Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 7.

Forebyggelsespakkerne på Fysisk aktivitet og Mad og måltider - forslag til Sundhedsog Kulturforvaltningens operationalisering af anbefalingerne
2013-51336
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds og Kulturudvalget godkender forslag til
operationalisering af forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau indenfor Fysisk aktivitet og Mad
og Måltider.
Beslutning:
Godkendt

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 26.11.2014
kl. 09.00

Side 1 af 3

Sundheds- og Kulturudvalget

Sagsbeskrivelse

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker (Alkohol, Tobak, Fysisk aktivitet, Mad
og Måltider, Mental sundhed, Seksuel sundhed, Hygiejne, Indeklima, Solbeskyttelse, Stoffer og
Overvægt). Forebyggelsespakkerne er et sæt af faglige anbefalinger til kommunernes
forebyggelsesarbejde. Formålet med forebyggelsespakkerne er at give kommunerne konkrete
redskaber til at styrke folkesundheden gennem en række faglige anbefalinger på centrale
forebyggelsesområder.
I høringsudkast til Sundhedspolitikken 2015-2018 indgår et 4-årigt mål om, at anbefalingerne på
grundniveau i følgende forebyggelsespakkerne:
1.
2.
3.
4.
5.

Alkohol,
Tobak,
Fysisk aktivitet,
Mental sundhed
Mad og Måltider opfyldes i politikperioden.

Anbefalingerne er inddelt i et grund- og et udviklingsniveau:




Anbefalinger på grundniveau er veldokumenterede og kan derfor implementeres med vished
om, at de har en effekt. Anbefalingerne knytter sig til indsatser, hvor kommunen har naturlig
adgang til målgruppen og arenaerne og hvor implementeringen umiddelbart kan
igangsættes.
Anbefalingerne på udviklingsniveau bygger på en svagere viden og der er færre erfaringer.
Implementeringen af disse anbefalinger vil typisk kræve pilotprojekter, partnerskaber mv.

Alle forvaltninger har lavet forslag til, hvordan forvaltningen vil opfylde anbefalingerne på
grundniveau i de fem pakker indenfor den enkelte forvaltnings område. Sundheds- og
Kulturforvaltningen har i vedlagte bilag samlet alle de anbefalinger på grundniveau, som er
relevante for forvaltningens arbejdsområder. I samarbejde mellem de relevante afdelinger i
Sundheds- og Kulturforvaltningen er der udarbejdet et bud på, hvordan hver anbefaling skal
operationaliseres – det vil sige, forslag til, hvad der skal til, før anbefalingen er opfyldt
tilfredsstillende – evt. i forhold serviceniveau.
Bilaget indeholder til orientering desuden en liste over de anbefalinger på udviklingsniveau, som er
relevante for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Fremadrettet vil status på Sundhedspolitikken indeholde en samlet status på, hvordan det går med
implementeringen af forebyggelsespakkernes anbefalinger på baggrund af hver forvaltnings
operationalisering.
Tidsplan
10. december – behandling operationalisering af anbefalinger vedr. Mental sundhed.
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Bilag:
Bilag: Forslag til Sundheds- og Kulturforvaltningens operationalisering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakke på fysisk aktivitet og Mad og Måltider
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