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Forebyggelse i GK – Kort rids
2007: Kommunalreform: Integration af sundhedsfremme 

og forebyggelse i øvrige kommunale opgaver i 
borgernes nærmiljø
GK: Sundhedspolitik

2007-2009: KL og SST: En række inspirationskataloger
GK: Brede forebyggelsestiltag

2009: GK: Forebyggelsesstrategi

2008-2010: GK: Tværgående arbejdsgruppe

2012: KL: ”Det nære sundhedsvæsen”

2012-2014: KL og SST: 11 Forebyggelsespakker
Regeringen: 300 mio. kr. i Økonomiaftalen

2013: KL: Nedsætter Center for Forebyggelse i Praksis
KKR: Rammepapir: Kommunernes fælles rolle
GK: Temaudvalget Forebyggelse og Sundhedsfremme

2014: Regeringen: 7 nationale mål for danskernes sundhed
GK: Grib livet – tværgående programorganisering



 

KL: ”Det nære sundhedsvæsen”

KL og SST: 11 Forebyggelsespakker

GK: Temaudvalget Forebyggelse 
og Sundhedsfremme

Regeringen: 7 nationale mål 
for danskernes sundhed

KKR: Rammepapir: Kommunernes 
fælles rolle

           Grib Livet – tværgående program



 

Bedste viden – Hvad virker?

Forebyggelsesstrategier:

POINTE: Flerstrenget indsats – alle 3 strategier skal anvendes

   Strukturelle
   Orienterede
       

   Individ
Orienterede
 

  Befolknings
  Orienterede 



 

Eksempler på indsatser: 

Tobak

 Individorienteret strategi (indsatser målrettet specifikke målgrupper):

 

Overvægt Mental sundhed

 Strukturel strategi (politik, rammer og regulering): 

Tobak Overvægt Mental sundhed

Tobak Overvægt Mental sundhed

Befolkningsorienterede strategier (oplysningskampagner): 



 

Grib Livet-forebyggelsesprogram

 Nærmiljø børn
 Nærmiljø voksne
 Nærmiljø psykisk sårbare
 Nærmiljø unge 

 

Pilot-projekter: 

Kortlægning 

 Gang i GK
 Bobleberg
 Magasin (aktivt liv)
 50+ festival
 Bredde idræt
 Hemmelige stier
 ”Jagten”
 Alkohol kampagne

Bred forebyggelse :
(eksempler)

(Strukturel)

(Strukturel)

(Individ)

(Befolkning)



 

Programmet Grib livet
Formål

□ Udvikle og revidere den borgerrettede forebyggelse i GK

□ Integrere sundhedsfremme og forebyggelse som del af kerneopgaven 
i alle centre

□ Centre/nærmiljøer igangsætter sundhedsfremmende initiativer, som 
effektmåles

□ Borgerne oplever, at det er lettere og sjovere at leve sundt.

Kobling til Forebyggelsesudvalget

Programmet skaber de overordnede rammer for at arbejde tværgående 
og systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse. På sigt 
udarbejdes ny sundhedspolitik.



 

Nærmiljøer som tilgang

□ Fokus på nærmiljøer – der hvor vi møder og er sammen med 
borgerne

□ Mere af det, der virker – har effekt for borgerne

□ At inddrage borgerne i udformning af tilbud og indsatser – 
med et samtidigt fokus på evidens

□ Tilgang: Sundhed og trivsel integreres i kerneopgaven – og 
understøtter de målsætninger, der er på de enkelte områder.

□ Kompetenceudvikling af medarbejdere – forankring af 
kompetencer, så indsatsen videreføres



 

Nærmiljø Børn (Boager)



 

Målgruppen

● Børn i Helsinge Børnehuse, afdeling Boager

● Medarbejdere i Helsinge Børnehuse, afdeling Boager

● Familier til børn i Helsinge børnehuse, afdling Boager

● Børnefamilier i nærområdet 



 

Problemets omfang
Børnesundhedsprofilen” for Region Hovedstaden (2013) viser, at de 
fleste børn og unges trives og er sunde. Men der er også 
udfordringer:

□ Social ulighed i sundhed findes - også blandt små børn (”lighed i 
sundhed” er også et udtryk for inklusion/eksklusion)

□  En relativt stor andel af indskolingsbørn (11,6 % af drengene og 
8,1 % af pigerne), har motoriske vanskeligheder

□ Høj forekomst af overvægt i indskolingsalderen. Overvægt i de 
første leveår mangedobler risikoen for overvægt ved skolestart. 

□ Hvert 5. barn har uhensigtsmæssige mad- og måltidsvaner 
ved skolestart.



 

□ Overvægt: 24,9% af kommunens skolebørn er overvægtige 

□ Udgiftstunge indsatser: Gribskov Kommune havde i 2014 
store budgetoverskridelser på det socialfaglige område, 
hvilket blandt andet skyldtes et højt antal børn, der modtog 
forebyggende foranstaltninger samt en væsentligt højere 
serviceadgang end øvrige kommuner. (Rapport fra Deloitte, 
forelagt Børneudvalget 16.2 2014) 

□ Trivsel: Gribskov Kommune ligger under landsresultaterne i 
forhold til elevernes (4.-9. klasse) trivsel i skolerne 
(Kvalitetsrapport for skoler 2014/15).

□ Ulighed i sundhed: Dårlig sundhed (fysisk og mentalt) 
hober sig op i lavere socialklasser (Skoleundersøgelsen 2014)



 

Indsatser
Indsats :

● Medarbejdere er alle DGI certificerede

● Forældre bliver inviterede til at tage en pixi-udgave er certifikatet

● Bedsteforældre inviteres ind ved legeeftermiddage

Effektmål:  

● Børnene bevæger sig mere og trives bedre i dagtilbudets inde- og 
udemiljø.  

● Medarbejdere bevæger sig mere og har naturligt fokus på både 
børns og egen bevægelse

● Forældre og bedsteforældre for både fagligt viden og praksis ideer 
til hvorfor bevægelse er vigtig og hvordan det nemt og sjovt kan 
praktiseres 

DGI certifikat 



 

Åbning af legeplads Renovering af legeplads
Indsats

● Børneudvalget besluttede at bruge 500.000 kr. af CBU's 
investeringsmidler til renovering af legepladsen. Legepladsen på 
Boager var nedslidt og manglede motoriske udfordringer.

●  Legepladsen åbnes for offentlige besøgende uden for 
institutionens åbningstid

Effektmål

● Bedre og flere legemiljøer som styrker trivsel og bevægelse i 
børnehavetiden

● Områdets børn og familier oplever flere muligheder for at kunne 
bevæge sig i fritiden ved brug af institutionens legeplads i 
lukketiden.



 

Hvad er der brug for mere af?

Anbefalinger: 

● Samtænke bevægelse og trivsel på tværs af skole- og 
dagtilbudsområdet

Udfordringer: 

● Ressourcer – tid og penge



 

Nærmiljø Psykisk sårbare 
(Mødestedet)



 

Målgruppen
□ Målgruppen er alle borgere i Voksenstøtte

□ Det er borgere, der: 

□ Har en sindslidelse eller er psykisk sårbar  

□ Bor på botilbud eller i eget hjem med støtte-
kontaktperson. 

□ Har et misbrug, og kommer i Misbrugsbehandlingen.

□ Typisk har svage sociale netværk (familie, venner mv.) og 
mangler motivation til at komme op af sofaen og ud i 
verden.



 

Problemets omfang
□ Hvilke sundhedsudfordringer har målgruppen generelt?

- Mennesker med psykiske lidelser drikker mere, ryger mere, 
dyrker mindre motion og spiser mere usundt. 

- Svage sociale netværk kan gøre det (endnu) sværere at 
komme ud og have et aktivt liv.

- Psykisk sårbare kan have svært ved at bruge kommunens 
almindelige idrætstilbud. 

- Medicin mod psykiske lidelser har en tendens til at gøre 
brugeren passiv og kan føre til passivitet og overvægt.

Pointe: Målgruppen har generelt større sundhedsproblemer 
og lever kortere end resten af befolkningen. 



 

Opstillede effektmål:

□ Brugerne oplever, at få bedre mental sundhed

□ Brugerne oplever, at få bedre fysisk sundhed

□ At der etableres et tværgående samarbejde mellem 
Mødestedet og Gribben, om at etablere og drive 
sundhedsfremmende aktiviteter for målgruppen.

□ Hvilken forskel gør indsatserne for målgruppen?

□ Styrker de sociale netværk

□ Bedre fysisk og mental velbefindende hos deltagerne  



 

Indsatser

□ Vi har iværksat følgende indsatser:

- Månedlige fiske- og skovture

- Ugentlig yogatime og fitness

- Samarbejde med foreningen Gribben



 

Hvad er der brug for mere af?

□ Anbefalinger til det videre arbejde:

- Mere af det vi gør nu.

- Endnu mere samarbejde med ikke-kommunale aktører.

- Endnu større grad af tålmodighed, fokus og vedholdenhed 
overfor en målgruppe, der er svær at motivere og fastholde



 

Nærmiljø unge (uddannelsescenteret)



 

Målgruppen

Unge som er tilknyttet Uddannelsescenteret i Gribskov. Det er 
typisk unge som:

□ Modtager kontanthjælp

□ Er i alderen 18-29 år

□ Ingen uddannelse har

□ Er uddannelsesparate eller aktivitetsparate



 

Hvorfor?

På nationalt plan falder 50% af de unge fra deres uddannelse på 
grund af misbrug og 60% på grund af dårlig mental sundhed

Valg af forebyggelsespakker

I de unges nærmiljø er der fokus på forebyggelsespakkerne 
"Mental sundhed" og "Stoffer"



 

Hvorfor effektstyring?

□ For at sikre en praksis i løsningen af kerneopgaven som 
styres mod målsætningen, som er øget mental sundhed og 
mindre misbrug blandt unge 

Hvordan?

□ Skemaundersøgelse

□ WHO-5

□ Øget fremmøde



 

Tiltag
□ Motion

□ Fokus på kost

□ Samarbejde på tværs omkring misbrug i Gribskov Kommune

□ Kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere og samarbejde 
med Helsingør kommune

Effektmål

□ De unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse

□ De unge med misbrug, kommer ud af misbruget



 

Hvad er der brug for mere af?

□ Skærpet fokus på at støtte nøglemedarbejderne i opgaven

□ Øget fokus på empowerment

□ Øget fokus på unge som ambassadører



 

Nærmiljø voksne (Pyramiden)



 

     Målgruppen

□ Brugere af Kulturhuset/ Kulturhavnen Pyramiden i 
Gilleleje

□ Biblioteksgæster

□ Museumsgæster

□ Frivillige foreninger

□ Foredragsgæster

□ Medarbejdere

□ Ressourcesvage borgere / ensomme ældre



 

Potentialer for forebyggelse

Pyramiden / Kulturhavnen har med kulturhusets mangfoldighed 
mulighed for at samarbejde om relevante sundhedsfremmende 
indsatser på mange forskellige fronter

● Stor aktivitet med dagligt mange borgere 

● Mental åbenhed og lydhørhed

● Stor aldersspredning

● Mulighed for Udstillinger og Foredrag

● Stor spredning i medarbejderstab 

● Tilbyder åndelig føde i museum og bibliotek = Mental sundhed

● Pyramiden er åben for samarbejder og mangeartede indsatser 



 

Hvilket indsatser er gjort ?
 

Fysisk Aktivitet
Der etableres en motions-og kulturtur fra Gilleleje Havn til Nakkehoved Fyr og 
Fyrmuseet.

Mental Sundhed
Motion på plænen for alle – både medarbejdere, borgere og turister

Mad og Måltid
Der etableres en række Madklublørdage under overskriften; Er du træt af at 
spise og lave mad alene?
Borgere inviteres til at lave mad og spise sammen på tværs af kulturer og 
generationer.

Effektmål

Brugerne af Pyramiden oplever større glæde og trivsel
Borgerne oplever større motivation til at deltage i aktiviteter i nærmiljøet



 

Hvad er der brug for mere af?

Anbefalinger til det videre arbejde:

Mere af det samme

Centrale udfordringer i det videre arbejde:

Kommunikation og samarbejde



 

Temamøde den 29. februar 2016

Fokus på næste møde:

□ Misbrugsområdet

□ Velfærdsteknologi

□ Breddeidræt og sund idræt
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