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S.

Fælles om sundhed i Svendborg 
I Svendborg Kommune er vi kommet langt med at fremme sundhed og forebygge 
sygdom. Med denne reviderede udgave af sundhedspolitikken har vi valgt at bygge 
videre på de seneste fem års politiske fokus på det hele menneske både i forhold 
til fysisk-, mental- og social sundhed. 

I Svendborg handler sundhed ikke kun om fravær af sygdom, men i lige så høj grad 
om glæden ved at deltage i fællesskaber. På den måde kan vi både som individ og 
gruppe opleve handling og mestring i eget liv.

Sundhedspolitikken er den fælles ramme for arbejdet med forebyggelse og 
sundhedsfremme, og vi har valgt at fastholde sundhedspolitikkens pejlemærker. 
Arbejdet skal forsat have fokus på at forbedre folkesundheden. 

Pejlemærker er: 

• DET BREDE SUNDHEDSBEGREB
• SUNDE RAMMER LØFTER FOLKESUNDHEDEN. 
• FÆLLLESSKABER, FRIVILLIGHED OG PARTNERSKABER
• LIGHED I SUNDHED

Sundhed og trivsel 
- gennem hele livet
Børn og unge er fundamentet for vores fremtid, og vi arbejder for at øge  
trivslen samt den fysiske- og mentale sundhed for den næste generation. 

Vi ønsker, at kommunen nu og i fremtiden er rammen for et godt børneliv. En 
kommune, der prioriterer borgernes sociale, mentale og fysiske sundhed, er en god 
kommune at bo i. Derfor er sundhedspolitikken både retningen for det fremadret-
tede og det eksisterende arbejde med at fremme den generelle sundhed for alle i 
Svendborg Kommune. Vi ved, at fremtiden stiller nye krav, fordi vi lever længere og 
med flere kroniske sygdomme. Vi vil prioritere samarbejde på tværs af kommunens 
vældfærdsområder for at skabe effektive og robuste løsninger. 

Vi har ikke løsningen på alle udfordringer, og vi søger hele tiden ny inspiration og 
viden for at løse fremtidens sundhedsopgaver. Samarbejdet på tværs i kommunen 
og med regionen er under konstant udvikling. Vi arbejder systematisk, forsknings- 
og vidensbaseret for at imødekomme de udfordringer, der er og vil komme.

Vores politiske afsæt er, at sundhed ikke er et 
mål i sig selv, men sundhed er et middel til at 
opleve større livskvalitet og være i stand til 
at nå de mål, vi hver især har. Sammen med 
borgerne, det omkringliggende samfund og 
med afsæt i denne sundhedspolitik vil vi 
sætte retningen for en positiv udvikling 
af folkesundheden. 

Vi ønsker, at flest mulige kan leve et godt, 
langt, sundt og aktivt liv i vores kommune. Bo Hansen               Hanne Klit
   Borgmester Formand Social- og  
    Sundhedsudvalget
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Sundhed skabes hvor livet leves 
Vores vision om det gode liv for alle i Svendborg Kommune handler 
om, at alle skal have mulighed for at kunne leve et selvstændigt og 
aktivt liv, hvor flere oplever bedre fysisk og mental sundhed og flere 
gode leveår.

Vores sundhed bliver påvirket gennem det liv, vi lever. Derfor knytter sundheds-

politikken sig til alle kommunes øvrige velfærdsområder. Forebyggelse og 

sundhedsfremme har et tværgående sigte, og arbejdet med at forbedre folke-

sundheden sker i ligeså høj grad på kommunes andre fagområder. Vi er stolte 

af et stærk og produktivt samarbejde i vores kommune.

Sundhedspolitikken er udformet med udgangspunkt i de fire pejlemærker, der eks-
emplificeres med små beskrivelser af, hvordan vi omsætter vores vision til handling.

Med afsæt i Sundhedspolitikken vil Social- og Sundhedsudvalget igangsætte 
indsatser og projekter, der fremmer folkesundheden bredt i kommunen. 

De beskrevne indsatser illustrerer også vigtigheden af et stærkt og godt sam-
arbejde på tværs af de politiske udvalg og forvaltninger, for at forebyggelse og 
sundhedsfremme kommer alle til gavn, ung som gammel. 

Ambitionen med sundhedspolitikken er mærkbare  
forandring for borgerne i Svendborg Kommune.
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Ekspert i eget liv 
Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og vi samarbejder respektfuldt med borgerne  

ved at tage udgangspunkt i deres ønsker og behov. Vi tror på, at det gør samarbejdet 

mere meningsfuld og styrker motivationen for at fremme egen sundhed.

Det er vores opgave at hjælpe den enkelte med at sætte  
realistiske og håndterbare mål for udvikling i eget liv samt  
inddrage relevante samarbejdspartnere og pårørende. 

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop 
fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt. Gennem 
aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale 
sundhed. Der er mange forskellige måder og niveauer, man kan handle på. 

Fx ved at gøre noget for andre, være med i en madklub, læse en bog, være frivillig, 
med i en sports klub eller spille et spil med børnene. Det handler om at finde ud af, 
hvad der giver livet mening, glæde og værdi for den enkelte.

Et bredt sundhedsbegreb
Andet end fravær af sygdom
I Svendborg Kommune handler sundhed ikke kun om, hvorvidt man er syg eller rask. 

Det handler i høj grad om ens ressourcer og muligheder for at håndtere hverdagen, 

så man kan leve det liv, man ønsker. Derfor kan man f.eks. godt have en kronisk 

sygdom og være sund på samme tid. Ligesom man kan være rask og leve usundt.

I Svendborg Kommune ser vi det hele menneske. Det vil sige, at vi anerkender, at 

vores fysiske, mentale og sociale velbefindende er tæt forbundet og påvirket af 

omgivelserne og de øvrige levevilkår. 

Mange forskellige faktorer har indvirkning på vores liv og dermed også sundhed.  

Det gælder både de fysiske rammer, miljøet, sociale og økonomiske forhold samt 

livsstil. Den enkeltes sundhed vil således være påvirket af en lang række forhold, 

lige fra opvækst, skolegang og uddannelse, arbejdsmijø, nær- område, sociale 

relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Fokus på ressourcer og mental sundhed
Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde 
sine evner, håndtere dagligdags udfordringer, stress og indgå i fællesskaber med 
andre mennesker. Mental sundhed er altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom, 
men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at 

kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv.
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Ungekontakten – uddannelse, 
beskæftigelse og sundhed
Uddannelse og beskæftigelse er en væsentlig forudsætning for en 
selvstændig tilværelse. Derfor arbejder vi for, at flest mulige i deres 
ungdom gennemfører en uddannelse og efterfølgende opnår fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Svendborg Kommune arbejder Ungekontakten for at hjælpe de unge med særlige 

livserfaringer, der betyder, at de ikke går den direkte vej fra grundskole til uddan-

nelse, men har brug for en hånd i ryggen. Med afsæt i en koordineret og sammen-

hængende ungeindsats arbejdes der på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, 

familie- og socialområdet for at understøtte den korteste vej til uddannelse og 

job for unge. 

Mit liv - tilbage til hverdagen
I Svendborg Kommune er der mulighed for søge støtte og hjælp 
i Sundhedshuset, når man får konstateret en kronisk sygdom. 

Med fokus på, at vi er forskellige, skal der en særlig indsats til, der inkluderer et 

helhedsblik på den enkeltes liv og muligheder og ikke kun på sygdom og diagnose.

Den mulighed har borgerne i Sundhedshusets tilbud ”Mit liv – tilbage til hverdagen”. 

Her vil man få tilbudt en afklarende samtale, hvor man sammen med den sund-

hedsfaglige medarbejder sætter relevante og konkrete mål for, hvordan man 

bedst lever et liv med en kronisk sygdom. 

Det kan være ved at få hjælp igennem én eller flere af de indsatser, der tilbydes 

i Sundhedshuset, fx i form af mestringskursus, fysisk træning, kostundervisning, 

tilbud om sexologvejledning, mindfulness, rygestopkursus, samtale om alkohol 

osv. Det kan ligeledes være hjælp til at påbegynde en aktivitet i en af de utallige 

foreninger, der er i kommunen, eller ved at gå i gang med andre aktiviteter.

                   

 

Udeliv og Grønne Spirer i dagtilbud
En del dagtilbud er certificeret Grønne Spirer. 

Det vil blandt andet sige, at naturen er en særlig vigtig arena i dagligdagen hele året rundt. 
Børn, der dagligt er aktive i naturen, får en bedre fantasi, og har generelt en bedre udvikling 
i forhold til opmærksomhed og indlæring. Derudover er børn, der er meget ude, mindre syge.

 Svendborg Kommunes Sundhedspolitik 2020/ s. 11
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Sundhed gennem hele livet
I Svendborg Kommune vil vi gerne samarbejde om muligheden for at være sunde 

hele livet igennem. Vi vil samarbejde om at skabe sunde rammer for borgerne, 

lige fra dagtilbud og skole til botilbud og på plejecentre. Det samme gælder i 

byrummet, som f.eks. skal opfordre til aktiv transport ved at være god og 

sikker cykelkommune i både by og på landet.

Vi vil samarbejde om sundhed
Vi vil bruge den smukke natur til at skabe sunde rammer at være aktiv i og nyde, 

alene eller i fællesskab med andre. Gode legepladser, opholdspladser og parker 

samt mulighed for kulturaktiviteter i det fri er en del af den komplette forståelse 

af sundhed i Svendborg Kommune.

Sundhed er mål og middel
Sundhed kan være målet men også midlet til at opnå andre ting, der er med til at 

skabe et godt liv. F.eks. kan idræt, bevægelse og sunde måltider i skolen fremme 

elevernes trivsel og læring. Og rehabiliteringsindsats i ældreplejen, for kronisk syge 

og på socialområdet kan gør borgere mere selvhjulpne. Det kan også være borgere 

på kanten af arbejdsmarkedet, der gennem sundhedsfremme opnår nye ressourcer 

til at komme tilbage på arbejde. På den vis kan sundhed være løftestang for det 

generelle arbejde med at skabe gode liv for alle borgere i kommunen.

Sunde rammer 
     løfter folkesundheden 

Helhedsorienteret indsats
Vi ved, at man ofte kan have mere end én udfordring i livet. Det er derfor vigtigt, 

at vi kan tilbyde en bred tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der er individuelt 

tilpasset.En helhedsorienteret indsats fordrer et stærkt samarbejde på tværs af 

fagområder og sektorer.Det tværfaglige samarbejde vil vi understøtte med gode 

relationer og fælles mål for indsatsen.

Fokus på forebyggelse
Svendborg Kommune ved, at en bred forebyggende indsats betaler sig. En tidlig 

indsats er bedre end ”brandslukning”. Sundhedsstyrelsen har udgivet en række 

forebyggelsespakker, som rummer mange effektive og evidensbaserede forebyg-

gelsesindsatser som går på tværs af alle fagområder 

Svendborg Kommune ønsker at følge disse anbefalinger 
– for borgernes skyld, for fremtidens skyld og for 
kommunekassens skyld.
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FN´s verdensmål 
lokalt i Svendborg Kommune 
I Danmark har vi et sundhedsvæsen i verdensklasse, der har fokus 
på forebyggelse, rehabilitering, udredning, behandling og pleje.  

Det 3. verdensmål handler om at 

arbejde for et sundt liv for alle og 

fremme trivsel for alle aldersgrup-

per. I Svendborg Kommune arbejder 

vi aktivt med FN ś verdensmål, 

hvor Bæredygtighedsstrategien 

sætter lokale mål og handlinger 

for arbejdet.

Lokalt og globalt er sundhed og

trivsel en udfordring, og det kræver fælles indsats fra det offentlige, private og 

vidensinstitutioner at skabe handling frem mod 2030. 

Rehabilitering for ældre 
Rehabilitering er den overordnede velfærdsstrategi på ældreområdet. 

Det betyder, at medarbejderne støtter og hjælper den ældre med at bevare og 

træne de funktioner, der gør, at man er mere selvhjulpen. I den forbindelse er det 

væsentligt, at man har de hjælpemidler og hverdagsteknologier, der hjælper med 

til, at man kan bevare sin selvstændighed og livskvalitet. Der er fokus på tidlig 

opsporing af ændringer i den ældres fysiske og psykiske helbredstilstand. Opmærk-

somheden er blandt andet på at forebygge indlæggelser.

Udvikling af natur, by og rum
Adgang til natur og grønne områder give muligheder 
for udendørs motion spontant eller planlagt.

Det at bevæge sig i naturen har betydning for vores trivsel og sundhed bl.a. ved 

at forebygge stress og stressrelaterede sygdomme. Der er både behov for rekrea-

tive friluftsmuligheder i nærheden af, hvor vi til daglig opholder os og behov for 

udflugtsmål i fritiden. Derfor har Svendborg Kommune fokus på adgangsmulig-

heder, formidling af natur og handicappedes særlige behov, så den enkelte selv, 

men også foreninger-, idræts- og kulturlivet har gode fysiske faciliteter med 

god tilgængelighed.

Hygiejne i børnehuse
Sundhedsplejen besøger dagtilbuddene og vejleder i god hygiejne. 

Alle børn og voksne vasker hænder, når de går fra ude til inde, og inden de spiser. 

Medarbejderne bruger tid på at lære alle børn at vaske hænder, og der er tænkt 

over, at badeværelserne er indrettet, så det er nemt for børnene. 
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Fællesskaber, frivillighed 
og PARTNERSKABER
Frivillighed, fællesskab og netværk
Fællesskaber kan fremme sundhed. Vores ambition, er derfor at skabe muligheder for, at 
borgerne let kan indgå i fællesskaber og netværk, der skaber nærvær, forebygger ensom-
hed og kan rumme forskelligheder.

Vi tror på, at man, ved at se sig som en del af et større fællesskab, kan opleve det som 
meningsfuldt at involvere sig, så man føler et større ansvar og stolthed over sit nærmiljø. 
Med sundhedspolitikken ønsker udvalget at fremhæve den overordnede tanke om med-
borgerskab, hvor familie og netværk f.eks. kan hjælpe med at støtte ældre, ensomme, 
syge og særlige målgrupper. 

De frivilliges indsats skal anerkendes, og der skal være åbenhed for at tænke utraditionelt 
og modigt. Det er vigtigt, at der fortsat bygges bro mellem den frivillige verden og kom-
munen, så vi har det relevante kendskab til hinanden. Derfor har Svendborg Kommune 
sammen med Frivilligrådet og Frivillig Centeret ansat en brobygger på frivilligområdet, 
som skal arbejde for større samspil mellem den frivillige verden og Svendborg Kommune.

Et hus for frivillighed
Svendborg Kommune anerkender vigtigheden af de sociale frivillige foreninger og har et 
tæt samarbejde med foreningerne og støtter dem. Med Frivillighuset og Frivilligcentret er 
der skabt rum til at synliggøre området. Foreninger kan tilbydes gratis kurser, hjælp til at 
rekruttere frivillige, rådgivning og vejledning i foreningsrelaterede spørgsmål, holde net-
værksmøder og meget andet.

Partnerskab og fælles visioner
I Svendborg Kommune arbejder vi for at indgå i meningsfulde partnerskaber med private 
aktører og foreningslivet omkring fælles udfordringer. Partnerskaber, hvor der er en fælles 
vision, kan fremme trivsel, velvære og sundhed blandt borgerne. 

OmBold – Fodbold for alle
Under titlen ”OmBold Lokalt” lægger BK 
Stjernen græs til et fodbold koncept med 
åben fodboldtræning for udsatte, misbruge-
re, hjemløse og psykisk sårbare i samarbejde 
med Svendborg Kommune og Nordea Fonden.  
- Fodbold er for alle. Hos BK Stjernen vil vi 
gerne løfte vores del, og invitere alle typer 
af fodboldspillere, uanset baggrund, til at 
komme og være en del af fællesskabet, 
siger bestyrelsesformand i BK Stjernen, 
Carsten Thrane. 

Fælles indsats mod ensomhed 
I Svendborg Kommune står vi sammen om 
en fælles indsats mod ensomhed. Frivillige 
foreninger og Svendborg Kommune går 
sammen om at forebygge ensomhed og 
skabe initiativer og tilbud, der kan medvirke 
til livs gnist, håb og glæde for mennesker, 
der oplever ensomhed.

Vi har i fællesskab fokus på at 
imødekomme individuelle behov 
og ønsker og arbejder for, at alle 
kan finde et tilbud, de har lyst 
til at deltage i.

 Svendborg Kommunes Sundhedspolitik 2020/ s. 17
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Senioraktivitetshuse 
– for hænder og hoved
Seniorværkstederne og Seniorakademiet er to sprudlende aktivitets-
huse. Begge huse har til formål at samle pensionister og efterlønnere 
til et aktivt samvær. 

Formålet er at udvikle, tilbyde og arbejde med aktiviteter af forskellig art, hvor alle kan være 
med. Husene er 100% brugerstyrede, og aktiviteterne i husene besluttes og gennemføres 
af medlemmerne. Her giver og modtager man i forhold til egne ressourcer.

Begge huse er eksemplariske hvad angår ejerskab, engagement og 
involvering af medlemmer, og besøgende kan ikke undgå at blive 
smittet af den energi og stemning, der er i disse aktivitetshuse.

MiLife - et tilbud til børn og unge
MiLife er et kursustilbud på Svendborg ungdomsskole, hvor unge 
i alderen 13-17 år kan arbejde med selvudvikling, selvindsigt og 
livsmestring. 

Målet er at fremme den mental sundhed hos de elever, der oplever ensomhed, utilstræk-
kelighed, præstationsangst og skoletræthed. På kurserne oplever de unge, at de får en 
pause i en travl og presset hverdag, hvor de kan styrke deres personlige og sociale 
kompetencer og ressourcer.

Fritidspas – for børn og unge
Med fritidspas-ordningen er det muligt at fremme den fysiske og 
sociale aktivitet og udbygge børn og unges netværk og trivsel. 

Med ordningen øger Svendborg Kommune børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, 
ved at tilbyde kontingentstøtte til deltagelse i folkeoplysende foreninger såsom idræts-
foreninger, spejderforeninger mv. Ordningen er iværksat for at give børn og unge fra øko-
nomisk udfordrede familier en håndsrækning. Hvert barn/ung kan modtage ét fritidspas 
pr. år og således få nye oplevelser herigennem og deltage i meningsfulde fællesskaber.   

 Svendborg Kommunes Sundhedspolitik 2020/ s. 19
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Indsatser, der løfter alle
Når vi tilrettelægger forebyggelse og sundhedsfremme, har vi et 
særligt blik på de strukturelle rammer for folkesundheden. 

Projekter og indsatser tilrettelægges så flest mulig får gavn af det, og dér hvor behovet 
er størst. I Svendborg Kommune har dette givet anledning til fx Aktive børn i dagtilbud og 
Svendborgprojektet hvor alle børn og unge er en del af indsatsen, der øger bevægelse i hver-
dagen. Aktive børn i dagtilbud er et projekt, der har fokus på glæden ved bevægelse og 
fysisk aktivitet i vuggestuer, dagplejer og børnehaver for og derigennem fremme sundheden. 

Svendborgprojektet er Danmarks største indsats af sin art og har vist, hvordan man kan 
løfte sundheden for alle børn. De ekstra idrætslektioner giver desuden mulighed for et øget 
samarbejde med idrætsforeningerne og understøtter skolernes arbejde med en varieret 
skoledag i mangfoldige læringsmiljøer.
For at løfte folkesundheden, skal vi også have øje for den enkeltes behov og særlige mål-
grupper. Svendborg Kommune har en lang række specialiserede indsatser med fokus på den 
enkeltes eller en gruppes særlige behov. 

Sundhedsindsatser på botilbud
Voksne, som har deres hjem på Svendborg Kommunes bosteder, har 
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne som et vilkår i deres liv. 

En udfordring for denne gruppe er, at de i gennemsnit lever 15-20 år kortere end resten af 
befolkningen. På vores bosteder arbejder vi derfor systematisk med at styrke personalets 
kompetencer til at integrere det sundhedsfaglige blik i det socialpædagogiske arbejde. Det 
sundhedsfaglige blik drejer sig både om at have fokus på generelle sygdomsforebyggende 
og sundhedsfremmende initiativer, og på at spotte tidlige tegn på sygdomssignaler hos den 
enkelte. En hurtig og veltilrettelagt tilstrækkelig sundhedsfaglig og socialpædagogisk ind-
sats kan være afgørende for at opretholde en særlig gruppes velvære, trivsel og sundhed i 
bred forstand.

Masterplan for fremtidens ældreliv
Vi lever i en tid, hvor kravene til de kommunale ydelser på ældreom-
rådet er i stærk forandring. I fremtiden bliver vi mange flere ældre i 
Svendborg Kommune. Heldigvis kan vi se frem til mange flere gode 
og aktive leveår.

Samtidig betyder stigningen i antallet af ældre over 80 år, at der vil være flere, der kan få 
behov for pleje og hjælp fra kommunen. For at vi også fremadrettet har et solidt og velfun-
gerende ældreområde, har Svendborg Kommune udarbejdet en masterplan for fremtidens 
ældreliv frem mod år 2025. I masterplanen beskrives, hvilke retninger, der prioriteres i de 
kommende år. 



/22     

 Svendborg Kommunes Sundhedspolitik 2020/ s. 23

S.

Sunde børn og unge
Børn og unge udgør et særligt vigtigt fokusområde for Svendborg 
Kommune, da sundhed, trivsel og gode vaner ofte grundlægges 
i barndommen. 

I Svendborg Kommune har vi vores egne børnesygeplejersker i form af sundhedsplejen. 
De arbejder målrettet ift. forebyggelse og sundhedsfremme i alle familier og med alle børn 
i alderen 0-16 år.

Sundhedspleje baseres på en opfattelse af, at den enkelte er unik og har potentiale til at 
handle bedst muligt for sig selv. Sundhedsplejerske og familie arbejder sammen om at 
identificere den enkeltes behov og på at styrke den enkeltes handlekompetence rettet 
mod de specifikke behov.

Udsatte-
sygeplejen
Alle har i udgangspunktet lige 
adgang til offentlige sundhedstil-
bud, men virkeligheden er også, 
at nogle personer oplever dette 
som vanskeligt.  

Svendborg Kommune prioriterer sundhed 
for alle - uanset hvordan livet har formet 
sig, og hvordan det leves. Derfor arbejder 
kommunens to udsattesygeplejersker 
opsøgende blandt socialt udsatte. Både i 
forskellige miljøer som være- og samlings-
steder samt ikke mindst i forhold til de 
borgere, der isolerer sig i hjemmet. 
Udsattesygeplejerskerne vurderer den 
enkeltes sundhedsudfordringer og rådgiver 
borgerne. Sygeplejerskerne kan ledsage 
til samtaler hos lægen eller undersøgelser 
på hospitalet, udfører sundhedscheck og 
følger op på borgernes sundhedstilstand 
ud fra deres kendskab til den enkelte.

Sygeplejerskerne udgør derfor 
et vigtigt sundhedsfagligt bin-
deled mellem den enkelte borg-
er, sundhedssystemet og ofte 
også fagpersoner, der ikke har 
en sundhedsfaglig baggrund. 
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Vi følger udviklingen i sundhedsadfærden blandt borgere i Svendborg Kommune tæt. 
Til dette har vi den regionale sundhedsprofil, som hvert fjerde år giver en status på trivsels-, 
sygdoms- og sundhedsadfærd blandt borgerne.

I Svendborg supplerer vi med Børn og Unge livsundersøgelse for også at have viden om 
denne målgruppes fysiske, mentale og sociale sundhed. Det er to gode værktøjer til at 
kunne prioritere vores indsatser og tiltag udefra. 

Generelt melder borgere i Svendborg Kommune en høj grad af 
trivsel, livskvalitet og selvvurderet helbred, og denne tendens 
vil vi understøtte fremadrettet.  

Et blik på sundheden
Svendborg Kommune indgår i et forpligtende samarbejde omkring 
Sundhedsaftalen, som er den regionale samarbejdsaftale mellem 
sygehuse, egen læge og de 22 kommuner i Region Syddanmark. 

Vi ser Sundhedsaftalen som en hjørnesten i forhold til at fremme lighed i sundhed 
samt at arbejde målrettet med udviklingen af overgange og sammenhæng i det 
nære sundhedsvæsen. 

Sundhedsaftalen har en overordnet vision om et samarbejde, der skaber lighed i sundhed 
og om at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og aftalen sætter i 

2019-2023 fokus på: 

Et forebyggende samarbejde omkring: 

• Et røgfrit Syddanmark
• Færre overvægtige 
• Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge

Fokus på bedre overgange mellem region og kommune for:

• Mennesker med psykiske lidelser
• Ældre borgere 
• Personer med kronisk syge

Med sundhedsaftalen arbejdes for bedre sammenhæng til:

• Uddannelses området 
• Arbejdsmarkedet
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RUSK netværket
Vi vil understøtte en kultur på ungdomsuddannelserne, som tager afstand 
fra overdrevent brug af rusmidler, og som gør det nemmere at tale åbent 
omkring rusmidler. Dette er et fælles mål på tværs af uddannelsesvejleder, 
lærere og SSP konsulenter og understøttes gennem RUSK netværket. 
Netværket arbejder for at involvere de unge, forældre, lærere, ledere, 
vejledere og alle andre voksne omkring de unge. RUSK søger at påvirke 
de unges brug af alkohol og stoffer, og udvikle en tillidsfuld dialog 
med de unge om deres brug af rusmidler. 

Røgfri fremtid frem mod 2030: 
Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år i Danmark 

at ryge, og halvdelen bliver ved hele livet. Med partnerskabet 
”røgfri fremtid” arbejder Svendborg Kommune sammen med 
Kræftens Bekæmpelse, Region Syddanmark, DGI, DIF og over 
200 andre private og offentlige organisationen for, at fremtiden 
bliver uden røg.

Lokalt forebygger vi ved at understøtte rygestop, forebygge 
rygestart og fremme røgfri miljøer. Det gør vi, fordi børn og unge 
har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, 
at det bliver muligt. Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor 
flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt 
og godt liv. Som en naturlig del af aftalen har Svendborg Kommune 
indført røgfri arbejdstid. 

Vi vil samtidig have fokus på at forbygge, at børn og unge begynder 
at bruge andre former for tobak, som snus og e-cigaretter. Sammen 
vil vi arbejde for, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Større lighed i sundhed 
Vi arbejder fokuseret på, at ulighed begrænses ved at understøtte 
udsatte borgere i alle aldre og gennem hele livet. 

Det sker, når sundhedsplejen tilbyder ekstra støtte til de familier, der har behov, når borgere 
i udsatte positioner hjælpes ind i foreningslivet, når mænd tilbydes særligt tilrettelagt reha-
biliteringsforløb som Vildmændene, eller når ensomme ældre hjælpes ind i nye fællesskaber. 

Tidlig og målrettet indsats 
I Svendborg Kommune vil vi gerne sætte ind tidligt og forebygge, at nye generationer 
begynder at ryge eller får et misbrug af alkohol og andre rusmidler. 
Med inspiration i Den Islandske Model vil vi lokalt tage udgangspunkt i evidens, dialog og 
lokale data for at skabe handling, dér hvor udfordringerne opstår. Vi vil derfor i samarbejde 
med især grundskolen og vores lokale uddannelsesinstitutioner sætte ind med helt tidlige, 
systematiske og koordinerede forebyggelsesindsatser. Konkret vil vi bl.a. arbejde for, at 
ingen børn og unge i 2030 ryger. 

Med ”Trivselsdagen” på ungdomsuddannelserne vil vi igennem dialog- og workshopoplæg 
præsentere de unge for konkrete redskaber til at håndtere en række dilemmaer og udfor-
dringer, så de bedre kan håndtere de udfordringer, mange kan stå over for i deres studie- 
og ungeliv. 

Vi styrker børn og unges mentale sundhed 
Vi arbejder målrettet på at fremme børn og unges mentale sundhed gennem de etablerede 
tilbud og gennem udvikling af nye tværgående tiltag og projekter. 
Børn og unge skal opleve en hverdag præget af trivsel, hvor de har mulighed for at udfolde 
deres evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med an-
dre mennesker. De unge i Svendborg skal mærke, at kommunen har fokus på deres sundhed 
og trivsel i deres hverdag i bl.a. dagtilbud, skole og i hjemmet.  Mental sundhed og velbefind-
ende blandt børn og unge løftes kun, når vi arbejder sammen, og alle tager ansvar. Sådanne 
samarbejder vil fylde mere i fremtiden. 
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