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Kommunernes forebyggelsesopgave og 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
 

• Kommunerne har, jf. sundhedsloven, ansvaret for at skabe 

sunde rammer og etablere sundhedsfremme- og 

forebyggelsestilbud til borgerne 

 

• Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er faglige 

anbefalinger, der bygger på den aktuelt bedste viden 

 

• Der er anbefalinger med relevans for alle kommunale 

forvaltningsområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012 

• Tobak               

• Alkohol 

• Fysisk aktivitet 

• Mental sundhed 

• Seksuel sundhed 

• Solbeskyttelse 

• Mad og måltider 

• Indeklima i skoler 

• Hygiejne 

  

 

 

 

 

2013 

• Overvægt 

• Stoffer 

 

Forebyggelsespakker  med bedste viden om 

indsatser i forhold til: 



• Der skabes gode muligheder for aktiv transport 

• Der skabes let adgang til idrætsfaciliteter og 

bevægelsesvenlige miljøer 

• Der skabes gode rammer for fysisk aktivitet inde og ude 

på institutioner og skoler, ved ældreboliger og plejehjem 

• Ved etablering af rekreative arealer og legepladser 

udarbejdes en strategi for, hvordan området skal bruges 

• Ved byfornyelsesprojekter indtænkes bevægelses-

fremmende indretning 

• Der sikres mulighed for skygge på legepladser, ved 

sports- og fritidsmiljøer, i parker, på badesteder og ved 

andre offentlige arealer 

 

 

 

  

 

Fysisk aktivitet og solbeskyttelse 

Teknik- og miljøområdet 



 

• Indeklimaet kortlægges ud fra de lovpligtige 

undervisningsmiljøvurderinger 

• Bygningsreglementet overholdes i undervisningslokaler 

• Kommunerne sikrer koordinering for at sikre overblik over 

kompetencer, udfordringer og indsatser på området 

• Skolerne tilbydes rådgivning om indeklima 

• Kommunerne arbejder for en højere indeklimakvalitet end gældende 

krav (fx ved at forbedre udendørsarealer mhp. at motivere eleverne 

til at gå ud i frikvartererne) 

 

  

 

Anbefalinger om indeklima i skoler 

Teknik- og miljøområdet 



Forebyggelse af rygning og alkoholstorforbrug 

Teknik- og miljøområdet 
 

Tobak 

• Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og 

udendørs (røgfri matrikel) 

• Der etableres røgfri miljøer indendørs i sportshaller og 

fritidslokaler samt hos leverandører af fx 

beskæftigelsesindsatser og dagplejen 

 

Alkohol 

• Kommunen håndterer alkoholbevillingsområdet 

ansvarligt og udarbejder restaurationsplan, hvor 

(reduktion af) tilgængelighed af alkohol indgår 

• Kommunen indgår samarbejde med andre aktører om at 

reducere alkoholreklamer i byrummet 

 

 



 

• Kommunens parker og byrum inddrages i den 

tværgående indsats til fremme af mental sundhed (fx 

indretning, arkitektur, aktivitetsmuligheder, støj mv.) 

 

• De fysiske rammer i kommunale institutioner 

fremmer god hygiejne (håndvask og toiletfaciliteter) 

• Kommunen sikrer god rengøringsstandard på 

kommunale arbejdspladser og institutioner, inkl. 

bosteder 

 

• Boliger indrettes så der er mulighed for privatliv 

 

 

 

 

 

Mental sundhed, hygiejne og seksuel sundhed 

Teknik- og miljøområdet 



Tak for 

opmærksomheden 



Kendskab til forebyggelsespakkerne blandt 

kommunalpolitikkere 
-  i høj grad eller i nogen grad. Procent  

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Kendskab til forebyggelsespakkerne blandt ledere 
- i høj grad eller i nogen grad. Procent  

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 


