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MÅLET MED I DAG

1. KORT INDFLYVNING TIL SUNDHEDSPOLITIKKEN OG SAMMENHÆNGE TIL 

FOKUSOMRÅDER I UDSATTERÅDET

2. UDSATTERÅDETS KVALIFICERING AF RAMMEN OG DE POLITISKE 

PRIORITERINGER I DEN KOMMENDE SUNDHEDSPOLITIK



Sundhedspolitikken vedrører os alle



Hvor har vi viden fra?

Vi står på erfaringer og 

viden fra de forrige 

sundhedspolitikker, 

sundhedsredegørelser, og 

prøvehandlinger på tværs 

af forvaltningsområderne.

Investeringsmodeller for 

tobak, alkohol, lænderyg 

og diabetes

Sundhedsprofildata 

og Kvalitetsrapporten 

er med til at pege på, 

hvordan vi 

tilrettelægger nye 

indsatser

Nationale pejlemærker 

fra bl.a. KL og 

anbefalinger fra 

Sundhedsstyrelsen

sikrer kvaliteten af 

vores arbejde

Fælles mål

En by hvor alle er sunde og trives 

(målt på trivsel og middellevetid)

En by med fællesskab og 

medborgerskab (målt på ensomhed)

En by med brug for alle             

(målt på ungdomsuddannelse og 

selvforsørgelse)



ALKOHOLKULTUREN I AARHUS:

d. 27. marts. Ændring af alkoholkultur - alternative fællesskaber og alkoholfrie 
alternative.

GEOGRAFISK ULIGHED I SUNDHED: 

d. 10. april. Strukturelle indsatser og målrettede indsatser ift. samarbejdet på tværs

MENTAL SUNDHED:

d. 8. maj. Fokus på hvad vi ved og hvad der virker? Fokus på unge. Brug af fællesskaber 
som en del af løsningen

MENNESKER MED HANDICAP: 

d. 6. juni. Fokus på de mennesker, der særligt ramt af psykisk og fysisk handicap, og 
sikre koblingen til handicappolitikken.

Vi undersøger 

det, der ikke er 

blevet gjort og 

opdaget endnu

Nye relationer og 

måder at mødes 

og arbejde på

Viden fra både 

eksperter, 

politikere og 

borgere

Sundhedsfremmeudvalgets opgave er:

Via borgernes syn på sundhed, at undersøge 

tværgående løsningsmuligheder i et 0-100 års 

perspektiv på, hvordan vi sikrer større lighed i 

sundhed med familien, netværk  og civilsamfund   

som mulige omdrejningspunkter.

Løsningerne skal efterfølgende indgå i Aarhus 

Kommunes nye sundhedspolitik, som skal   

behandles i Aarhus Byråd inden udgangen af 2019.

Opgaven for §17, stk.4 udvalget
- Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv



Feb. 

Opstartsmøde i §17.4 
udvalget 

Marts 

Døgnseminar for S&O 
udvalget

April 

B&U udvalget og 
Kulturudvalget

Maj 
S&B udvalget

B&U Byrådet Frivilligrådet
Teknisk udvalg 

Juni

Ældrerådet 
Økonomiudvalget 
Handikaprådet

Møder i §17.4 udvalget

- Alkohol d. 27/3

- Geografisk ulighed d. 10/4

- Mental sundhed d. 28/5

- Msk med handikap d. 6/6 

Aug.

1. Udkast til SP20-24

S&O udvalget

Udsatterådet

Sep.

Justerede anbefalinger til 
§17.4 udvalget

Udvalget for 
Mangfoldighed og 

Ligestilling 

Okt. 

2. udkast til SP20-24

S&O udvalget

Byrådsbehandling af 
anbefalinger fra §17.4 

udvalget 

Nov.

Udkast til SP20-24 sendes 
i høring

Dec. 
Behandling og vedtagelse 
i Magistraten og Byrådet

Rådmands- og chefteammøder

- April/Maj: strategisk ramme for 

SP20-24

- Okt.: Implementering af SP20-24

PROCES FOR UDVIKLING AF NY SUNDHEDSPOLITIK

PROCES

• Marts – juni: Udvalgsrundtur til alle faste udvalg og udvalgte råd 

med fokus på input til ramme og fokus for sundhedspolitikken

• Februar – juni: 4 temamøder i sundhedsfremmeudvalget

PRIORITERINGER

• Det arbejder vi for

• Det vil vi mere af

Vi er her



1. Sammen om sundhed 

hele livet

• Styrke partnerskaber og 

fælles indsatser med andre 

aktører

• Samskabelse og 

medborgerskab

• Styrke samarbejdet på 

tværs af sektorer

2. Lighed i sundhed

• Tidlig og rettidig indsats for 

sårbare grupper af borgere

• Målrettede og 

differentierede indsatser, 

der skaber lige muligheder 

for alle

• Strukturel sundhed med 

fokus på bl.a. fritids- og 

foreningsliv

3. De største 

sundhedsudfordringer

• Mental sundhed og trivsel på 

dagsordenen 

• Fysisk aktivitet som en naturlig 

del af hverdagen

• Røgfrit liv med let adgang til 

rygestop og røgfri skole- og 

arbejdstid

• Nedsat alkoholforbrug 

igennem en sundere 

alkoholkultur

• Mad- og måltidskultur 

målrettet sårbare og udsatte 

borgere

4. Mere sundhed for 

pengene

• Faglig viden og evidens, 

når der investeres i 

sundhedsindsatser

• Systematisk 

vidensbasering og 

dokumentation

• Kompetenceudvikling 

ved at samarbejde om 

fælles opgaveløsning og 

arbejdsgange med 

fokus på borgerne

RAMMEN FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN 
- det arbejder vi for



1. Sammen om sundhed 

hele livet

• Nye partnerskaber, fx 

forældresamarbejde, 

uddannelser og udsatte 

boligområder

• Lokale modeller og 

fællesskaber der når

sårbare borgere og skaber 

bæredygtighed i nærmiljøet 

– i midtbyen og i oplandet

• Et styrket tværsektorielt 

samarbejde med almen 

praksis, hospitalerne samt 

social- og 

beskæftigelsesområdet

2. Lighed i sundhed

• Tidlig familieorienterede 

indsatser via 

generationsbrobygning, fx 

fysiske mødesteder og 

fælles aktiviteter

• Sociale indsatser målrettet 

unge, mennesker med 

handicap, kronikere el. 

borgere uden arbejde og 

gøre det nemt at navigere i 

sundhedsvæsnet

• Geografisk nærhed og 

tilgængelighed der styrker 

samspillet ml. sociale og 

fysiske tiltag, fx sport og 

kultur

3. De største 

sundhedsudfordringer

• Mental sundhed og trivsel 

hos unge samt forebygge 

ældres ensomhed. Derudover 

fokus på seksuel sundhed og 

digital dannelse

• Bevægelse og sunde vaner i 

dagligdagen i alle livets faser. 

Gode børn- og ungemiljøer, 

aktiv transport, rekreative 

anlæg m.m.

• Alkohol- og røgkultur ændres 

ved at skabe alternative 

mødesteder og fællesskaber. 

Derudover fokus på 

alkoholproblemer i familierne

4. Mere sundhed for pengene

• Datainformeret udvikling 

bl.a. via investeringsmodeller 

på områderne for træning og 

rehabilitering samt sundhed 

og beskæftigelse. 

Operationalisere fælles 

velfærdsmål samt styrke 

samarbejdet med de frivillige

• Praksisnær forskning og 

bæredygtig byudvikling ved 

at styrke samarbejdet med 

forskningsinstitutioner, så 

forskning udspringer fra den 

kommunale praksis. Fokus på 

bæredygtig byudvikling

OPSAMLING PÅ UDVALGSRUNDTUR SAMT 17.4
- det vil vi mere af



VISIONER FOR NY 
SUNDHEDSPOLITIK 
2020-2024

HVAD VIL I SÆRLIGT HAVE FOKUS PÅ

I DEN KOMMENDE SUNDHEDSPOLITIK?

HVORDAN KAN I VÆRE MED TIL AT 

UNDERSTØTTE DET 

SUNDHEDSFREMMENDE ARBEJDE MED 

AFSÆT I JERES FOKUSOMRÅDER?

HAR I NOGLE SPECIFIKKE SPØRGSMÅL 

ELLER PERSPEKTIVER, SOM I GERNE VIL 

HAVE BELYST I DEN KOMMENDE 

SUNDHEDSPOLITIK?


