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Høringssvar 
 

”Vores sundhed”- Sundhedspolitik for Gribskov Kommune 
 

Kræftens Bekæmpelse er glade for at få muligheden for at komme med et høringssvar til ”Vores Sundhed” – 
Sundhedspolitik for Gribskov Kommune. Vi anerkender, at der ligger en omfattende arbejdsproces bag 
materialet og at en lang række aktører har været involveret i processen.  
Det er rigtig godt, at kommunen har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og vi finder det helt 
relevant, at kommunen vil ”satse endnu mere på forebyggelse og på de indsatser, vi ved virker” og at 
Gribskov Kommune vil prioritere sundhedsfremme i kommunens kerneopgaver. 
 
Vi har dog et par bemærkninger til udkastet. 
 

 Definitions- og begrebsafklaring 

Vi savner tydelighed omkring hvilket sundhedsbegreb sundhedspolitikken tager afsæt i, og generel 

definition af og præcisering af de begreber og hensigter som nævnes. Ord og begreber har betydning 

og derfor er det af stor vigtighed at disse bliver udfoldet. 

 

 Tydeliggørelse og præcisering 

Der står i indledningen, at denne politik skal ”sætte rammerne” for arbejdet med sundhed i Gribskov 

Kommune. Vi mener dog, at den foreliggende høringsversion er så generel og overordnet, at det er 

svært at se hvad og hvordan den skal sætte rammer, eller hvad og hvordan den er retningsgivende 

for, hvad kommunen tilbyder sine borgere. Vi savner tydeliggørelse og præcisering af hvad kronisk 

syge, kræftpatienter og deres pårørende kan forvente af kommunen. Det er på nuværende tidspunkt 

uklart, hvordan målene skal nås, og hvilken indflydelse borgerne konkret får. Gribskov Kommune har 

visioner og derfor mener vi også at sundhedspolitikken kan tænkes meget mere ambitiøst. 

 

 Sundhedsstatus, konkrete udfordringer og tiltag i forhold til kroniske syge og deres pårørende 

Der nævnes ”at flere får kroniske sygdomme” men vi mangler at høre, hvad kommunen vil gøre for 

de borgere, der har en kronisk sygdom, og hvordan de pårørende medtænkes. Vi savner at 

kommunen giver en sundhedsstatus og forholder sig til, hvilke konkrete udfordringer Gribskov 

kommune står med.  

 

Kræftens Bekæmpelse håber på og vil anbefale/opfordre til, at der efterfølgende godkendelse af 
sundhedspolitikken, bliver udarbejdet en handleplan, hvoraf det klart fremgår, hvorledes kommunen vil 
forbedre sundhedsprofilen på alle relevante områder, og hvem der er ansvarlig på de forskellige 
indsatsområder. Vi ser meget gerne, at nævnte handleplan bliver udsendt til høring alle relevante steder, så 
vi sammen ”skaber en ramme for arbejdet med sundhed” i kommunen og vi derigennem kan ”løfte 
sundheden for alle i Gribskov Kommune”. 
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