
historien ”Prinsessen der ikke ville vakse 
hænder”, mens børnene slapper af på gulvet. 
Efterfølgende gennemføres konsultationer 
med børnenes forældre og en pædagog. Der 
tilbydes yderligere konsultation ved sund-
hedsplejen efter behov. Hvis forældrene ikke 
møder op til konsultationen, vurderer sund-
hedsplejersken, om der er behov for kontakt 
til forældrene med afsæt i barnets vækst. 
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Resultater 
En undersøgelse har vist, at Nyborg Kom-
mune har en høj andel af overvægtige 3½ 
årige børn. Undersøgelsen har samtidig vist, 
at overvægtige børn, der opspores i 3½ 
årsalderen og efterfølgende følges af sund-
hedsplejersken, taber sig forholdsvis hurtigt 
på baggrund af sundhedsplejerskens råd og 
vejledning. 

Derudover kan motorisk usikre børn hen-
vises til fysioterapeut allerede i 3½ årsal-
deren og starte træning tidligt fremfor, når 
de er startet i skole. Daginstitutionerne er 
blevet opmærksomme på, hvilke motoriske 

udfordringer børn i den enkelte institution 
kan have og iværksætter gruppeindsatser 
på baggrund af fund fra undersøgelserne til 
gavn for hele børnegruppen. Børn, der har 
været til sundhedsplejerske i 3½ årsalderen 
og fortsat bruger ble eller sut om dagen, 
ophører ofte med dette efter vejledning fra 
sundhedsplejersken. Forældre bliver også 
opmærksomme på begyndende eller al-
lerede opstået overvægt ved deres barn og 
kan få rådgivning herom. Forældre og dag-
institution får mulighed for at drøfte andre 
familiemæssige problemstillinger efter kon-
sultationen, da konsultationen også om-
handler familiedynamik og forældreskabet. 

Endvidere har indsatsen bidraget til udvik-
ling af et tæt og stærkt samarbejde mellem 
dagtilbuddene og sundhedsplejen.

Kontaktperson: Ane Marie Schwarts, 
ledende sundhedsplejerske, 
mobil: 51 59 91 77, e-mail: amrs@nyborg.dk
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TIDLIG FOREBYGGENDE 
INDSATS
Indsatsen indstilles af Vejle Kommune. 

Formål 
Tidlig Forebyggende Indsats har til formål 
at opspore mistrivsel hos spædbørn for 
herefter så tidligt som muligt at iværksætte 
hurtige, kortvarige, intensive og målrettede 
indsatser for de spædbørn, der vurderes at 
have begyndende mistrivsel. 

Om indsatsen 
Tidlig Forebyggende Indsats er et pilotpro-
jekt, som dækker to udvalgte geografiske 
områder i Vejle Kommune. Indsatsen er for-

ankret i et forpligtende tværfagligt samar-
bejde under Familie og Forebyggelses-stra-
tegien ”Vi vil MER’ sammen”. Samarbejds-
partnerne er Sundhedsplejen, Tværfagligt 
Center for Børn og Unge samt Børne- og 
Familiecentret og redskabet er hurtig, flek-
sibel og tværfaglig visitation til kortvarige 
indsatser.

I forbindelse med Tidlig Forbyggende Ind-
sats screener sundhedsplejen for psykisk 
udvikling og funktion (PUF-screening) ved 
9-10 måneders hjemmebesøget. PUF-scree-
ningen er et dansk standardiseret og vali-

deret redskab til at opspore begyndende 
mistrivsel hos spædbørn, herunder både 
socialt, sundhedsmæssigt, udviklingsmæs-
sigt, motorisk og mentalt. Fra efteråret 
2018 er redskabet indført i Sundhedsplejen 
i Vejle ved det obligatoriske 9 -10 måneders 
hjemmebesøg hos alle familier med spæd-
børn. Alle sundhedsplejersker i Vejle er ud-
dannet i anvendelse af metoden.

På baggrund af screeningen igangsættes 
Tidlig Forebyggende Indsats hos barnet og 
familien, hvis der findes begyndende tegn 
på mistrivsel hos barnet. Indsatsen leveres 
af fx en sundhedsplejerske, en familiekon-
sulent, en fysio- eller ergoterapeut eller 
anden relevant tværfaglig kompetence af-
hængigt af de konkrete udfordringer.   

Resultater  
De foreløbige erfaringer med Tidlig Fore-
byggende Indsats er positive. Familierne 
er motiverede og positive over for at mod-
tage en hurtig, velinformeret og velbegrun-
det indsats. Forældrene er glade for at være 
aktivt deltagende sammen med sundheds-
plejersken ved screeningen i forbindelse 
med hjemmebesøget. Dermed føler famili-
erne sig også hjulpet, når en lille, men gan-
ske målrettet indsats til dem og deres barn, 
hurtigt kan iværksættes.

Kontaktperson: Ulla Hartvig, projektleder af 
TFI, mobil: 30 69 01 58e-mail: ulllh@vejle.dk
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SYN FOR SAGEN
Indsatsen indstilles af 
Mariagerfjord Kommune. 

Formål
Syn for Sagen er et gratis tilbud om hel-
bredstjek og strukturelt sundhedsfremmen-
de og forebyggende tiltag til borgere såvel 
som virksomheder i Mariagerfjord Kom-
mune. Baggrunden for projektet er dels 
en sundhedsprofil, som viser, at antallet af 
borgere i Mariagerfjord Kommune med kro-
nisk sygdom er højere end regionsgennem-
snittet, dels et udtrykt politisk ønske om at 
have fokus på tidlig opsporing og forebyg-
gelse af kronisk sygdom. Borgere i Mariager-
fjord Kommune, der har en kort eller ingen 
uddannelse, er desuden overrepræsente-
rede i sygdomsstatistikkerne. Syn for Sagen 
har til at formål at sikre tidlig opsporing og 
forebygge kroniske sygdomme. 

Om indsatsen 
Et gratis helbredstjek er målrettet den enkelte 
og foregår i arbejdstiden med en varighed af 
45 minutter. I helbredstjekkene er der fokus 
på sundhedssamtalen. Målinger af BMI, højde 
og vægt indgår også, men har til formål at 
give data om den enkeltes sundhedstilstand 
og er dermed ikke fokus for samtalen. Des-
uden udfylder den enkelte på forhånd et 
skema, hvor der spørges ind til vaner i forhold 
til kost, motion, søvn, rygning samt selvvur-
deret helbred. Dette inddrages også i sund-
hedssamtalen, som søger at indfange dét, 
der er vigtigst for den enkelte nu og her.

Efter helbredstjekkene udfærdiges en sam-
let rapport til virksomheden. Med udgangs-

punkt i rapporten identificerer virksomhe-
den punkter, de ønsker at have fokus på 
i sundhedsfremmende og forebyggende 
tiltag. Syn for Sagen faciliterer udviklingen 
af specifikke, målbare, realistiske og tidsba-
serede handleplaner, som virksomheden 
arbejder videre med. Formålet med de 
strukturelle tiltag er således at understøt-
te den enkelte medarbejders fortsatte ar-
bejde med en sundere livsstil samt sikre et 
arbejdsmiljø, der fremmer det gode liv. Det 
kan fx være fokus på at modvirke muskel- 
og ledlidelser eller oprettelsen af en gå-
klub, tilbud om rygestopforløb i arbejdsti-
den eller udvikling af en samarbejdspolitik. 

Målgruppen er virksomheder i Mariager-
fjord Kommune, der beskæftiger et stort 
antal faglærte og ufaglærte medarbejdere. 
Syn for Sagen har et internt samarbejde 
med Virksomhedsservice, som består af 
fastholdelseskonsulenter og virksomheds-
konsulenter. De besøger ofte virksomhe-
derne og kan fortælle om tilbuddet. Der er 
fokus på virksomheder, hvor der er udfor-
dringer med fx sygefravær, rekruttering og 
fastholdelse og dermed et stort potentiale 
for at løfte sundhedstilstanden hos den en-
kelte medarbejder og skabe bedre rammer 
for det sunde liv på arbejdspladsen.

Resultater 
I perioden februar 2018 til og med ultimo 
marts 2019 er der gennemført 695 hel-
bredstjek, fordelt på 404 mænd og 291 
kvinder, heraf har 493 (71 procent) ingen 
uddannelse eller er faglært. 28 procent hen-
vises til et kommunalt sundhedstilbud, og 

20 procent anbefales kontakt til egen læge. 
Der er endnu ikke foretaget opfølgning for 
alle borgere, men på nuværende tidspunkt 
viser data, at 20 borgere enten er startet 
eller har gennemført rygestop, muskel-
ledtræning, diætvejledning eller tilbud til 
angst- og depressionsramte. Tre er røgfrie 
og tre har fået færre smerter efter muskel-
ledtræningshold. 29 borgere har været ved 
egen læge og heraf modtager 19 behand-
ling, fx behandling for forhøjet blodtryk, 
KOL, type 2-diabetes, ryglidelser og henvis-
ning til kommunale sundhedstilbud, som 
kræver lægehenvisning. 

Desuden følges op på den enkelte medar-
bejders selvvurderede helbred. Når resul-
taterne leveres tilbage til virksomhederne 
opleves et stort engagement fra virksomhe-
dens side i forhold til at handle på objektive 
fakta, da det bliver meget konkret og tyde-
ligt, hvor virksomheden kan opnå en effekt. 

Kontaktperson: Anders Ring, projektleder 
aring@mariagerfjord.dk
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ODENSE KOMMUNE
– RØGFRIT ODENSE
Indsatsen indstilles af Odense Kommune. 

Formål 
Røgfrit Odense blev etableret i 2017 i 
Odense Kommune for at understøtte arbej-
det med at indfri visionen om en røgfri by. 
Formålet med Røgfrit Odense er at forebyg-
ge rygestart, fremme røgfrie miljøer samt 
tilbyde gratis rygestopforløb. Visionen er at 
opnå den første røgfri generation i 2025 og 
en røgfri by i 2030. 

Om indsatsen 
Røgfrit Odense er forankret i Børn- og Un-
geforvaltningen, Sundhed og Forebyggelse, 
for at sende signal om en forebyggelses-

dagsorden. Afdelingen har på nuværende 
tidspunkt otte ansatte med tværfaglig bag-
grund. Opgaverne løses i tæt samarbejde 
med interne og eksterne aktører via part-
nerskaber sådan, at tobaksforebyggelsen 
bliver en fælles sag i Odense Kommune.

Indsatserne i Røgfrit Odense tager udgangs-
punkt i, at indsatser skal tilpasses målgrup-
pen, at rygning smitter, og at alle er rolle-
modeller. Derudover er fokus i indsatsen på 
nærvær og relationer frem for løftede pege-
fingre. Indsatserne er i overensstemmelse 
med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens 
Forebyggelsespakke om Tobak. Overord-
nede tiltag i indsatsen indebærer bl.a.:

• Indsatser i alle grundskoler i Odense:  
 Undervisning om tobak, røgfri kon- 
 trakter, tilbud om rygestopforløb til ele- 
 ver, forældre og ansatte, røgfri skoletid  
 per 1. august 2019

• Samarbejde med erhvervs- og ung- 
 domsuddannelser med fokus på fore- 
 byggelse af rygestart og hjælp til ryge- 
 stop

• Samarbejde med offentlige og private  
 arbejdspladser gennem partnerskaber  
 med henblik på indførelse af røgfri ar- 
 bejdstid samt tilbud om gratis rygestop- 
 forløb for ansatte i virksomheden

3. plads
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• Samarbejde med praktiserende læger,  
 tandlæger, kommunale tandklinikker,  
 sundhedsklinikker, kiropraktorer, fysio- 
 og ergoterapeuter, apoteker samt  
 Odense Universitetshospital med hen- 
 blik på at henvise borgere og patienter  
 til rygestopforløb

• Opsøgende indsatser i udsatte bolig- 
 områder: I 2018 er der afholdt opsø- 
 gende aktiviteter i flere boligområder  
 i Odense med henblik på at opspore og  
 tilbyde borgere, der ryger, rygestopfor- 
 løb. Dette sker i samarbejde med Alko- 
 holbehandlingen samt Center for Sund- 
 hed og Forebyggelse i Odense Kom- 
 mune

• Mulighed for tilskud til rygestopmedi- 
 cin: Der gives tilskud til rygestopmedi- 
 cin, både håndkøbsprodukter som niko- 
 tinerstatning samt det receptpligtige  
 Champix. Udlevering sker i samarbejde  
 med alle byens apoteker. 

• Strategi for røgfri udendørsarealer  
 (idrætsfaciliteter, stadion, legepladser  
 og parker): Der samarbejdes med re- 
 levante aktører internt og eksternt om  
 at indføre røgfrihed på de nævnte ste- 
 der via oplysning og nudging.

Resultater 
Alle børn og unge fortjener en røgfri frem-
tid. Derfor har Røgfrit Odense gennem 
de sidste 2 år udviklet og implementeret 
tobaksforebyggende indsatser svarende til 
forskelligheden af borgere i Odense Kom-
mune. Hermed når Røgfrit Odense bredt ud 
og forsøger at matche den enkelte borgers 
behov. Der er implementeret forebyggende 
indsatser i 76% af Odenses grundskoler, og 
de resterende er på vej. Desuden samarbej-
des der med erhvervs-, ungdoms- og vide-
regående uddannelser samt virksomheder 
med henblik på at indføre røgfri skole-, 
studie- og arbejdstid. Der samarbejdes med 
frontmedarbejdere og sundhedsprofes-
sionelle i Odense Kommune for at kunne 
henvise til rygestopforløb, hvis borgeren 
ønsker det. 

Røgfrit Odense er synlige, der hvor bor-
gerne er. Borgerne møder Røgfrit Odense 
i forskellige hverdagssituationer bl.a. i ind-
købscenteret, på skoler/uddannelser, på 
arbejdspladsen, i bybilledet. Røgfrit Odense 

ser rygestopforløb som en vigtig del af fore-
byggelsen. Ved hjælp af differentierede ry-
gestoptilbud samt synlig tilstedeværelse af 
Røgfrit Odense, er der sket en femdobling 
af borgere, der tilmelder sig rygestopfor-
løb og på nuværende tidspunkt bliver 87% 
røgfri, hvis de møder op minimum 5 af de 6 
gange som et rygestopforløb varer. Der ses 
en tendens til, at flere yngre borgere også 
er begyndt at tilmelde sig rygestopforløb 
samt at flere familiemedlemmer deltager 
sammen.

#KysBedreOdense, en kampagne målrettet 
unge, nåede bredt ud og blev en stor suc-
ces, fordi det lykkes at få de unge aktiveret 
i kampagnen. 70 ud af 72 uddannelseslo-
kationer takkede ”ja” til kampagnemate-
rialet. Der var en særdels god tone på de 

sociale medier, og forældre og lærere har 
også været aktive i kampagnen. Derudover 
har unge andre steder i landet deltaget via 
de sociale medier, og flere unge har efter 
spurgt muligheden for at købe kampagne-
materialerne ligesom skoler og uddannel-
ser uden for Odense har efterspurgt kam-
pagnebesøg. Byens erhvervsliv har været 
aktiveret og inddraget, og det er lykkes at 
skabe en bevægelse, hvor både unge og 
erhvervsdrivende er aktive partnere. Nøg-
leordene har været nærvær, fællesskab og 
”god karma” med fokus på det relationelle 
og inddragelse af målgruppen.

Kontaktperson: Anette Stensgaard, 
Projekt- og personaleleder, mobil:. 
30304927, e-mail: aste@odense.dk
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NÆRMILJØPROJEKTER 
SKABER MERE 
LIGHED I SUNDHED
Indsatsen indstilles af Silkeborg Kommune. 

Formål
Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkeds-
udvalget og Sundheds- og Ældreudvalget 
i Silkeborg Kommune samarbejder om at 
skabe mere sundhed, trivsel og sammen-
hængskraft i nærmiljøer og lokalområder, 
hvor der bor flere udsatte borgere. Det kan 
både være i byområder og landsbyområ-
der.

Om indsatsen 
Indsatsen tager udgangspunkt i nærmiljøet, 
der i denne sammenhæng defineres ved 
et skoledistrikt, der er kendetegnet ved 

en dårligere sundhedstilstand end øvrige 
lokalsamfund samt kommunens tildeling 
af skævvridningsmidler på børne- og un-
geområdet. I indsatsens indledende fase 
kortlægges et lokalområdes ressourcer, ud-
fordringer og muligheder, som sammenhol-
des med relevant data. På denne baggrund 
identificeres konkrete indsatsområder. Bor-
gere samt kommunale og frivillige aktører 
involveres i at udvikle konkrete aktiviteter 
inden for indsatsområderne, der skal styrke 
børn, unge, voksne og ældres mestring af 
både eget liv og det lokale fællesskab. Der 
arbejdes både på individ-, gruppe- og orga-
nisatorisk niveau. 

De lokale aktører er skoler, daginstitutioner, 
frivillige foreninger, almene boligforenin-
ger, handelsdrivende, kirke mv. Derudover 
er der et samarbejde med kommunale 
aktører, der arbejder specifikt med enkelte 
borgere og familier, fx hjemmeplejen, sund-
hedsplejen, mentorer, bostøtte, familiebe-
handlere osv.

Aktiviteter, der iværksættes, er fx fremskudt 
familierådgivning 0-16 år, mandeklubber, 
madværksteder, støtte til unge til at få fri-
tidsjob, guidning til fritidsaktiviteter og 
fællesskaber for både børn og voksne, fæl-
lesspisning, styrket forældresamarbejde i 
skole og daginstitution samt ungefælles-
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skaber, der styrker de unges initiativtagen i 
eget liv og i lokalsamfundet.

Resultater 
Der er store som små positive resultater, og 
det er oftest summen af de mindre resulta-
ter, der gør den store forskel. Det er forskel-
ligt, hvordan der følges op på resultater i de 
forskellige initiativer. Det kan fx handle om, 
at registrere antallet deltagere og aktiviteter 
eller følge op på borgernes og de fagprofes-
sionelles oplevelser. Det generelle indtryk 
er, at de lokale initiativer formår at skabe 
små, men væsentlige forandringer for den 
enkelte, at de bidrager til at skabe nye re-
lationer og fællesskaber og skaber ringe i 
vande med nye lokalt initierede aktiviteter. 

Det er helt afgørende for både resultaterne 
og forankringen af indsatserne, at der er en 
stærk tværfaglig styregruppe, som skaber 
ledelseskraft lokalt hos frivillige og kommu-
nale aktører samt internt i det kommunale 
maskinrum. Gennem flere års erfaringer 
med at arbejde på lokalsamfundsniveau er 
fokus flyttet fra ’aktivitetscirkus’ til sociale 
forandringer og bæredygtige netværk. Det 
betyder, at events, kampagner og aktivite-
ter ikke sættes i gang medmindre, der er 
borgere eller lokale aktører, der er med til 
at drive det og på sigt tager ejerskab over 
tiltagene.

Kontaktperson: Malene Steiniche Kjær, pro-
jektleder i Projekt Nærmiljø, 
mobil: 51 33 10 34, 
e-mail: Malene-Steiniche.Kjaer@silkeborg.dk 
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OVERBLIK OVER DET 
ØVRIGE FELT
Der var rigtig mange gode indsatser blandt 
indstillingerne til KL’s Forebyggelsespris, 
som illustrerer bredden og ambitionen i 
kommunernes arbejde med sundheds-
fremme og forebyggelse. De 32 indsatser 
som ikke nåede med i opløbet til finalen 
beskrives kort på de følgende sider. 

Børn og familier

Aalborg Kommune- Find vej til eget nej 
Aalborg kommune har siden 2014 arbej-
det systematisk med at fremme en god og 
sund ungdoms-og fest-kultur, gennem en 
generelt forebyggende indsats i folkeskolen 
kaldet ’Forebyggelsesseminarer’. Det sær-
lige for indsatsen er, at den indgår systema-
tisk som en fast del af skoleskemaet på alle 
folkeskoler i kommunen, og at den vareta-
ges af særligt uddannet pædagogisk perso-
nale fra kommunens fritidscentre. I praksis 
betyder det, at alle elever i hhv. 6. og 8. 
klasse årligt sikres kvalificeret forebyggende 
undervisning inden for emnerne alkohol, 
tobak og rusmidler. 

Horsens Kommune – Samtalegrupper for 
kvinder med fødselsdepression 
I Horsens Kommune tilbyder en sundheds-
plejerske og en familiebehandler samtale-
grupper for kvinder med erkendt fødselsde-
pression. Rekruttering til tilbuddet foregår 
gennem systematisk screening af mødrene. 
Der arbejdes med kognitive og narrative 
metoder og med afspænding og mindful-
ness. Der arbejdes bl.a. med temaer som 
rollen som mor, familierelationer, søvnpro-
blemer og vrede med henblik på under-
støtte moderen og give den bedst mulige 
udvikling og trivsel for barnet. 

Albertslund Kommune – Tilbud til fædre 
med efterfødselsreaktioner 
Det er en fast del af sundhedsplejens arbej-
de at både mor og far får tilbud om at blive 
screenet for efterfødselsreaktioner – som 

ifølge forskningen rammer 7 % af fædrene. 
Der anvendes Gotlandsskalaen og EPDS, 
og screeningen sker ved sundhedsplejens 
besøg, når barnet er 2,5 mdr. Hvis fædrene 
scorer højt henvises de til et tilbud i fami-
liehuset. 

Randers Kommune – Mini Familieiværk-
sætterne til sårbare kommende forældre 
Mini-Familieiværksætterne består, ligesom 
de almene hold, af mødegange før fødslen 
og efter fødslen. Den væsentlige forskel 
på det almene og dette særlige tilbud er 
tilgangen i undervisningen, som generelt 
foregår på et roligt og praktisk plan med 
løsere dagsorden og med udgangspunkt i 
og fokus på de enkelte behov. Fx anvendes 
dukker, videoklip og andre praktiske ek-
sempler til brug i undervisningen. Baggrun-
den for at udvikle et særligt tilbud var en 
tendens til, at de særlige sårbare på Fami-
lieiværksætter holdene ikke trivedes i grup-
perne og faldt fra i forløbet.

Vejen Kommune – team familievejviser 
Vejen Kommune har etableret et tværfag-
ligt team målrettet småbørnsfamilier i en 
sårbar situation med det formål meget tid-
ligt at adressere tegn på mistrivsel hos såvel 
børn som forældre via en tidlig og tvær-
faglig indsats. Via det nye tværfaglige team 
bestående af sundhedsplejersker, børn & 
ungekonsulenter og psykologer kan en fa-
milie i en sårbar situation nu få en hurtig og 
tværfaglig indsats bestående af fem-seks 
hjemmebesøg eller konsultationer med in-
dividuelt tilpasset indhold. 

Københavns Kommune - Lavt fravær og 
børns trivsel går hånd i hånd  
I forbindelse med stigende fravær på Ama-
gerfælled Skole besluttede ledelsen at 
indgå et tværfagligt samarbejde med sund-
hedsplejersker om at sætte fokus på fore-
byggelse af elevfravær. Indsatsen fokuserer 
på at reagere hurtigt, når skolen kan se, at 
elever begynder at have alarmerende højt 

fravær. Indsatsen fokuserer på eleverne på 
0., 1., 5. og 8. klassetrin, hvor sundhedsple-
jen allerede er inde. Indsatsen er baseret 
på forebyggende samtaler med eleverne, 
screening i forbindelse med samtalen samt 
en handlevejledning til lærere og ledelse. I 
løbet af perioden 2016-18, hvor projektet 
har kørt, har elevfraværet været faldende.

Sønderborg Kommune –Det forpligtende 
samarbejde på tværs af sundhedspleje, 
dagpleje, skoler, børn, unge og familie 
i Forvaltningen Børn, Uddannelse og 
Sundhed 
Sønderborg Kommune er lykkedes med 
at styrke samskabelse på 0-18 års området 
ved at implementere initiativet ”Det forplig-
tende samarbejde”. Det forpligtende sam-
arbejde er kommet i stand gennem kompe-
tenceudvikling, nye faglige indsatser, et 
styrket fokus på tidlig opsporing og en ”vi 
vil gerne” kulturændring. Initiativet har re-
sulteret i, at borgerne oplever en tidligere 
og hurtigere indsats, bedre koordination og 
videndeling mellem fagmedarbejderne og 
bedre og mere medinddragelse.

Mariagerfjord Kommune - Sundhedssam-
taler i børnehaver
I kommunens børnehaver tilbyder sund-
hedsplejersken forældre til børn mellem 
3½ og 4 år en sundhedssamtale om deres 
barns sundhed og trivsel. Forud for samta-
len har forældrene udfyldt et spørgeskema 
om barnets trivsel og sundhed, og pædago-
gerne har gennemført en motorisk scree-
ning. Samtalen tager udgangspunkt i disse 
skemaer og i det, som forældrene ønsker at 
drøfte. Barnet bliver desuden mål og vejet 
med henblik på at opspore evt. overvægt/
undervægt. Efter samtalen med forældrene, 
som varer ca. 1 time, drøfter sundhedsple-
jersken eventuelle problematikker som 
kan have indflydelse på barnets trivsel med 
pædagogerne. Dette er med forældrenes 
tilladelse.



25Overblik over det øvrige felt
KL’s Forebyggelsespris 2019

Unge og trivsel

Rebild Kommune – Mental sundhed børn 
og unge
Projektet er en forebyggende indsats i 
Sundhedscentret i Rebild Kommune mål-
rettet børn og unge 13-25 år og deres for-
ældre. Indsatsen består af at tre elementer:  
Et tilbud målrettet forældre med teenage-
børn i 12-17 års alderen. En anonym unge-
rådgivning til de 13 til 25 årige. Et gruppe-
forløb for unge, der går i gymnasiet hvori 
der indgår træning i mindfulness. Projektet 
er bemandet af en skolesundhedsplejerske 
og samtidig tilknytte en psykolog fra PPR. 
Desuden er er et godt samarbejde med 
familiehuset, rådgiverne i Center Familie og 
Handicap, folkeskolerne, gymnasiet, Ung-
domsskole og skolesundhedsplejerskerne

Aalborg Kommune – Fritidsjob
Siden 2007 har Fritidsjob Aalborg hjulpet 
udsatte unge mellem 13 og 17 år med at 
komme i fritidsjob. Formålet med fritids-
jobindsatsen er, at de unge tilegner sig er-
faringer og kompetencer, som kan sikre, at 
de motiveres til at få en uddannelse eller 
et arbejde. Der er fokus på individuelle for-
løb, og på at unge kan modtage sparring i 
jobsøgningsprocessen, hjælp til etablering 
af kontakt til virksomheder samt gode råd 
forud for en jobsamtale. 

Fritidsjob Aalborg samarbejder tæt med 
Aalborg Kommunes fritidscentre, Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning, skoler og 
rådgivere. Samtidig har Fritidsjob Aalborg 
en stor samarbejdsflade til daginstitutio-
ner, socialøkonomiske virksomheder, dag-
ligvarebutikker og specialbutikker, som 
bidrager med fritidsjob til de unge.

Fredericia Kommune – Styrket fokus på 
seksuel sundhed og trivsel hos unge
I indsatsen er der fokus på at styrke alle 
unges seksuelle sundhed igennem seksual-
undervisning på ungdomsuddannelserne. 

Der er også tilbud om åben anonym rådgiv-
ning til de unge om køn, krop, sex og præ-
vention. Undervisningen på ungdomsud-
dannelserne sker i samarbejde med Sex og 
Samfund. Den anonyme rådgivning er be-
mandet af en sundhedsplejerske med sær-
lig viden om unge og sundhedsfaglig per-
sonale fra regionen med særlig viden om 
sexologi. Rådgivningen ligger i forlængelse 
med kommunens øvrige ungerådgivning.

Alkohol 

Silkeborg Kommune – Alkohol fokus i 
sundhed og omsorg
Sundheds- og ældreområdet arbejder 
efter en alkoholstrategi, der er rettet mod 
borgere og medarbejdere. Målet er, at bor-
gere med alkoholproblemer får en mere 
helhedsorienteret og meningsfuld ind-
sats. Herunder at få brudt alkoholtabuet 
igennem gode relationer og nærværende 
samtaler med borgere. Samtidig bliver der 
sat fokus på mere fleksible systemer og ar-
bejdsgange samt på de gode tilbud, der er 
i kommunen, og i høj grad også på at enga-
gere medarbejdere til at arbejde med tidlig 
opsporing og motivation hos borgerne, så 
de tager imod tilbuddene. 

Horsens Kommune – SSP Street Team/ 
Ungekontakten i samarbejde med 
Horsens Statsskole 
Horsens Statsskole gennemførte i sam-
arbejde med SSP og ungekontaktet et pi-
lotprojekt, hvor man ønskede at støtte de 
unge i nedbringelse af alkoholindtaget ved 
den første fest med henblik på at fremme 
trivsel og sikre en god studiestart uden 
uønskede hændelser på grund af for meget 
alkohol. Indsatsen indebar at der blev 
holdt et 1½ times oplæg for alle førsteårs-
studerende inden første fest om studieliv, 
ungdomsliv, festliv, onlineliv og arbejdsliv. 
Rektoren meldte tydeligt ud til de førsteårs-
studerende i invitationen, at hvis de mødte 

påvirkede op, så kom de ikke ind til festen. 
Der blev serveret natmad for eleverne og 
Statsskolen uddelte gratis vand på flaske i 
baren. Der måtte kun sælges én genstand 
alkohol af gangen. Eleverne var efterføl-
gende meget tilfredse med festen og Stats-
skolen fortsætter med konceptet.

Tobak

Roskilde Kommune- Røgfrit Roskilde
Kommunen er partner i Røgfri Fremtid, der 
er et partnerskab etableret af Kræftens Be-
kæmpelse og Tryg-Fonden. Målet for Røgfri 
Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 
2030, og færre end 5% af den voksne be-
folkning ryger. I Roskilde er måler at gøre 
Røgfrit Roskilde til et fælles projekt for 
borgere og andre aktører at indføre røgfri 
arbejdstid i kommunen, at alle grundskoler 
skal have røgfri skoletid og at indføre røg-
frie matrikler og udearealer i idræts-, kultur- 
og fritidslivet. 18 aktører på tværs af private, 
offentlige og frivillige sektorer har indtil 
videre tilsluttet til Røgfrit Roskilde 2030, der 
ønsker at deltage i arbejdet. Herunder flere 
ungdomsuddannelser, folkeskoler, idræts-
klubber og Roskilde Festival.

Slagelse Kommune - Rejseholdet i 
Rygeforebyggelse 
Indsatsen består af et Rejsehold, der har 
til formål at forhindre rygestart på kom-
munens skoler. Rejseholdet består af 2 
sundhedsplejersker, der kontakter skolerne 
og tilbyder undervisning og dialog med de 
unge. Rejseholdet arbejder med cases, så 
eleverne kan reflektere på et oplyst grund-
lag. Ligeledes undervises der i det vigtige i 
at have aftaler om at sige fra, for at undgå 
gruppepres. Rejseholdet kommer på alle 24 
folkeskoler i kommunen inklusiv special-
klasserne. 
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Køge Kommune og Kræftens Bekæmpel-
ses lokalafdeling - Køge Kvitter Smøgerne 
Køge Kvitter Smøgerne (KKS) handler om 
at understøtte Køge Kommunes rygere til 
at i at få et røgfrit liv. Et kursushold består af 
ca. 80 deltagere, som inddeles i grupper på 
6-8 deltagere. Hver gruppe, har deres egen 
rygestoprådgiver tilknyttet. Kurserne startes 
op to gange årligt. Kurset løber over otte 
uger med otte mødegange. Udviklingen af 
KKS er sket i et samarbejde mellem Køge 
Kommunes sundhedskonsulenter og frivil-
lige fra KB’s lokalforening og KB’s område-
konsulenter. Derudover bidrager en række 
erhvervsdrivende med sponsorater og præ-
mier til kursisterne såsom lakridspiber, fær-
gebilletter, ansigtsbehandlinger, middage, 
gavekort etc.

Voksne, sundhed og trivsel

Randers Kommune – Tjek på trivsel – 
mindre stress, mere livskvalitet 
Indsatsen er en del af et helbredstjek blandt 
30-50 årige – hvor screening for dårlig metal 
sundhed indgår. Er borgeren i høj risiko for 
dårlig mental sundhed tilbydes de forløbet 
’Tjek på trivsel’. Forløbet består ar en indivi-
duel afklarende samtale og 8 mødegangen 
i gruppe a 2,5 time og en afsluttende indi-
viduel samtale. Indholdet er bl.a. mindful-
ness, stress og egenomsorg. Indsatsen eva-
lueres i samarbejde med forskere fra Århus 
Universitet.

Kolding Kommune – Sund og livsglad
Kolding Kommune har siden 2011 givet 
dispensation fra Folkeoplysningsloven til 
projekt Sund og Livsglad som gennemføres 
af aftenskolen – SUK Kolding. Indsatsen er 
målrettet Unge med nedsat funktionsev-
ne som ikke er en let målgruppe at oprette 
fritidstilbud til. Her har SUK Koldings sam-
arbejde med bosteder, hjælpere, hjemme-
vejledere og undervisere vist sig at være 
en god opskrift til at kunne sammensætte 
målrettede motionstilbud med pulsfor-
øgende aktiviteter. Da der kun kan være 4-5 
deltager pr. hold, giver kommunen tilskud 
til lærerløn og lederhonorar.  

Randers Kommune – Sundhedshøjskolen 
– fysisk aktivitet i lokalområder 
Sundhedshøjskolen er et samarbejde med 
lokale idrætsforeninger, private og offentlige 
arbejdspladser og lokale brugsforeninger. 

Der er udvalgt 6 idrætsforeninger i 6 lo-
kalområder, som enten er i område 4 eller 
5 i ud fra de sociogeografiske områder i 
Sundhedsprofilen. Indsatsen er forankret i 
Randers Sundhedscenter. Idrætsforeningen 
igangsætter selv rekrutteringen i det pågæl-
dende lokalsamfund med hjælp fra Randers 
Sundhedscenter, dette kan bl.a. være i lokala-
viser, flyers og sociale medier. Selve trænin-
gen handler om meget mere end fysisk akti-
vitet, da det sociale aspekt betyder enormt 
meget for deltagerne. Af denne grund er 
gode relationer, og vejen der til en stor del 
af indholdet for at borgenes vedbliver med 
at være fysik aktive i foreningen. Desuden 
består indsatsen af at fremme sundheden 
på lokale arbejdspladser, fremme salget 
af sunde varer hos lokale købmænd samt 
sundhedsfremme i to daginstitutioner. 

Aalborg Kommune – Sundhedstilbud.
aalborg.dk
Kommunen har udarbejdet en meget bru-
gervenlig hjemmeside til almen praksis og 
hospital der giver et nemt overblik og ad-
gang til kommunens sundhedsrelaterede 
tilbud. Hjemmesiden er blev vel modtaget 
og er meget anvendt. https://sundhedstil-
bud.aalborg.dk/ 

Gentofte kommune – legende faldfore-
byggelse og velfærdsteknologi
De hyppigste risikomarkører for faldulykker 
hos ældre er nedsat muskelstyrke, balance 
og mobilitet. Indsatsen handler om at styr-
ke samtlige markører gennem interaktive 
fliser. Den legende træning på interaktive 
fliser styrker borgerne på områder, som 
er vigtige, for at forebygge fald og for at 
borgerne kan klare dagligdagsaktiviteter i 
eget hjem. Træning med de interaktive fliser 
giver en bred effekt ved langt færre træ-
ningssessioner end ved traditionel træning. 
Forskningsresultaterne viser at på 3 måne-
der havde borgerne opnået en forbedring 
i balance på knap 150% og en forbedring i 
benstyrke på 22%. Fliserne er implemente-
ret i fem kommuner og indgår som en fast 
del af træning med borgerne i kommuner-
nes sundhedscentre. 

Københavns Kommune – motion og 
sundhed i socialt netværk for indvandre- 
og flygtningekvinder
Foreningen Shahrazads mission er at tilret-
telægge et undervisningstilbud med særligt 
hensyn til svagtstillede modne kvinder med 

flygtninge- og indvandrerbaggrund. Med 
udgangspunkt i undervisningen er det hen-
sigten at øge den enkeltes almene indsigt 
og færdigheder for at styrke evne og lyst til 
at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i 
samfundslivet. Foreningens aktiviteter giver 
kvinderne kendskab til- og erfaring med 
motion, sund kost, sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse. Målgruppen er fysisk, 
mentalt, socialt og sprogligt udfordrede 
migrant- og flygtningekvinder i en moden 
alder og ældre. Kvinderne er primært mus-
limer og kommer hovedsagligt fra arabiske 
og afrikanske lande. Foreningen Shahrazad 
samarbejder med Indvandrer Kvindecentret 
på Nørrebro, SundhedsCentret på Nørrebro, 
SundhedsCentret på Frederiksberg og Dia-
betesCenter København, Hospitaler, prakti-
serende læger og speciel læger.

Allerød Kommune 
– Natur og højtlæsning
”Natur og højtlæsning” er en indsats, der 
består af højtlæsning og fælles refleksion 
over skønlitterære tekster med afsæt i den 
enkeltes oplevelser. Højtlæsningen er kom-
bineret med let fysisk aktivitet (mindfulne-
ss) og socialt samvær i naturen. Indsatsen 
bygger metoden guidet fælleslæsning, hvor 
en uddannet læseguide, vælger egnet lit-
teratur og stiller spørgsmål, der fremmer re-
fleksion. ”Natur og højtlæsning” er et åbent 
tilbud om at indgå i sociale netværk, og for-
løbet strækker sig over 10 ugentlige møder 
á 3 timers varighed. 

Jammerbugt Kommune – Koordineret 
indsats rekrutterer og fastholder medar-
bejdere på seniorområdet og optimerer 
grundlaget for at styrke det nære sund-
hedsvæsen 
Blandt medarbejderne på kommunens 
seniorområde tilbydes alle en sundheds-
samtale uanset alder. Målet er at fastholde 
og rekruttere SOSU- og sygeplejepersonale 
gennem tilbud om forebyggende aktivi-
teter ift. muskelskeletlidelser og livsstils-
sygdomme. Samtidig er der et ønske om 
at femme trivsel og øge nærværet blandt 
medarbejderne. 

Vejen Kommune – Sundhedsambassadør 
Sundhedsambassadører er borgere, som 
sammen med Vejen Kommune ønsker at 
understøtte sundhed, trivsel og det gode liv 
for borgerne i Vejen Kommune. Herunder, 
at understøtte fastholdelse af de positive 
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virkninger af sundhedsindsatser, at forebyg-
ge yderligere livsstilsrelateret sygdom samt 
øge fokus på sundhed i hele kommunen. 
Sundhedsambassadørerne følger bl.a. op 
på borgerne i Vejen Kommune, der har haft 
mulighed for at deltage i forskellige borger- 
og patientrelaterede forløb på kommunens 
Sundhedscenter, som en del af kommu-
nens arbejde med sundhedsfremme og 
forebyggelse og understøtter deres fort-
satte livsstilsændring. 

Vejle Kommune og Parasport Danmark - 
Parasportens Hovedstad 
– Idræt der bevæger os 
Parasportens Hovedstad - idræt der bevæ-
ger os, er ønsket om lige muligheder til 
mennesker med funktionsnedsættelser. 
Vejle Kommune understøtter nuværende 
og nye foreninger, der tilbyder parasport. 
Som Parasportens Hovedstad ønsker Vejle 
Kommune at fjerne barrierer for deltagelse 
i idræts- og fritidslivet og kompensere for 
funktionsnedsættelser, så der skabes lige 
muligheder. Parasportsrådet igangsætter 
indsatser, og understøtter de lokale idræts-
foreninger med udviklingspotentiale inden 
for parasporten, samt udmønter puljemid-
ler til indsatser, der fremme parasporten. 
Sideløbende er der bl.a. igangsat et pilot-
projekt omkring idrætscertificering af bo-
fællesskaber

Kolding Kommune – Ligevægt 
Ligevægt ønsker at styrke indsatsen til men-
nesker med overvægt, svær overvægt og 
til dels mennesker med BED (Binge Eating 
Disorder, Tvangsoverspisning). Ligevægt er 
et holdforløb med supplerende individu-
elle samtaler, der forløber over ca. 36 uger, 
hvor deltagerne mødes én gang om ugen. 
Der er 4 faste individuelle samtaler under-
vejs. Indholdet består særligt af: psykologi 
(kognitive metoder, narrative, systemiske, 
naturbaseret terapi), sociologi, kommuni-
kation, sundhed, funktionel hjernetræning, 
mindfulness og yoga. 

Kronikere  

Kommuner i Region Syddanmark – Det 
digitale sundhedscenter-digital patient 
uddannelse (25)
Den digitale patientuddannelse har fokus 
på støtte til borgere med type 2- diabetes 
og hjertesygdom.  Visionen om Det Digita-

le Sundhedscenter er at integrere digitale 
løsninger i de kommunale tilbud om sund-
hedsfremme og forebyggelse - og hermed 
løse udfordringer, som mange borgere 
har både geografisk, økonomisk, fysisk 
og tidsmæssigst med at kunne deltage i 
forløb på kommunens sundhedscenter.  
Kommunerne driver Digital Patientuddan-
nelse i fællesskab. I praksis indebærer det, 
at en underviser fra én kommune eller pa-
tientforening online kan undervise borgere 
fra alle de deltagende kommuner. Den 
enkelte kommune er dog ansvarlig for at 
afholde afklarende samtaler og eventuelle 
slutsamtaler med borgerne fra egen kom-
mune. Region Syddanmark har en koordi-
nerede rolle i udvikling, afprøvning og ud-
bredelse af Digital Patientuddannelse, og 
agerer således som et bindeled mellem de 
udførende kom-muner. Indtil videre til i alt 
12 kommuner (Assens, Faaborg-Midtfyn, 
Halsnæs, Kolding, Kerteminde, Langeland, 
Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg, 
Varde og Ærø). 

Aalborg Kommune - Forebyggelse af for-
nyet behov for hjælp ved ’Efterbyggelse’
Målgruppen for indsatsen er borgere, der er 
blevet selvhjulpne eller delvis selvhjulpne 
efter et § 83a rehabiliteringsforløb. Pro-
jektet sætter fokus på at styrke borgers liv 
efter et rehabiliteringsforløb. Konkret er 
der etableret et ”Efterbyggelsesteam”, hvor 
teammedarbejderne besøger borgeren to 
måneder efter de har afsluttet deres reha-
biliteringsforløb. Ved besøget drøfter bor-
geren sin generelle trivsel ud fra en række 
parametre og screenes samtidig for fakto-
rer, der spiller ind på funktionsniveauet, og 
der iværksættes en passende forebyggende 
indsats, hvis det vurderes aktuelt. 

Fredericia Kommune og Sygehus Lille-
bælt Kolding – Vil du med ud og gå igen?  
Fredericia Kommune har sammen med 
Sygehus Lillebælt Kolding udviklet et re-
habiliteringstilbud til borgere med årefor-
snævring. Tilbuddet indebærer superviseret 
genoptræning på gangbånd med henblik 
på at forbedre deres sygdomsmestring og 
livskvalitet. Der er gennemført et kompe-
tenceudviklingsforløb for de sundhedspro-
fessionelle, og der er udviklet oplysnings-
materialer i form af pjecer og plakater.

Svendborg Kommune - VILDMÆND – Et 
rehabiliteringstilbud i naturen 
Vildmænd er en rehabiliterings – og sund-
hedsfremmende indsats målrettet mænd. 
Indsatsen foregår i naturen og formålet 
er at tilbyde mænd et rehabiliterings- og 
sundhedsfremmetilbud, hvor fokus ikke er 
på sygdom. Vildmænd bygger på fire søjler 
som handler om:

• Natur og naturvejledning – der bruges  
 som et middel til at ”åbne” naturen og  
 fortælle historier deltagerne kan rela- 
 tere til.

• Opmærksomhedstræning med kon- 
 krete øvelser, der udføres for at øge den  
 spontane opmærksomhed, hvor hjer- 
 nen restituerer og stressniveauet falder.

• Kropsbevidstheden øges ved dynami- 
 ske og statiske øvelser. 

• Fællesskab og bålterapi begynder og  
 afslutter hver mødegang. Bålet er ud- 
 over at være en beroligende medspiller  
 også en åbner for gode samtaler og dis- 
 kussioner. 
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