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Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten vedr. regelmæs-
sigt helbredscheck for udviklingshæmmede 
 
Keld Hvalsø (Enhedslisten) har til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold 
og Beskæftigelse sendt en 10-dages forespørgsel om regelmæssigt hel-
bredscheck for udviklingshæmmede. 
 
Spørgsmål: Rådmanden bedes oplyse, om Aarhus Kommune har en politik 
for regelmæssigt helbredscheck for udviklingshæmmede beboere på boste-
der og med bostøtte. I givet fald hvilken politik? 
 
Svar: 
Byrådet vedtog 22. januar 2020 Aarhus Kommunes Sundhedspolitik for 
2020-2024. Sundhedspolitikken består af følgende fire satsningsområder, 
som er gensidigt afhængige: 

 Sammen om sundhed hele livet 
 Mere lighed i sundhed 
 De største sundhedsudfordringer 
 Mere sundhed for pengene 

 
Sundhedspolitikken er udarbejdet på tværs af magistratsafdelinger og med 
inddragelse af borgere, råd og fagudvalg, herunder et midlertidigt opgaveud-
valg, som har arbejdet med anbefalinger til sundhedsfremme i et 0-100 års 
perspektiv i Aarhus Kommune (Sundhedsfremmeudvalget).  
 
Sundhedsfremmeudvalget har været med deltagelse fra byrådsmedlemmer, 
Region Midtjylland, repræsentanter fra civilsamfundet, almen praksis, ud-
dannelsesinstitutioner og erhvervslivet.  
 
Sundhedsfremmeudvalgets opgave har været at finde nye løsninger til, 
hvordan der sikres større lighed i sundhed for borgerne i Aarhus. Med fire 
temadrøftelser, herunder en temadrøftelse om sundhedsudfordringer hos 
mennesker med handicap har sundhedsfremmeudvalget set på tværgående 
løsninger med familien, netværk og civilsamfundet som omdrejningspunkt. 
 
Det er velkendt og veldokumenteret, at der er en markant social ulighed i 
sundhed, og hvis man ser på grupper med særlige behov, er der dokumen-
teret en markant reduceret middellevetid for borgere med funktionsevnened-
sættelser. Mennesker med funktionsnedsættelser er i større risiko for hel-
bredsudfordringer, og de kan have svært ved at identificere og kommunikere 
om egen sygdom og forstå informationer fra sundhedsvæsenet. 
 
Sundhedsfremmeudvalget udarbejdede konkrete anbefalinger til løsninger 
for at sikre større lighed i sundhed, herunder en anbefaling om systematik i 
forhold til årligt sundhedstjek hos egen læge for mennesker med handicap.  
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Med fokus på det årlige sundhedstjek hos egen læge er intentionen at 
fremme sandsynligheden for tidlig opsporing af somatiske og psykiske syg-
domme hos mennesker med handicap, herunder udviklingshæmmede be-
boere på bosteder og med bostøtte, og sikre muligheden for korrekt og til-
strækkelig behandling herfor.  
 
I budgetforliget 2020-2023 blev der givet 3 mio. kr. årligt til realiseringen af 
dele af Sundhedsfremmeudvalgets anbefalinger. Blandt Sundhedsfremme-
udvalgets anbefalinger til udmøntning af midlerne var derfor også en anbefa-
ling om, at der afsættes 1,1 mio. kr. til årligt sundhedstjek.  
 
Sundhedsfremmeudvalgets anbefalinger til udmøntning af midlerne fra bud-
getforliget blev godkendt i byrådet 5. februar 2020. 
 
Sociale Forhold og Beskæftigelse er aktuelt i gang med den konkrete ud-
møntning af midlerne. Mens det årlige sundhedstjek hos egen læge for nog-
le borgere med handicap i Aarhus Kommune allerede er en integreret del af 
deres indsats, er der for andre borgere ikke samme praksis.  
 
Midlerne vil blive anvendt til at understøtte planlægning, forberedelse, delta-
gelse i og opfølgning på det årlige sundhedstjek hos egen læge for borgere 
med handicap. Midlerne kan dermed sikre en ensartethed og systematik for 
det årlige sundhedstjek, understøtte hverdagspraksis omkring borgeren i 
forhold til den sundhedsfaglige indsats, og styrke borgerens egen mestring 
af sundhed.  


