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  SUNDHEDSPOLITIK 
Velkommen til 

Svendborg Kommunes nye 

I Svendborg Kommunes sundhedspolitik er
sundhed ikke blot et personligt anliggende 

men også et samfundsansvar, hvor 
folkesundheden skal løftes i flok. 

Vi vil sundhed i Svendborg
Sundhed er derfor en af de helt naturlige, bærende elementer i Svendborg 
Kommunes politiske strategi for vækst og udvikling. Svendborg Kommunes nye 
sundhedspolitik er en sundhedsfremmende politik med fokus på det gode liv. 
Politikken handler derfor ikke primært om risikofaktorer og sygdom, men om 
glæden ved at leve sundt og at sundhedsfremmende indsatser også kan have en 
helbredende	effekt.	

Vi mener, at en kommune, der prioriterer borgernes sundhed og udvikling højt,  
er en god kommune at bo i. Derfor er sundhedspolitikken både retningen for det 
nye arbejde med sundhed for alle borgere og en del af den fortsatte, gode historie 
om Svendborg Kommune som sund kommune.

På tværs af kommunen vil vi samarbejde om at skabe muligheder og retning for 
det gode og sunde liv for alle borgere gennem hele livet. Vi vil som kommune 
gerne understøtte dette gennem forskelligartede tiltag, som kan være alt fra  
målrettede indsatser til fysiske rammer og deciderede tilbud. 

Et af de steder, hvor der konkret skal arbejdes med sundhed for borgerne, er i 
Svendborg	Kommunes	kommende	sundhedshus,	der	er	truffet	politisk	beslutning	
om. Vi ser frem til åbningen primo 2017.

Ambitionerne på forsknings- og udviklingsområdet indenfor sundhed i Svend-
borg Kommune er tillige høje, og der forventes et øget forskningssamarbejde  
med forskningsinstitutionerne, når rammerne for sundhedshuset er på plads.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har medvirket i tilblivelsen  
af Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik. Vi ser frem til, at vi i samarbejde 
skal gøre den levende og omsætte ord til handling. 
En gang årligt skal der gøres status over sundhedspolitikken, hvor Byrådet og 
administrationen bliver orienteret om initiativer, der er sat i værk som udløber  
af politikken. I samme forbindelse drøftes nye mulige tiltag for det kommende år. 

Lars Erik Hornemann, Hanne Ringgaard Møller,  
Borgmester  formand for Social- & Sundhedsudvalget

FORORD
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   HVOR  LIVET LEVES
Sundhed skabesINDLEDNING

Svendborg 
Kommune har en 

bærende vision 
om det gode liv 
for alle borgere 

Generelt skal arbejdet med sundhed ske på 
et højt fagligt niveau og tage udgangspunkt 
i ny forskning og udvikling. 

Svendborg Kommune har en bærende vision om det gode liv for alle borgere.  
Den vision kan sundhedspolitikken være med til at understøtte, da oplevelsen af  
at have det godt er tæt forbundet med vores fysiske, psykiske og sociale sundhed. 

Vores sundhed bliver påvirket gennem det liv, vi lever. Det er derfor hele Svendborg 
Kommunes	sundhedspolitik,	og	den	knytter	sig	flere	af	kommunes	øvrige	politik-
ker. For eksempel kan nævnes Mad- og måltidspolitikken, Bevægelsespolitikken, 
Handicappolitikken og Rusmiddelpolitikken. 
Det tværgående sigte med sundhedspolitikken har derfor også afspejlet sig i 
processen frem mod vedtagelsen af politikken.
Det er kommunens ansvar at implementere sundhedspolitikken, så politikken bliver 
realiserbar og medfører en mærkbar forandring for borgerne i Svendborg Kommune.

Sundhedspolitikken er udformet med udgangspunkt i fem temaer:
• Vi tror på et bredt sundhedsbegreb
• Sunde rammer løfter folkesundheden
• Fællesskaber, frivillighed og partnerskaber
• Lighed i sundhed er vejen frem
• Særlig fokusområder

Hvert	tema	eksemplificeres	med	små	beskrivelser	af	eksisterende	indsatser	i	Svend-
borg Kommune, der kan skabe inspiration for det videre arbejde med sundhed.

På tværs af kommunen skal der formuleres strategier for særlige indsatsområder 
med konkrete handleplaner. Handleplanerne skal være baseret på dokumenta-
tion og kvalitet ved at være tilpasset borgernes behov og omgivelserne samt følge 
evidensen og bedste praksis viden inden for området. 
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”Den mentale sundhed 
er fundamentet”. 

Citat fra borgermøde, 2015 

Vi ser borgeren som 
ekspert i eget liv...

Borgernes 
ønsker og mål er 
udgangspunktet
Vi samarbejder respektfuldt med borgerne 
ved at tage udgangspunkt i deres ønsker. Vi tror 
på, at det gør samarbejdet mere meningsfuld 
og styrker motivationen for at fremme egen 
sundhed. 

Det er vores opgave at hjælpe borgere med 
at sætte realistiske og håndterbare mål for 
udvikling i eget liv samt inddrage relevante 
samarbejdspartnere og pårørende ved at 
arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang. 

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. Man kan derfor f.eks. godt have 
en kronisk sygdom og være sund på samme tid. Ligesom man kan være rask og 
være usund.
I Svendborg Kommune ser vi det hele menneske. Det vil sige, at vi anerkender, 
at vores fysiske, mentale og sociale tilstand er tæt forbundet med og påvirket af 
omgivelserne og de øvrige levevilkår.

Mange forskelligartede faktorer har indvirkning på vores liv og dermed også 
sundhed. Det gælder både de fysiske rammer, miljøet, sociale og økonomiske 
forhold samt livsstil. Dermed sagt vil den enkeltes sundhed være påvirket af 
en lang række forhold, lige fra opvækst, skolegang og uddannelse, til vaner, 
arbejdsmiljø, nærområde, sociale relationer og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus på ressourcer 
og mental sundhed
At fremme sundheden handler om at understøtte egne ressourcer og opnå 
robusthed til selv at håndtere de udfordringer, der måtte komme i livet både 
fysisk, psykisk og socialt. 
Vi arbejder ud fra, at lysten og overskuddet til en sund livsstil kan komme 
naturligt i spil, når egne ressourcer bliver understøttet og kommer frem i lyset.

Den mentale sundhed giver velvære og skaber overskud til at leve sundt. 
Mangel på samme kan derfor være en hindring, selvom mulighederne og 
rammerne er på plads.

SUNDHEDSBEGREB
Vi tror på et bredt
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Ungekontakten 
– uddannelse 
og sundhed
Uddannelse er en af de bedste indikatorer for 
forebyggelse af sygdom og håndtering af egen 
sundhed. På den måde er uddannelse en indi-
rekte måde at fremme sundheden på. 

I Ungekontakten er uddannelse det over-
ordnede fokus i mødet med de unge. Gennem 
en målrettet, tværfaglig indsats og med god 
koordination mellem kommunens forebyggen-
de	og	sociale	indsatser	er	målet,	at	flere	unge	
hurtigst muligt gennemfører en ungdomsud-
dannelse og dermed opnår mulighed for en 
sund og selvstændig voksentilværelse.  

Mit liv - tilbage til hverdagen
Når borgere får konstateret kronisk sygdom, skal der en særlig indsats til, der 
inkluderer et helhedsblik på borgerens liv og muligheder. 
Det tilbyder forløbet ”Mit liv – tilbage til hverdagen”. Forløbet begynder altid 
med en afklarende samtale, hvor der bliver sat konkrete og synlige mål op sam-
men med borgeren. Herefter kan forløbet sammensættes af en bred vifte af tilbud: 
fysisk træning, kostundervisning, tilbud om sexolog, rygestopkursus, individuelle 
samtaler, mestringskursus samt et vildmænd-kursus særligt henvendt til mænd. 

Til en del af tilbuddene er de pårørende også velkomne. Til slut laves en opsam-
ling på hele forløbet. På den vis fastholdes borgerens tilbagevenden til en ny, 
meningsfuld hverdag.

Udeliv og 
Grønne Spirer i dagtilbud
I dag har vi i Svendborg 20 dagplejere og dagtilbuddet Østerdalen, der er 
certificeret	Grønne	Spirer.	Det	vil	blandt	andet	sige,	at	naturen	skal	ind	i	daglig-
dagen 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. 

Der ud over er børn, 
der er meget ude, mindre syge.

SUNDHEDSBEGREB
Her bruger vi det bredeEKSEMPLER
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Fokus på 
forebyggelse
Svendborg Kommune ved, at forebyggelse be- 
taler sig. En tidlig indsats er bedre end ”brand-
slukning”. Sundhedsstyrelsen har udgivet 
en række forebyggelsespakker, som rummer 
mange	effektive	og	evidensbaserede	forebyg-
gelsesindsatser. 

Svendborg Kommune ønsker at følge disse an-
befalinger – for borgernes skyld, for fremtidens 
skyld og for kommunekassens skyld. 

FOLKESUNDHEDEN
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.

”Svendborg Kommune skal fungere 
som én enhed og helhed”. Citat fra borgermøde 2015. 

Sunde rammer løfter
Helheds-
orienteret 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.  
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EKSEMPLER

Natur og byudvikling
I byudviklingsprojektet Tankefuld, indgår den rekreative udvikling af 
skoven Sofielund. I projektet er der lagt stor vægt på den alsidige brug 
af skoven, så der både er muligheder for aktiv udfoldelse, og stille om-
råder til samvær og fordybelse. Samtidig med at naturen bliver mere 
mangfoldig.  Alle tre ting er vigtige for vores helbred, både fysisk og 
mentalt – og dermed også for det gode liv.

Svendborgprojektet: 
Idrætsskoler og forskning
Svendborgprojektet består af idrætsskoler og forskning.  Alle kommu- 
nens folkeskoler er idrætsskoler, hvor de ca. 4.000 børn i 0.- 6. klasse 
har seks lektioners idræt om ugen. 
Siden 2008, har forskere fulgt ca. 1.200 af børnene, og forskningen har 
vist, at de ekstra lektioners idræt har markante og positive effekter på 
børnenes sundhed, f.eks. i forhold til udviklingen af overvægt og de 
risikofaktorer, der er forbundet med livsstilssygdomme. 

Svendborgprojektet er verdens største forskning-
sprojekt af sin art og har vist, hvordan man kan 
løfte sundheden for alle børn.

 FOLKESUNDHEDEN
Her løfter sunde rammer

Rehabilitering 
for ældre
På ældreområdet spænder Svendborg Kom-
munes fokus på sundhed bredt. Rehabilitering 
er den overordnede velfærdsstrategi på ældreo-
mrådet. Det betyder, at medarbejderne støtter 
og hjælper borgeren til at være længst muligt i 
eget liv blandt andet ved at bevare og træne de 
funktioner, der gør borgeren mere selvhjulpen. 
I den forbindelse er det væsentligt, at borgerne 
har de hjælpemidler og hverdagsteknologier, 
der er med til at sikre, at borgeren kan bevare 
sin selvstændighed. Der er desuden fokus på 
tidlig opsporing af ændringer i borgerens fysis-
ke og psykiske helbredstilstand. Derigennem 
øges opmærksomheden på blandt andet at 
forebygge akutte indlæggelser. 

Hygiejne 
i børnehuse
Børnehuset Børnely er skofrit område. Både 
børn, forældre, personale og gæster stiller deres 
sko i garderoben. Undersøgelser har vist, at rig-
tig mange bakterier bringes ind i institutioner 
siddende under bunden af vores sko. Alle børn 
og voksne vasker hænder, når de går fra ude til 
inde og inden de spiser. 

Børnely bruger tid på at lære alle børn at vaske 
hænder, og der er tænkt over, at badeværels-
erne er indrettet, så det er nemt for børnene.
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       PARTNERSKABER

Vi  vil 
samskabe 
om fælles 

visioner for 
sundhed

Samarbejde 
med frivillige 
foreninger 
Vi ser frivillighed som en ressource, der kan 
inddrages endnu mere i indsatser og aktiviteter 
i kommunen. Kommunen kan i disse sammen-
hænge samarbejde med frivillige foreninger 
og være med til at give borgere mulighed for at 
bidrage til fælles-skabet med egne ressourcer.

Vi vil understøtte civilsamfundets rolle og 
mulighed for at fremme borgeres sundhed. 
Sundhedsfremme skal støtte den enkeltes 
mulighed for at indgå aktivt i andre sammen-
hænge. Alle borgere skal have mulighed for at 
tage aktiv del i kommunen og involvere sig i 
områder, der interesserer dem og har betydning 
for deres liv. 
De frivilliges indsats skal påskønnes og under-
støttes, og der skal være åbenhed for at tænke 
utraditionelt og modigt.

Samarbejde i 
partnerskab om 
fælles visioner 
I Svendborg Kommune ved vi, at vi ikke kan 
gøre det alene. Vi ønsker at indgå meningsfulde 
partnerskaber med private aktører og forenings-
livet. Partnerskabet kan udspringe af en fælles 
vision,	der	har	indflydelse	på	borgere	sundhed,	
og hvor vi hver især bidrager til samarbejdet med 
det, vi kan. På den måde arbejdes der mere inno-
vativt og opstår gensidigt udbytte for alle parter. 

Fællesskab og netværk
At være sammen om sundhed er ikke kun at bane vejen for den enkelte borgers 
sundhed – men også at støtte op om de fællesskaber, der kan fremme sundhed. 

Vi vil understøtte den aktive borger ved at åbne op 
for at indgå i meningsfulde fællesskaber
Det er derfor en høj prioritet i vores sundhedspolitik, at kommunen skaber 
muligheder for, at borgerne kan indgå i fællesskaber og netværk, der skaber 
nærvær, forebygger ensomhed og kan rumme forskelligheder. At føle sig ensom 
eller alene har stor betydning for livskvalitet og helbred. 

Netværk	og	relationer	kan	skabe	synergieffekter,	når	det	er	baseret	på	tillid	og	
giver adgang til ressourcer. Det gør netværket til andet og mere end en samling 
individer, der hver især forfølger egne mål.  

Vi tror på, at man ved at se sig som en del af et større fællesskab, oplever det som 
en gave at involvere sig, og føler et større ansvar og stolthed over sit nærmiljø 

Sundhedspolitikken understøtter derfor den overordnede tanke om medborgerskab, 
hvor familie og netværk f.eks. kan hjælpe med at støtte ældre, syge og udsatte borgere.

 ”Borgere i Svendborg Kommune 
kan tage hånd om hinanden”.  
Citat fra borgermøde 2015 

Fællesskaber, frivillighed og
- ”En ven i hånden er bedre 

end 10 på nettet”. 
Citat fra borgermøde 2015
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Seniorværkstederne
Seniorværkstederne i Svendborg er et sprudlende Aktivitetshus for seniorer, der 
er organiseret som en forening og støttet af Svendborg Kommune. Seniorværkst-
edernes formål er, at samle pensionister og efterlønnere til et aktivt samvær, at ud-
vikle, tilbyde og arbejde med aktiviteter af forskellig art tilpasset så alle kan være 
med og at holde sociale fællesarrangementer. Huset er 100 % brugerstyret og al 
aktivitet på stedet besluttes og gennemføres af medlemmerne. Stedet er eksempla-
risk hvad angår ejerskab, engagement og involvering af medlemmer, og besøgende 
kan ikke undgå at blive smittet af den energi og stemning, der er på stedet. 

MiLife
MiLife er et udviklings– og læringskoncept på Svendborg Ungdomsskole, skabt 
af Randers Ungdomsskole i samarbejde med en erhvervspsykolog. MiLife er bl.a. 
skabt på baggrund af det stigende antal af unge, der laver omvalg i forhold til ung-
domsuddannelser. Mange unge i dag har ikke nok selvindsigt og mangler kom-
petencer inden for det personlige og sociale område. MiLife henvender sig til alle 
unge, som på den ene eller anden måde kunne have brug for selvudvikling eller 
har udfordringer i forhold til sociale fællesskaber og det at føle sig accepteret.

Fritidspas
Fritidspas er en ordning, der ved tilbud om blandt andet vejledning og kontin-
gentstøtte sigter på at øge udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. 
Deltagerne i fritidspasaktiviteter forventes at kunne forbedre deres skolepræsta-
tioner, få bedre trivsel og et styrket netværk, ligesom det forventes, at indsatsen  
er kriminalitetsforebyggende. Der samarbejdes med to skoler om fritidspas.  
De humanitære organisationer BROEN og Ungdommens Røde Kors er med-
spillere i opgaven. Derudover er nedsat et implementeringsteam, som består 
af repræsentanter fra skoler, dagtilbud, SSP, humanitære foreninger, idræts-
foreninger, Svendborg Idræts Samvirke og Juniorklubber. 
Roskilde er tilknyttet som mentorkommune. Processen kører i samarbejde  
med Socialstyrelsen og CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.   

HR + sundhedstjek
Svendborg Kommune har allerede gennemført over 1000 sundhedstjek på egne 
medarbejdere inden for alle faggrupper. I 2016-2017 indgår kommunen et part-
nerskab med fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og patientforeninger om 
at tilbyde sundhedstjek til særlige målgrupper på interesserede virksomheder.   

FÆLLESSKABER, 
FRIVILLIGHED & 

PARTNERSKABER

Her understøtter vi EKSEMPLER
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- ”Kommunen skal understøtte 
muligheder for det, man
 gerne vil”. Citat fra borgermøde 2015

Individuel tilgang
At skabe lighed i sundhed er en af de udfordringer, der også i Svendborg Kommune 
er stor. Det kræver først og fremmest en individuel tilgang til alle borgere, der tager 
hensyn til borgernes livssituation generelt, herunder både fysiske, psykiske og sociale 
hensyn. 

Vi vil tilpasse vores tilbud til den enkeltes behov 
Vi vil understøtte lighed i sundhed ved i så høj grad som muligt at tilpasse vores tilbud 
til den enkelte borger. Groft sagt kan man sige, at vi må behandle borgerne forskel-
ligt for at behandle dem ens. For at kunne gøre dette, afdækkes den enkeltes behov, 
muligheder og ressourcer inden en given indsats iværksættes.

Fokus på borgere 
med færre ressourcer
Vi vil gerne bruge ekstra ressourcer på de borgere, som har de største behov. Vores 
mål er, at så mange som muligt kan klare sig selv. For nogen er en mindre, men tidlig 
indsats nok, mens andre har brug for længere forløb. Vi tror på, at det giver en mere 
bæredygtig indsats, hvor borgere på sigt kan klare sig selv eller med mindre hjælp.   
    

Brede indsatser der løfter alle
Ved at sætte ind med brede indsatser kan folkesundheden løftes hos alle. Et godt 
eksempel på en eksisterende, bred indsats er Svendborgprojektet, hvor alle børn får 
ekstra idræt i skolen. Otte års forskning viser, at det gavner alle børn – og særligt de 
børn, der har mest brug for det. 

            ER VEJEN FREM
 Lighed i sundhed

I 2016 udvides Svendborgprojektet med Aktive børn i dagtilbud, der har fokus 
på krop og bevægelse hos mindre børn. Derudover kan nævnes LOMA (Lokal 
Mad), hvor eleverne laver sund mad til hinanden på skolen, og 3-årsbesøg af 
Sundhedsplejen, som er et tilbud om tidligt, forebyggende hjemmebesøg til 
alle 3-årige børn.  

Lige adgang 
og muligheder for alle
Som mennesker vil vi som udgangspunkt gerne kunne klare os selv. Vi vil un-
derstøtte, at alle borgere i så høj grad som muligt har mulighed for dette. 

På samme vis skal vores nye Sundhedspolitik udmøntes, så der er størst 
mulighed for, at alle borgere kan få det sundhedstilbud, de har behov for. Vi vil 
derfor indtænke tilbud til alle uanset handicap eller ressourcer.
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Tandpleje er 
også en social indsats
Tandplejen i Svendborg har i de seneste tre år arbejdet med et forebyggelses-  
og sundhedsfremmeprojekt, hvor fokus var tandsundhed blandt socialt udsatte. 
Ved en borgerhøring fandt kommunen ud af, at ønsket blandt mange af de socialt 
mest udsatte og hjemløse i Svendborg var ’bedre tænder’. Ikke kun fordi tænderne 
gjorde ondt, men også fordi der ligger en stor social stigmatisering i at have meget 
dårlige tænder. For disse borgere er det fantastisk at føle, at de er som ’alle andre’. 
At de ikke igen skal føle sig udstødt af samfundet. 

Tandplejen oplever en meget stor taknemmelighed, når tænderne bliver i orden. 
Borgere har fået praktik og job og kan nu klare sig selv, når de får ny selvtillid med 
bedre tænder og følgesygdommene fra f.eks. tandbylder forsvinder.

Sundhed som aftale 
Den tid er for længst forbi, hvor sundhedsplejersken vidste bedst og blot kunne af-
levere et facit til borgeren. Hun møder børn, unge og forældre, der i dag har langt 
mere	brug	for	at	få	god	vejledning,	støtte	og	input,	til	at	kunne	finde	rundt	i	de	
mange	forskellige	bud	på	’god	sundhed’,	der	findes	i	dag.	Ressourcer	bliver	brugt	
på de familier, som har det største behov frem for, at alle får de samme standard 
forløb. Sundhedsplejen arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er 
baseret på nyeste forskning og evidensbaseret viden. 

Deres sundhedsarbejde baserer sig desuden på en opfattelse af, at den enkelte er 
unik, har egne kompetencer til at handle bedst for sig selv, som sundhedsplejerske 
og	familie	i	samarbejde	skal	finde	frem	og	bruge.

           LIGHED I FOKUS
Her er

Svendborg
projektet - Aktive 
børn i dagtilbud
Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud 
bygger på erfaringerne fra idrætsskolerne, som 
viser, at der er behov for en endnu tidligere 
sundhedsindsats hos børnene. Aktive børn i dag- 
tilbud har fokus på bevægelse, kropsbevidsthed 
og motorisk udvikling for de 0 til 6 årige børn i 
kommunens dagtilbud.

Fremme af 
lighed i sundhed
På Social- og Sundhedsområdet er der fokus på 
en styrket indsats i forhold til tidlig opsporing 
og forebyggelse af livsstilssygdomme hos borg-
ere med psykiske, kognitive og fysiske funktion-
snedsættelser. Indsatsen omhandler systema-
tiserede sundhedstjek i et partnerskab med de 
praktiserende læger samt kompetenceudvikling 
til både borgere og personale i sundhedsfrem-
mende adfærd. Der er desuden etableret sund-
hedsfremmende aktiviteter til borgerne i  
et tæt samarbejde med målgruppen. 

EKSEMPLER
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Sundhedsprofil
Vi	bruger	Svendborg	Kommunes	sundhedsprofil	til	at	se,	hvor	sunde	vi	er	og	som	
redskab til at prioritere vores indsatser. Vi tror på at ros og klap på skulderen er 
mere	motiverende	end	fejlfinding,	men	vi	tør	dog	også	se	udfordringerne	i	øjnene	
og sætte ind med prioriterede indsatser, hvor det går mindre godt.

Vi ved, at kost, rygning, alkohol og motion er livsstilsparametre, som sammen med 
vores mentale tilstand har stærk indvirkning på vores sundhed. Derfor har posi-
tive livsstilsændringer hos den enkelte stor betydning for folkesundheden.

Det er stadig tobak og alkohol, der er de største syndere i forhold til livsstilssyg-
domme,	og	desværre	er	Svendborg	Kommunes	sundhedsprofil	ikke	så	god	på	disse	
områder.	Vi	befinder	os	i	gruppen	med	størst	andel	både	i	forhold	til	at	overskride	
højrisikogrænsen for alkoholindtag og i forhold til antallet af daglige rygere i Re-
gion Syddanmark. Svendborg Kommune prioriterer derfor indsatsen mod tobak 
og	alkohol	højt.	Vi	ved	samtidig	fra	vores	Sundhedsprofilundersøgelse,	at	størst-
edelen af de borgere, der ryger eller drikker for meget alkohol gerne vil nedsætte 
deres forbrug. Her er kommunen klar til at hjælpe. Vi har samtidig stor opmærk-
somhed på at undgå stigmatisering af personer eller grupper, der ellers kan føle 
sig ramt og udenfor samfundet. 

Alkohol
For meget alkohol er skadeligt i forhold til vores fysiske sundhed – men kan i 
særlig grad også påvirke vores psykiske og sociale sundhed. Et for stort alkohol-
forbrug kan medføre negative konsekvenser for dem, man omgiver sig med, f.eks. 
familie, venner og kollegaerne på ens arbejdsplads. I Svendborg Kommune har 
vi derfor stort fokus på at forebygge overforbrug af alkohol samt at hjælpe med at 
nedsætte forbruget. 

Vi tør at se sundheds-
udfordringer i øjnene...

     FOKUSOMRÅDER
Tobak
I år 2013 er 20 procent af borgerne over 16 år i 
Svendborg Kommune daglige rygere. Det er lidt 
under en procent færre end i år 2010. Udviklin-
gen går altså den rigtige vej men desværre meget 
langsom. Det er derfor ambitionen at fremsky-
nde udviklingen ved at reducere antallet af 
rygere i Svendborg Kommune. Det skal både 
ske	gennem	forebyggelse	af	rygestart	og	flere	
gennemførte rygestop.

Tidlig og 
målrettet indsats
I Svendborg Kommune vil vi gerne sætte ind 
tidligt og forebygge at nye generationer begy-
nder at ryge og/eller drikke for meget. Vi vil 
derfor sætte ind med helt tidlige, systematiske 
og koordinerede forebyggelsesindsatser i f.eks. 
skolerne og på ungdomsuddannelserne.  Vi er 
opmærksomme på, at voksne er rollemodeller 
og kan være med til at vise vejen for nye gener-
ationer. 

Særlige
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Kost og ernæring til ældre
På ældreområdet er der fokus på ernæring, og der udføres systematisk ernærings- 
screening af de ældre borgere for at sikre en rettidig ernæringsmæssig indsats. 
Det	er	vigtigt	at	skabe	rammer,	hvor	borgeren	befinder	sig	godt,	fordi	mental	
sundhed er essentiel for den fysiske sundhed. Derfor har ældreområdet blandt 
andet igangsat projekt Spisevenner, hvor borgere spiser sammen og projekt 
Foden under eget køkkenbord, der har til formål at styrke sociale fælles- 
skaber på plejecentre i kommunen.

RUSK
I år 2012 modtog Svendborg Kommune støtte fra Sundhedsstyrelsen til gennem-
førsel	af	et	satspuljeprojekt	med	fokus	på	unge,	alkohol	og	stoffer.	Svendborg	
Kommunes projekt, ”Ruskmiddelforebyggelse på Ungdomsuddannelserne i 
Svendborg Kommune” (RUSK), har arbejdet på at skabe en grundlæggende  
kultur i kommunen og på ungdomsuddannelser, der tager afstand fra over-
drevent brug af rusmidler, og gør det nemmere at tale åbent omkring rusmidler. 
Det gælder både for de unge, forældrene, lærerne, vejlederne og alle andre 
voksne omkring de unge. 

Projektet havde stor succes og er nu driftsat med forankring i styregruppen  
for CAMPUS Svendborg, Ungekontakten og et rusmiddelforebyggende, fagligt 
netværk	på	tværs	af	kommune	og	ungdomsuddannelserne,	der	mødes	ca.	fire	
gange om året.

              PARAMETRE
Her er fokus på særlige  livsstils-EKSEMPLER

Mad i børnehuse
I	flere	børnehuse,	er	børnene	med	til	at	tilbe-
rede sund mad. Dermed får de mulighed for 
at dufte, se, høre og følge med i hele processen 
og smage på forskellige råvarer. De får også 
mulighed for at udvikle egne kompetencer og 
oplever at aktiv deltagelse giver mening. 

Rygestop 
for unge
Svendborg Kommunes rygestopvejledere tager 
imod henvendelser med ønsker om rygestop-
forløb fra både folkeskoler, ungdomsskolen og 
ungdomsuddannelser. 
Rygestopvejlederne kan tilbyde individuelle 
samtaler og samtaler i små grupper. Samtalerne 
handler for de unge om at blive klar over, hvor-
for de ryger, hvad alternativerne er, hvad må de 
må opgive, når de slipper cigaretterne og hvem 
der kan hjælpe dem? 

Til samtalerne fortæller de unge f.eks. også 
om, hvordan de oplever, at kammeraterne ”ser 
ned på dem”, eller de har følelsen af, at folk på 
gaden kigger fordømmende efter dem. Det kan 
være svært for de unge at stoppe med at ryge, 
når der f.eks. ryges i hjemmet og/eller deres 
kammeraterne ryger – for hvad skal man lave, 
når man ikke ryger? 

Enkelte unge har røget siden de var 10 år og 
mærker allerede som 14-15-årige, at det gør 
ondt at trække vejret dybt. Det kan også være at 
sporten er droppet eller de er trætte af, at alle 
pengene går til smøger. 
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