Rådmandsindstilling: Ramme for ny sundhedspolitik 2019-2022
Den 4.maj 2018, Sundhed

Baggrund:

Kommunikation:

Aarhus Kommunes sundhedspolitik udløber i år, hvorfor udviklingsprocessen for næste
sundhedspolitik er skudt i gang. For at følge op på Sundhedspolitikkens arbejde, er der i
2016 og 2017 udarbejdet sundhedsredegørelser, som sammen med målopfølgning har
bidraget til en løbende prioritering og fokusering af indsatsområder.
Sundhedsstyrelsen udsender i disse dage opdaterede anbefalinger for det forebyggende
arbejde i kommunerne via Forebyggelsespakkerne, ligesom KL har udsendt deres nyeste
forebyggelsesudspil. Hertil kommer, at de nyeste data om aarhusianernes sundhedstilstand netop er offentliggjort via regionens sundhedsprofil. Udviklingen af Fælles velfærdsmål 0-100 år og arbejdet via direktørgruppen om Fælles om Aarhus har ligeledes stor relevans for udviklingen af den nye sundhedspolitik. Drøftelserne af den nye sundhedsaftale i Region Midt, tegner desuden et billede af øget fokus på bedre mental sundhed for
alle.
Ovenstående danner sammen med de sidste års arbejde med satsningsområderne under
den nuværende sundhedspolitik, baggrunden for en ny og forbedret prioriteringsramme
for den næste sundhedspolitik. Det betyder at der lægges op til at bruge de samme fire
strategiske satsningsområder til at fokusere og prioritere indsatserne og dermed bygge
ovenpå eksisterende viden og indsatser (se bilag).
Beslutninger:
Det indstilles, at
Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 kommer til at indeholde de eksisterende 4 satsningsområder, der er blevet styrket med ny viden, nye erfaringer, stærkere samarbejde og en større fokusering ud fra ovenstående baggrund (Bilag 1)
1. Sammen om sundhed hele livet – partnerskaber, fællesskaber og relationer
2. Lighed i sundhed
3. De største sundhedsudfordringer – fokus på mental sundhed
4. Mere sundhed for pengene

Sundhedspolitik 2019-2022 er under udvikling, hvilket en bred inddragelsesproces baner vejen for. Processen lægger sig tæt op ad udviklingsprocessen for Fælles velfærdsmål 0-100
år, hvor 100 borgere er blevet spurgt om, hvad det gode liv er for dem. Herunder er også udsatte og sårbare grupper af borgere blevet interviewet, blandt andet unge med psykiske lidelser, voksne med depression og hjemløse. Forskere, foreninger, organisationer, erhvervsliv
mm., har været med til at konkretisere velfærdsmålet.
Sundhedspolitikken bliver en tværgående udmøntning af velfærdsmålet.
Der vil frem mod sommerferien pågå et samarbejde mellem forvaltningerne, hvor chefgrupper
og rådmænd vil drøfte rammen for sundhedspolitikken. Efter sommerferien får udvalgene 1.
udkast af den nye sundhedspolitik til drøftelse.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

Udmøntningen af sundhedspolitik 2019-2022 afspejler visionerne i Fælles Velfærdsmål 0100 år, hvorfor målopfølgningen for den kommende sundhedspolitik vil læne sig op ad de
fælles indikatorer. Derudover vil der blive evalueret på, hvorvidt sundhedspolitikken styrker samarbejdet på tværs af forvaltningsområder omkring borgernes sundhed og trivsel
samt forudsætningerne for det gode liv, mens fremdriften for sundhedspolitikkens udmøntning, fortsat vil blive synliggjort i en årlig sundhedsredegørelse.

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: MBU, MSB, MKB, BA, MTM, MSO
Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt, Sundhedschef, Sundhed og Omsorg
Deltager på mødet: Eva Dalum Olsen, MSO

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

Effekt og målopfølgning:

X

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Denne indstilling involverer alene processen for udvælgelsen af de overordnede strategiske
satsningsområder for den næste sundhedspolitik.
Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018
2019

2020

2021

Implementering:
Implementeringen af den nye sundhedspolitik kræver ledelse af sundhed på tværs, samt
en systematisk integration af sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af opgaveløsningen i alle magistratsafdelinger. Viby Syd er udvalgt som øvebane, hvor der gennem
prøvehandlinger fokuseres på indsatser på tværs.

dec-april
Samtale m/borgerne, forvaltningsworkshop, redegørelsesarbejde, Sundhedsstyregruppemøder

maj
Chefteam-møder i alle forvaltninger

28.maj
Sundhedsstyregruppemøde med besøg af koordinerende direktører

juni
Direktørgruppemøde

august

okt./nov.

Udvalgsdrøftelser

Skriveproces

Referat:
Chefteamet godkendte, at

5.
6.
7.
8.

Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 kommer til at indeholde de eksisterende 4 satsningsområder, der er blevet styrket med ny viden, nye
erfaringer, stærkere samarbejde og en større fokusering ud fra ovenstående baggrund (Bilag 1)
Sammen om sundhed hele livet – partnerskaber, fællesskaber og relationer
Lighed i sundhed
De største sundhedsudfordringer – fokus på mental sundhed
Mere sundhed for pengene

Følgende gøres mere tydeligt i beskrivelsen:

-

Mental sundhed – 0-100 års perspektiv
Ulighed i Sundhed – bredere end udsatte boligområder
Fælles sundhedspolitik/udspil i Regionen
Samarbejdet med feks. Kultur/teknik og Miljø
”dobbelt KRAM” – kald det hvad det er!

