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Disposition for mødet

□ Kort gennemgang af kommissoriet for 
Forebyggelsesudvalget

□ Forebyggelse – nationale, regionale og kommunale udspil

□ Bedste viden – hvad virker?

□ Forebyggelse på børneområdet



 

Forebyggelsesudvalget
ÅR 1 ÅR 2

Grib livet

Nærmiljøer 1 2 3 4
Beslutte
opskalering

Den brede del – kortlægning af borgernære 
sundhedstilbud med fokus på anbefalinger fra
Forebyggelsespakkerne:

Udarbejde 
tværgående 

Sundhedspolitik

Iværksætte konkrete initiativer målrettet udvalgte 
målgrupper pba. kortlægning og businesscase



 

Nationale, regionale og kommunale udspil
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



 

Den brændende platform anno 2016

□ Vi lever længere, men kan se frem til flere år med sygdom 
og skavanker  

□ Der er pres på sundhedsydelserne – den kommunale 
medfinansiering stiger – og presset bliver kun større i årene 
frem. Det bliver dyrt, hvis vi alene skal behandle os ud af 
det!

□ Vi er blevet bedre til at behandle en lang række sygdomme, 
men behandling må og kan ikke stå alene!

□ Der skal i langt højere grad satses på forebyggelse – og 
implementering af det vi ved virker fx rygestop.



 

Den brændende platform anno 2016 
(forts.)
□ KL´s bestyrelse drøfter lige nu de næste skridt for det nære 

sundhedsvæsen – skal munde ud i anbefaling til regeringen 

□ I en foreløbig skitse anbefaler KL, at der investeres i bl.a.

□ Ensartet kvalitet i de kommunale indsatser

□ En styrket indsats for unge der mistrives pga. misbrug, 
psykisk sårbarhed mv.

□ En styrket indsats over for udsatte børn og deres familier 
– fremtidens sundhedspleje, udsatte familier/ tværfaglig



 

Sundhedsprofilen 2013
Vigtigt at prioritere de største sundhedsudfordringer

Gribskov borgere Udgifter i en gns. 
kommune

Rygning 18 % dagligt (faldet) 14 mio. kr. årligt

Alkohol 9 % har storforbrug
14 % har moderat forbrug 
(faldet)

28 mio. kr. årligt

Madvaner 25 % har sunde madvaner 
(faldet)

-

Bevægelse 36 % er fysisk inaktive 
(steget)

11 mio. kr. årligt

Overvægt 50 % er moderat eller svært 
overvægtige (uændret)

7,2 mio. kr. årligt

Helbred og stress 9 % har dårligt mentalt 
helbred (faldet)

6,4 mio. kr. årligt

Sociale relationer 5,5 % er ofte uønsket alene 
(steget)

150-300 mio. kr. årligt i 
sundhedsvæsenet



 

Sundhedsprofilen 2013
Kronisk sygdom Pct. i GK

Forhøjet blodtryk 26

Slidgigt 24

Forhøjet kolesterol 18

Rygsygdom 18

Hyppig hovedpine/migræne 15

Luftvejsallergi 12

Diabetes 7,7

Astma 5,6

Hjertesygdom 5,5

Langvarigt forbrug af antidepressiv medicin 5,3

Kræft 4,0

KOL 3,7

Inflammatorisk ledsygdom 2,7

Knogleskørhed 2,3

Psykisk lidelse 2,3

Apopleksi 2,2

Demens blandt borgere på 65 år eller derover 2,2

Grøn = 
største 
omkostninger

Blå = 
største udgifter 
pr. person



 

Vi dør af noget og lever med noget andet

Implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
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Dødsfald Har sygdommen Førtidspensioner

Iskæmisk hjertesygdom 4.700 165.000 170

Lungekræft 3.700 5.600 130

Apopleksi 3.600 93.000 600

KOL 3.300 65.000 270

Alzheimers/demens 3.100 32.000 210

Tyk- og endetarmskræft 1.900 13.000 90

Diabetes 1.300 250.000 130

Prostatakræft 1.200 18.000 18

Brystkræft 1.200 21.000 150

Kronisk leversygdom 810 9.500 58

Misbrug 740 96.000 550

Astma 61 110.000 21

Lænderygsmerter - 880.000 880

Artrose - 820.000 520

Nakkesmerter - 570.000 230

Skizofreni - 43.000 900

Depression - 91.000 750

Angst - 136.000 1.900

Kilde: Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. København: 

Sundhedsstyrelsen: 2015.
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Bedste viden – Hvad virker?
Forebygggelsesstrategier:

POINTE: Flerstrenget indsats – alle 3 strategier skal anvendes

   Individ
orienterede 

   Strukturelle
   orienterede 

  Befolknings
  orienterede 



 

Eksempler på indsatser: 

Tobak

 Individorienteret strategi (indsatser målrettet specifikke målgrupper):

 Befolkningsorienterede strategier (oplysningskampagner): 

Overvægt Mental sundhed

 Strukturel strategi (politik, rammer og regulering): 

Tobak Overvægt Mental sundhed

Tobak Overvægt Mental sundhed



 

Typer af indsatser
Rammer
Tilbud
Tidlig opsporing
Information og undervisning 

Hvad er der i pakkerne

Tværgående temaer
Reduktion af ulighed i  

sundhed
Sundhed på tværs
Borgerinddragelse



 

Fra en brændende platform til handling

□ Et langt sejt træk. Vedvarende politisk fokus og prioritering 
af sundhedsfremme og forebyggelse som et tværgående 
indsatsfelt. 

□ Det behøver ikke koste. Sundhedsfremme og forebyggelse 
ind i alle kerneopgaver – sundhed som løftestang. 

□ Prioriter! Vi skal gøre mere af det, der virker – og prioritere 
målgrupper, hvor effekterne er størst



 

Forebyggelse for børn og unge
Oplæg til møde i forebyggelsesudvalget 26.1 2016

  
Skriv måned/år



 

Sundhed på børneområdet

Sundhedsplejen: Forebyggende 
tilbud til børn, unge og deres 
familier

□ Forældre: Besøg i hjemmet, 
åbent hus og telefonrådgivning.

□ Skole: Sundhedssamtaler og 
undersøgelser. 

□ Forebyggende og konsultativ 
indsats (FKI): Tværfagligt tilbud 
til dagtilbud, skoler og borgere

Tandplejen: Forebyggende og 
behandlende tandpleje 

□ Tandpleje for børn og unge 
mellem 0-18 år.

□ Særlige indsatser 

□ Omsorgstandpleje til personer, 
der er fysiske og psykiske årsager 
ikke kan benytte de almindelige 
tandplejetilbud. 

□ Specialtandpleje til sindslidende, 
psykisk udviklingshæmmede og 
andre, der ikke kan udnytte de 
almindelige tandplejetilbud.

Tidlig opsporing og forebyggelse



 

Hvad er sundhed 
for børn og unge?

□ Sundhed handler om andet end at være fysisk rask: det 
handler også om at trives, mentalt og socialt og at have 
mod på livet

□ Forebyggelse på børneområdet handler om at sikre, at børn 
trives og lærer

□ Forebyggelse handler om at sætte tidligt ind, hvis et barn 
viser tegn på mistrivsel – fysisk eller mentalt



 

Udfordringer – Regionen (GK)

”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.



 

Udfordringer i Gribskov Kommune - 1
□ 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)



 

Udfordringer i Gribskov Kommune - 2

□ Tandsundhed: Gribskov ligger lavere end de øvrige 
kommuner i regionen når det gælder cariesfri børn fra 5-15 
år:

2014 5-årige 
cariesfri

7-årige 
cariesfri

12-årige 
cariesfri

15-årige 
cariesfri

Gribskov 85,5% 68,8% 79,9% 57,5%

Regionen, gns. 86,4% 73,3% 79,6% 62%



 

Politisk besluttede mål

Fem mål for børn og unges trivsel og læring 
(Vedtaget i Byrådet 27.1 2014)

1.Alle børn og unge løftes fagligt, så det enkelte barn og 
den enkelte unge udnytter sit potentiale uanset social 
baggrund.

2.Alle børn og unge har sociale og relationelle kompetencer 
til at indgå i inkluderende fællesskaber.

3.Børn og unges trivsel i kommunale tilbud styrkes.

4.Alle børn og unge har højt og stabilt fremmøde i skolen.

5.Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 



 

Sundhedsområdet – vigtig aktør

□ Børnesundhedsområdet en vigtig aktør og medspiller i 
at nå de 5 kommunale mål.

□ At tænke sundhed ind i alt det vi gør



 

Hvad er mental sundhed 
Mental sundhed rummer to elementer:

1.Oplevelse: At opleve at have det godt, at være overvejende 
glad, i godt humør og tilfreds med livet.

 

2.Funktion: At kunne klare dagligdags gøremål, som fx at 
købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i 
sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige 
udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på.

        Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed, side 4



 

Fremme af mental sundhed 

□ Fremme af mental sundhed kan være et middel til at 
forbedre indlæring, reducere udgifter til specialundervisning 
og mindske frafald på ungdomsuddannelserne.

□ Mental sundhed lægger op til samarbejde på tværs af 
kommunens forvaltningsområder samt mellem kommuner og 
frivillige/organisationer.

□ Samarbejde mellem kommunen, regionen, almen praksis, 
praktiserende psykologer og frivillige organisationer er 
afgørende for den tidlige indsats overfor mentale 
helbredsproblemer

Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed



 

Forebyggende indsatser for børn og unge - 1

□ Tidlig opsporing og behandling i tandpleje og 
sundhedspleje

□ Målrettede indsatser i forhold til særlige målgrupper:

□ Tandsundhed for 4-årige

□ ”Familieiværksætterne”

□ ”Shared care” og ”Jump4fun”

□ ”Bånd der knyttes”

□ Forebyggende konsultativ indsats på skoler og dagtilbud 
(FKI)

□ Fremskudt socialfaglig indsats: Lokal og nærværende 
rådgivning



 

Forebyggende indsatser for børn og unge - 2

□ Understøtte '45 minutter om dagen': Legepatrulje, 
cykellegepatrulje, idrætsdage, bevægelsesdage, 'Gang i 
Gribskov'

□ Breddeidrætsprojekt: 'Gribskov ruller' (fokus på cykling), 
'Gribskov Leger' (fokus på leg og bevægelse), 'Den Mobile 
Grejbank' fokus på sammenhæng mellem udeliv, bevægelse 
og læring)

□ Motoriktovholdere og bevægelsesforløb i dagtilbud

□ Haver til Maver: Skolehaver med fokus på udeliv, sunde 
spisevaner og samarbejde



 

Fokus fremover - 1
□ Ét fælles børnesundhedsområde:

➢ Større sammenhæng i og mellem de sundhedsfaglige indsatser

➢ Større sammenhæng mellem de psykosociale og 
sundhedsfremmende indsatser

➢ Styrket forebyggelse i forhold til tandsundhed

□ Effektprogrammet: At vide, om det vi gør virker!

➢ Fortsætte projekterne ”Shared Care”, ”Familieiværksætterne” 
og ”Bånd der knyttes” - med skærpet effektstyring og fokus på 
sammenhæng mellem indsats og mål

□ Inklusionsudvikling: Styrke trivsel og læring

□ Videreudvikling af FKI og pilotprojekter om samundervisning 
(Skt Helene skole og dagtilbud) og fremskudt socialfaglig 
indsats (Nordstjerneskolen og dagtilbud)



 

Fokus fremover - 2

Bevægelse og udeliv: 

Sammenhæng og rød tråd i indsatserne  

i dagtilbud, skole og fritid

➢ Fortsætte og videreudvikle motorik i dagtilbud, 
breddeidrætsprojektet, cykel- og legepatruljer, mv. med 
fokus på effektstyring og sammenhæng mellem indsatser 
og mål

➢ Fortsætte og videreudvikle ”Haver til Maver” - med fokus 
på effektstyring og sammenhæng mellem indsatser og 
mål
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