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INTRODUKTION 

v. Mads Duedahl, Sundhed- og kulturrådmand i Aalborg Kommune og medlem 

af KLs Sundheds- og Ældreudvalg



Formål

• at inspirere og dele erfaringer på tværs af kommuner og på tværs af det 

kommunale børne- og ungeområdet og sundhedsområde i det videre arbejde 

med at styrke børn og unges sundhed og trivsel

• at få input fra jer til det videre arbejde i KL’s udvalg
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Debatmødets program 9. marts 2021, kl. 17.00-19.30

Velkomst og introduktion til debatmødet

v. værter Mads Duedahl, Sundhed- og Kulturrådmand i Aalborg Kommune og medlem af KLs

Sundheds- og Ældreudvalg og Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i 

Silkeborg Kommune og medlem af KLs Børne- og Undervisningsudvalg

Rammesættende oplæg: Sammen om børns sundhed og trivsel 

v. Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL og forskningschef i Aalborg 

Kommune, Adj. Professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

Introduktion til debatrunde I: Kommunens indsats for at fremme børn og unges sundhed

Oplæg v. Mads Duedahl, Sundhed- og Kulturrådmand i Aalborg Kommune og medlem af KLs

Sundheds- og Ældreudvalg

Debatrunde I: Virtuelle debatgrupper via TEAMSlink

Introduktion til debatrunde II: Trivsel og fællesskaber blandt børn og unge

Oplæg v. Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune 

Og medlem af KLs Børne- og Undervisningsudvalg

Debatrunde II: Virtuelle debatgrupper via TEAMSlink

Afrunding og tak for denne gang

v/ vært Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune og

medlem af KLs Børne- og Undervisningsudvalg



SAMMEN OM BØRN OG UNGES SUNDHED 

OG TRIVSEL

.

Tine Curtis

Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL og forskningschef Aalborg Kommune
Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet



Hvad kan vi gøre for at bidrage til, at:

1. styrke rammerne omkring børnene og 

de unge for at fremme sunde vaner og 

forebygge overvægt og rusmiddelbrug

2. styrke børn og unges trivsel og mentale 

sundhed – ikke mindst gennem gode 

rammer for fællesskaber

Hvad ved vi? Hvor er de gode erfaringer?



Sunde vaner og overvægt

• Sund mad og fysisk aktivitet spiller en vigtig rolle for 
forebyggelse af overvægt, og også mental sundhed 
er en central faktor

• Vanskeligt at sætte effektivt ind overfor overvægt; 
derfor vigtigt at bevare normalvægt og forebygge at 
overvægt opstår

• Sundhedsvaner – og ofte overvægt – grundlægges i 
barndommen



Overvægt, fysisk aktivitet og usunde drikkevaner. Andel skolebørn, efter forældres uddannelse (%)

Sundhed og social ulighed i sundhed hos børn

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019



Kommunernes rolle ift indsatser mod 
social ulighed i sundhed blandt børn

• Sundhedspleje med fokus på opsøgende indsatser og 

fastholdelse af socialt sårbare familier

• Dagtilbud med ressourcer og kvalitet tilpasset 

behovene i lokalområdet

• Skole, der motiverer til fastholdelse og gennemførelse 

af ungdomsuddannelse

Et review af ny interventionsforskning og epidemiologisk viden om 

ulighed i sundhed. Sept. 2020. Gadeberg AK, Andersen I, Brønnum-

Hansen H, Christensen U, Diderichsen F. Københavns Universitet



Sundhedspleje

Kan indsatsen for alle styrkes ift.?

• amning, overgangsmad og mad og måltider i familien

• sanser, motorik og bevægelse 

Kilde proaktiv ammeindsats: Telephone-based support 

prolongs breastfeeding duration in obese women, Am. J. 

Clin. Nutr. 2013

Familier med særlige behov:

• Proaktiv indsats, der følger barnet

https://www.htk.dk/Foreningsservice/Projekter-og-

indsatser/Trille-Tumle#Indsatser|10-videoer

https://www.htk.dk/Foreningsservice/Projekter-og-indsatser/Trille-Tumle#Indsatser|10-videoer


Bevægelse og sund mad og drikke i 

dagtilbud

Aktiv leg og bevægelsesglæde, brug af naturen og 

åben dagtilbud; Madmod og gode rammer om 

måltidet; Det gode samarbejde med forældrene



Bevægelse i skole og SFO - også for de mindst aktive

• En stor gruppe elever bevæger sig mindre end de 45 

minutter i løbet af skoledagen 

• Der skal ikke meget til for at de mindst aktive bliver 

mere aktive - voksenstyring og gode fysiske rammer 

hjælper

• Kun halvdelen af skolebørn 

cykler i skole



Der en stigende polarisering i, hvem der 

deltager i foreningslivet

EN AKTIV FRITID FOR ALLE BØRN

Skolebørn opdelt efter socialgruppe i forhold til fysisk aktivitet 

og  skærmtid

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen, Statens Institut for folkesundhed, 2015

%



Indsatser, bla.:
• Røgfri skoletid

• Røgfri omgivelser, hvor børn og unge færdes

Mål: Ingen børn og unge ryger i 2030
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Island har i en årrække sat massivt ind med en indsats med fokus på 

beskyttende faktorer for ungelivet

▪ Indsatser for at øge trivsel og 

engagement i skolen

▪ Betydeligt tilskud til sports- og 

fritidsaktiviteter til alle børn

▪ Opfordring til forældre om at være mere 

sammen med deres børn og styrket 

forældreansvar

Unge og rusmidler

Projekt Fælles om ungelivet afprøver en dansk ‘model’ i 5 kommuner
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SUNDE VANER OG FOREBYGGELSE AF 

OVERVÆGT OG RUSMIDDELBRUG

• Fremme af sund mad, bevægelse og trivsel – der hvor 

børnene er

• Forebyggelse af tobak og rusmidler – røg- og rusfri

miljøer og styrket fokus på beskyttende faktorer for 

ungelivet

• Social ulighed i sundhed – sunde rammer for alle og 

fokus på tidlig opsporing og indsatser til sårbare børn



Mental sundhed

Ugens tal for Folkesundhed, uge 15, 2019.

Rapport: Statens Institut for Folkesundhed, 

SDU, 2019 

”Langt de fleste skolebørn har det 

godt .. men et stort mindretal af 

skolebørn trives ikke mentalt og 

socialt. De er ensomme, mangler 

nogle at være fortrolige med og bruger 

mange timer foran skærmen hver dag”



• Ca. hver 5. har dagligt flere tegn på mistrivsel 

eller dårlig mental sundhed

Det er en fordobling siden 1991

• Cirka hver 7. har været i behandling for en 

psykisk lidelse, inden de fylder 18 år

Dårlig mental sundhed hos børn og unge

Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 2013, Psykiatrifonden "Tal til 

psyken”; Sundhedsstyrelsen "Forebyggelsespakke Mental Sundhed”



Hvorfor har så mange børn og unge dårlig mental 
sundhed?

Samfundstendenser (bla):

• Individualisering

• Præstations- og konkurrencekultur

• Sociale medier – ‘Altid på, altid social’

• Diagnosekultur



Mentale sundhedsudfordringer hos unge i 
sårbare familier

• Blandt unge, der oplever, at deres forældre har 

alkoholproblemer, har næsten dobbelt så mange 

selvskade og over dobbelt så mange haft 

selvmordsforsøg

• Blandt børn af forældre med svær psykisk sygdom får 

over halvdelen selv en psykisk sygdom

Kilde: Alkopedia. Pisinger, Hawton, Tolstrup. European Child 

& Adolescent Psychiatry 2017 og www.psykiatrifonden.dk

20



Ugens tal for Folkesundhed, uge 17, 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Den systematiske indsats i 
skolerne ser ud til at virke



Fremme af mental sundhed

• Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser

• Samarbejde med forenings- og frivilligområdet 

– også for børn og unge, der ikke normalt 

kommer af sig selv

• Idræts- og kulturlivet, boligområder og naturen 

kan indrettes, så der skabes gode muligheder 

for, at børn, unge og familier kan være aktive i 

fællesskaber 

ved at skabe alsidige og inkluderende fællesskaber



Sunde rammer omkring børn og unge

• Trivsel, leg og bevægelse, madmod og måltider

• Røgfri miljøer og beskyttende faktorer ift. ungelivet

• Fællesskaber for at fremme mental sundhed

• At skabe sunde rammer er at prioritere forebyggelsen –

snarere end at vente på, at udfordringer viser sig

• Sundere rammer omkring børn og unge vil også bidrage 

til at reducere social ulighed i sundhed



Tak for 

opmærksomheden

Tak for opmærksomheden
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KOMMUNENS INDSATS FOR 
AT FREMME BØRN OG UNGES 
SUNDHED

v. Mads Duedahl,  rådmand for Sunehed og Kultur i Aalborg Kommune og 

medlem af KLs Sundheds- og Ældreudvalg 



Sammen om børn og 
unges sundhed og trivsel

Mads Duedahl, rådmand i 

Aalborg Kommune



Aalborg Kommune

Børn og unges sundhed i 
Aalborg 
Førskolebørn (0-6 år)
Forældrekurser – Hånd om barnet

Sundhedsbesøg i dagtilbud – Besøger alle 4-årige – 6-8 børn i hold

Børneliv i sund balance – Fokus på mere aktivitet i lokalsamfund 0-10 år



Aalborg Kommune

Børn og unges sundhed i 
Aalborg
Skolebørn (6-16 år)
Bevæg dig for livet – Bevægelsens år

Foreningsplaymaker

Motoriske screeninger i indskolingen ved skolesundhedsplejen



Aalborg Kommune

Børn og unges sundhed i 
Aalborg
Unge (17+)
Samarbejde med ungdomsuddannelserne om fremme af de unges sundhed 

og trivsel

Tilbud til de unge på ungdomsuddannelserne

Projekt fælles om ungeliv





Debatrunde I

Tema: Styrke rammerne omkring børnene og de unge for at 

fremme sunde vaner og forebygge overvægt og rusmiddelbrug

Spørgsmål til inspiration:

➢ Hvordan ser virkeligheden ud i min kommune?

➢ Hvilke udfordringer fylder især?

➢ Hvilke løsningsmuligheder ser jeg?

➢ Del gode eksempler til inspiration
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Oversigt over debatgrupper

Gruppe 3:
Søren Kristensen, Steen Bundgaard, Peter Vestergaard,

Marianne Kirkegaard, Allan Petersen, Christina Kjærsgaard

Linda Nielsen, Brian Kjær, Jan Nymark Thaysen

Gruppe 4: 
Flemming Nørgaard, Ulla Holm, Lotte Keller Christensen, 

Stephanie Storbank, Gitte Friberg Bomholdt, Jens Ive, Lone 

Jakobi, Ida Pedersen, Diane Aarestrup, Ulla Flintholm

Gruppe 1: 
Liselotte Lynge Jensen, Carsten Ullmann Andersen, Lars 

Bisgaard Andreasen, Jytte Høyrup, Morten Mejdahl, Irene 

Hjortshøj, Lone Olsen, Lone Broe Christiansen, Henrik 

Gregersen, Jakob Ryttersgaard, Ali Nuur

Gruppe 2:
Mads Duedahl, Ole Risager, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander

Smith, Ulla Koman, Trine Holten Frengler, Lone Broe 

Christiansen, Mira Issa Bloch, Søren Erik Pedersen, Jacob 

Netteberg, Flemming Nørgaard 
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KOMMUNENS INDSATS FOR 
AT FREMME BØRN OG UNGES 
TRIVSEL OG FÆLLESSKABER

v.  Søren Kristensen, formand for børne- og undervisningsudvalget i 

Silkeborg Kommune og KLs Børne- og Undervisningsudvalg



SAMMEN OM BØRN OG UNGES 

SUNDHED OG TRIVSEL

Søren Kristensen 

Silkeborg Kommune

Trivsel på Tværs – et eksempel 
fra Silkeborg Kommune



Trivsel på Tværs – tidlig opsporing og indsats 
forebyggelsesprojekt for førskolebørn
Inspiration fra J. Heckmann: 

Tidlig investering i udsatte børns læring og trivsel vil fremme den 
sociale mobilitet, hvilket øger barnets livskvalitet og er en god 
investering for samfundet.

2013: Rapporter om forskningsprojekt ”Tidlig opsporing og indsats”.

2015: Pilotforsøg i to lokalområder.

2017:Uddannelse af 1.200 medarbejdere i sundhedspleje, dagtilbud og 
støttefunktioner med fokus på ændring af mindset, værdier og sprog.



Metoder i Trivsel på Tværs

• Trivselsvurdering 2 gange årligt af alle børn i dagtilbud.

• Altid fokusmøder med forældre ved bekymring for barnets trivsel.

• Overgangsskema for alle børn ved skift mellem tilbud – også fra 
hjem til dagtilbud.

• Sammenhængsmøder med forældre og afgivende og modtagende 
tilbud ved børn i rød og gul position.



Organisering af Trivsel på Tværs

• Dagtilbuddets leder organiserer trivselsvurdering og leder 
fokusmøder.

• Alle dagtilbud er tilknyttet et tværfagligt team: Sundhedsplejerske, 
tale/hørepædagog, psykolog og socialrådgiver.

• Dagtilbuddets leder kan indkalde det tværfaglige team til 
fokusmøder, sammenhængsmøder og faglig sparring.



Trivselsvurdering – refleksion over 
dagligdagen og faglig dialog

Grøn position: Barnet trives.

Gul position: Bekymring for barnets trivsel.

Rød position: Stærk bekymring for barnets trivsel.

Individuel vurdering Fælles vurdering.



Fokusmøder – børn i gul og rød position 

• Forældre og dagtilbud deltager altid.

• Tværfaglige støttepersoner deltager efter behov.

• Et sprogbrug som alle kan forstå.

• Skriftlig indkaldelse.

• Tydelig og fast mødestruktur med synlig arbejdsgang og rollefordeling.

• Undersøgende og analyserende på adfærd og kontekst.

• Fokus på at alle perspektiver inddrages.

• Aftale om indsats.



Evaluering af brugeroplevelse og resultater

• Andelen af 0-6 årige børn: 

- gul position: 10% 

- rød position:  1,3%. 

• Fagprofessionelle oplever at Trivsel på Tværs understøtter barnets 
udvikling og samarbejdet med forældrene.

• Indsatsen sker tidligere:

• Alderen på børn, der holdes fokusmøde om, er faldet.

• Alderen på børn der første gang modtager en forbyggende 
indsats er faldet.



Udfordringer og næste skridt

• Uddannelse og udvikling af fælles mindset og sprog på tværs af 
fagligheder – dagplejere – psykologer.

• Fastholde fokus på indsatsen i alle fagområder med forskellige 
udfordringer og dagsordner.

• Fælles forståelse af indsats - også ved overgange

• Implementering af Trivsel på Tværs i 0. til 4. kl. 



Film om ABC for mental sundhed

Link til kort film:

https://vimeo.com/432507631
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Oversigt over debatgrupper

Gruppe 3:
Søren Kristensen, Steen Bundgaard, Peter Vestergaard,

Marianne Kirkegaard, Allan Petersen, Christina Kjærsgaard

Linda Nielsen, Brian Kjær, Jan Nymark Thaysen

Gruppe 4: 
Flemming Nørgaard, Ulla Holm, Lotte Keller Christensen, 

Stephanie Storbank, Gitte Friberg Bomholdt, Jens Ive, Lone 

Jakobi, Ida Pedersen, Diane Aarestrup, Ulla Flintholm

Gruppe 1: 
Liselotte Lynge Jensen, Carsten Ullmann Andersen, Lars 

Bisgaard Andreasen, Jytte Høyrup, Morten Mejdahl, Irene 

Hjortshøj, Lone Olsen, Lone Broe Christiansen, Henrik 

Gregersen, Jakob Ryttersgaard, Ali Nuur

Gruppe 2:
Mads Duedahl, Ole Risager, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander

Smith, Ulla Koman, Trine Holten Frengler, Lone Broe 

Christiansen, Mira Issa Bloch, Søren Erik Pedersen, Jacob 

Netteberg, Flemming Nørgaard 



Debatrunde II

Tema: styrke børn og unges trivsel og mentale sundhed – ikke 

mindst gennem gode rammer for fællesskaber

Spørgsmål til inspiration:

Drøft hvordan vi styrker børn og unges fællesskaber i 

samarbejde mellem familier, lokale aktører og kommune

➢ Hvilke udfordringer og løsningsmuligheder ser jeg? 

➢ Del gode eksempler til inspiration
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AFRUNDING OG TAK FOR 
DENNE GANG

v. Søren Kristensen, formand for børne- og undervisningsudvalget i 

Silkeborg Kommune og KLs Børne- og Undervisningsudvalg 



Det videre arbejde i 2021

o Temadrøftelse på tværs af KLs Sundhedsudvalg og Børne- og 

Undervisningsudvalg om de næste skridt ift. børn og unges 

sundhed og trivsel

o Eksempelsamling med udvalgte kommunale indsatser for at 

fremme børn og unges sundhed og trivsel (KLs sekretariat)

o Anbefaling til kommunerne om at mødes på tværs af eget 

Sundhedsudvalg og Børne og unge-udvalg og drøfte 

udvalgenes videre arbejde med denne dagsorden
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