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Sundhedspolitik 2015-2018

Forord
Aalborg Kommune har ambitioner om at være i front på
sundhedsområdet. Vi har i vid udstrækning nået de ambitiøse mål, vi satte os i sidste politik. Denne tredje og nye
sundhedspolitik bygger derfor videre på et solidt fundament. Nu skal vi skridtet videre, hvor vi skal have mod til at
sætte os nye ambitiøse mål for den næste politikperiode
2015 -2018.
Denne sundhedspolitik bygger på bred politisk opbakning.
Ligesom den bygger på vilje i forvaltningerne til at gøre et
stort og målrettet arbejde for at omsætte de sundhedspolitiske visioner og mål til konkret handling til gavn for borgerne. Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i kommunen uanset bopæl, alder, etnicitet, køn og funktionalitet.
Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor
har vi et særligt ansvar, når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes handlemuligheder for at udvikle borgernes sundhed er fundament for politikken. Kommunens
mange medarbejdere er essentielle i omsætning af politikken. Vi er bevidste om, at vi som kommune har et særligt
ansvar over for de borgere, der bruger mange timer i de
kommunale tilbud som fx daginstitution, skole, botilbud,
ældretilbud og det offentlige rum.
Der har tidligere været stor fokus på de traditionelle
KRAM-faktorer. De seneste år har der været fokus på at se
sundhed ud fra en helhedsbetragtning, hvor borgernes generelle trivsel og mentale sundhed har stor betydning. Det
styrker den mentale sundhed at være en del af et fællesskab, at være aktiv og i det hele taget at gøre ting, der føles
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meningsfulde. Det er sammenhænge, som vi vil understøtte internt i Aalborg Kommune, men også gennem samarbejde med eksterne aktører som det frivillige foreningsliv
og kulturinstitutioner.
Sundhed er ikke en opgave for kommunen alene. Vi har
brug for at samarbejde med både private og andre offentlige virksomheder, organisationer og foreninger for at opnå
vores mål. Kun gennem partnerskaber kan vi komme bredt
nok ud, og gennem partnerskaber kan vi udvikle og forny
vores metoder og indsatser.
Som landets tredje største kommune har vi et særligt ansvar for at bidrage til ny viden på sundheds- og forebyggelsesområdet. Derfor har vi valgt at etablere eget forskningscenter om anvendt kommunal sundhedsforskning.
Derudover vil vi fortsætte samarbejdet med forsknings- og
uddannelsesinstitutioner for til stadighed at bidrage til at
sætte dagsordenen på det kommunale sundhedsområde i
forskningssammenhæng.
Vi er kommet langt med sundheden i Aalborg Kommune;
med det rette mod og samarbejde på tværs af forvaltninger og politiske skel, kan vi – sammen med eksterne samarbejdspartnere - i de næste fire år hjælpe borgerne i Aalborg Kommune til et sundere og raskere liv.
På vegne af Sundheds- og Kulturudvalget
Mads Duedahl, rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bente Graversen, direktør, Sundheds- og Kulturforvaltningen

3

Forebyggelsespakkerne
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til, hvordan kommunerne på
baggrund af den bedste evidens kan arbejde med at udvikle borgernes sundhed.

Fra vision til virkelighed
Aalborg Kommune tager de nødvendige skridt i arbejdet
med at fremme borgernes sundhed. Vi vil opsøge og indgå
partnerskaber med alle, der vil medvirke til at øge sundheden i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes sundhedsvision er:

Anbefalingerne er opdelt i forhold risikofaktorer og Sundhedsstyrelsen har
udgivet 11 forebyggelsespakker med
baggrund af risikofaktorer.
Aalborg Kommune har høje ambitioner
på sundhedsområdet og arbejder derfor på baggrund af disse anbefalinger.
Det er et konkret mål i denne politik, at
anbefalingerne på grundniveau i forebyggelsespakkerne implementeres i
politikperioden. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•
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Alkohol
Tobak
Fysisk aktivitet
Mad og måltider  
Mental sundhed

I Aalborg Kommune har vi de bedste
rammer og betingelser for, at flest mulige
borgere kan leve et godt, langt, sundt og
aktivt liv.

Implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider samt
mental sundhed udgør fundamentet for sundhedsarbejdet
i kommunen de næste fire år. Udover at implementere anbefalingerne på grundniveau i de udvalgte forebyggelsespakker har byrådet prioriteret særlige indsatser indenfor
fire politiske pejlemærker. Både implementering og prioritering af de særlige indsatser vil have konkret og målbar
effekt på sundhedsarbejdet i kommunen og på borgernes
sundhed og i sidste ende på at opfylde visionen.

Sundhedspolitikken er et centralt redskab i forhold til at
nå sundhedsvisionen. Sundhed påvirkes af mange andre
velfærdsområder, men sundhedspolitikken er den overordnede ramme, som angiver retning for det borgerrettede
sundhedsarbejde i Aalborg Kommune. Samtidig er sundhed også integreret i kommunens andre politikområder.
Vi vil styre arbejdet ud fra den bedste viden om, hvad der
virker, og hvad der er særlige, prioriterede politiske indsatser på sundhedsområdet.
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De fire politiske
pejlemærker i
politikken er:
Sunde rammer
Sunde rammer handler om indretning
af - og tilgængelighed til - det fysiske
rum samt om at beskytte børn og unge
i forhold til eksempelvis røg og alkohol.

Lighed i sundhed
Uligheden i sundhed er en af de største
sundhedsudfordringer. Der er fortsat
et stort behov for, at vi prioriterer, så
alle kommunens borgere har mulighed
for at leve et sundt liv.

Mental sundhed
Mental sundhed er et klart mål i sig selv
og kan også være et middel til bedre
fysisk helbred. Derfor er god trivsel et
vigtigt mål, også selvom det allerede er
et indsatsområde i andre politikker og
strategier i Aalborg Kommune.

Sundhed – i fællesskab
Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene. Gennem nye partnerskaber kan vi nå flere målgrupper, som vi
ellers ikke har mulighed for at komme
i kontakt med.
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Sunde rammer
I Aalborg Kommune tænkes sunde rammer dels som adgang til - og anvendelse af - fysiske rammer, og dels som
sunde rammer, der beskytter børn og unge mod røg og alkohol. Rammerne om vores dagligdag har stor betydning
for den fysiske og mentale sundhed. De fysiske rammer
giver muligheder eller sætter begrænsninger for fysisk udfoldelse og for at koble af i naturen eller i et roligt miljø i
byen.
Den måde, hvorpå vi indretter fysiske rammer som eksempelvis byrum, skoler, parker, legepladser og friarealer
har derfor stor betydning for, hvordan og hvor meget de
bliver anvendt. Ligesom afstanden og tilgængeligheden til
rammerne har stor betydning for, hvor meget de bliver anvendt.
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De fysiske rammer i kommunen skal understøtte en sund
og aktiv livsstil, hvor borgerne har mulighed for at bevæge
sig og få frisk luft.
Vi arbejder løbende på at få et veludbygget og sikkert
gang- og cykelstinetværk, der kan være med til at fremme fysisk, aktiv transport. Sunde rammer betyder også, at
børn og unge på de kommunale institutioner, skoler, legepladser mv. har adgang til sund mad og drikke og ikke udsættes for alkohol og røg.
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Derfor vil vi

Det gør vi ved at:

Uanset hvor man bor i Aalborg Kommune, skal det være let
at være fysisk aktiv. Der skal arbejdes på at skabe hurtig,
let og sikker adgang til rekreative områder, der indbyder til
bevægelse, ophold og leg.

• tænke sundhed og tilgængelighed for alle borgere ind i
den fysiske planlægning

Aalborg Kommune vil arbejde for forskelligartede og fleksible fysiske rammer spredt geografisk over kommunen,
som kan anvendes til en vifte af aktiviteter og appellere
til mange forskellige grupper af borgere, hvad angår alder,
køn og funktionsniveau.
Udvikling af sunde rammer kan med fordel ske i lokale
samarbejder, hvor der tænkes i lokale helhedsløsninger.

• sikre bedre adgang til rekreative områder og idrætsfaciliteter
• beskytte børn og unge mod passiv rygning ved venlige
henstillinger om ikke at ryge på kommunale legepladser,
idrætsanlæg samt i friluftsbadet
• sikre, at skoletiden i kommunens folkeskoler er røgfri
for børn og unge
• gennemføre informationsindsatser om sundhed målrettet børn og unge i foreninger
• skabe sikre rammer for, at borgerne kan løbe, gå og cykle på arbejde, til skole og fritidsaktiviteter m.v.
• inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøerne
• servere sund mad i kommunale institutioner, idrætstilbud og kulturinstitutioner
• lave henstillinger om, at foreninger har en alkoholpolitik
på lejebetingelserne til kommunens haller, foreningslokaler m.v.
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Lighed i sundhed
Social ulighed i sundhed er en af de største
sundhedspolitiske udfordringer. På trods af
et veludbygget velfærdssamfund stiger den
sociale ulighed i sundhed generelt i Danmark.

Selvom Sundhedspolitikken har et stærkt fokus på social
ulighed i sundhed, findes løsningerne til lighed i sundhed i
høj grad også inden for andre velfærdsområder som blandt
andet: beskæftigelse, ældre, skole, uddannelse, misbrug,
omsorg for gravide. Det betyder, at sundhedsopgaven skal
løses – ikke kun via sundhedspolitikken – men også via
kommunens øvrige politikområder.

Aalborg Kommune har igennem en række år prioriteret
denne udfordring højt. I denne sundhedspolitik har lighed i
sundhed igen et helt særligt og nødvendigt politisk fokus.
En højere andel af borgere udenfor arbejdsmarkedet er
dagligrygere, fysisk inaktive eller har et højt risikoforbrug
af alkohol. På samme måde er der en højere andel med
svær overvægt blandt borgere udenfor arbejdsmarkedet
end blandt kommunens borgere generelt.
Borgere udenfor arbejdsmarkedet har også i højere grad
mere end én af de nævnte uhensigtsmæssige sundhedsvaner. Borgere med langvarige psykiske lidelser og udviklingshæmmede borgere er eksempler på udsatte og sårbare grupper. Nationale undersøgelser viser, at disse grupper
har markant kortere middellevetid end den øvrige befolkning.
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Derfor vil vi

Det gør vi ved at:

Aalborg Kommune vil fortsat prioritere de borgere, som
har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv.

• lave fremskudte sundhedsindsatser i særligt udsatte
områder

Det betyder, at vores generelle sundhedstilbud skal tilpasses alle borgere og udvikles med blik for fleksibilitet,
tilgængelighed, indhold og fastholdelse. Samtidig vil vi i
mødet med særligt sårbare borgere støtte og hjælpe til en
sundere livsstil.

• målrette sundhedsrådgivning til virksomheder med mange medarbejdere, der har kort eller ingen uddannelse
• have fokus på motion og sund kost på kommunens væresteder og beskæftigelsestilbud
• have kompetencerne blandt udvalgte frontmedarbejdere til at opspore risikoadfærd i forhold til rygning og
alkohol og rådgive borgerne herom
• have fokus på ulighed i sundhed i den kommunale tandpleje
• give borgere med psykiske lidelser optimale muligheder
for at få sunde vaner gennem særlig tilrettelagte forløb
• anvende en bred vifte af kommunikationsplatforme og
samarbejdspartnere, herunder bibliotekerne, til at formidle viden til alle om sundhed og sundhedsvæsenet.
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Mental sundhed
Sundhed er mere end blot fysisk sundhed. Sundhed handler også om borgernes trivsel. Det handler om følelsen af at
kunne håndtere hverdagens udfordringer. Og simpelthen
at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør
og tilfreds med livet. Mental sundhed handler også om at
deltage, have medbestemmelse og være engageret i aktiviteter, der for den enkelte giver mening og har værdi. Her
spiller hele Aalborg Kommunes kultur- og fritidsliv en central rolle med en bred vifte af tilbud.
Der er en sammenhæng mellem den fysiske og mentale
sundhed. Sundhedsprofilen viser, at borgere med dårlig
mental sundhed i højere grad har uhensigtsmæssige sundhedsvaner med hensyn til rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usunde kostvaner.

Sundhedsprofilen 2013
Kommunerne har fået en ny sundhedsprofil fra 2013. Profilen adresserer forskellige
udfordringer for Aalborg Kommune – herunder social ulighed, ophobning af risikofaktorer og trivselsproblemer. Indsatserne i
denne politik imødekommer disse udfordringer. Sundhedsprofilen er en landsdækkende
spørgeskemaundersøgelse, der udarbejdes
hvert fjerde år.

Samtidig ser vi i disse år en stigning i mentale helbredsproblemer. Konsekvenserne af psykisk mistrivsel er omfattende. Det har bl.a. indflydelse på børnenes skolegang, unges
fastholdelse i uddannelsessystemet, ældres ensomhed og
voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgernes generelle trivsel og mentale sundhed er derfor et centralt anliggende for alle velfærdsområder i kommunen.
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Derfor vil vi
Aalborg Kommune vil imødegå denne udvikling, og derfor
er borgernes mentale sundhed et særligt politisk fokus. I
Aalborg Kommune vil vi arbejde med mental sundhed ud
fra flere niveauer: tidlig opsporing af børn og voksne, der
mistrives samt integrering af mental sundhed i arbejdet
med borgere, der har fysiske sygdomme.

Det gør vi ved at:

• hjælpe flygtninge i Aalborg Kommune med at håndtere
trivselsproblematikker
• integrere kulturelle tilbud i rehabiliteringstilbud og derigennem skabe nye fællesskaber
• udvikle rolige oaser i byens rum, så der er mulighed for
at slappe af
• øge borgernes kompetencer blandt andet gennem
Sundhedscenterets tilbud og bibliotekernes og aftensskolernes tilbud om læsegrupper, it-kurser m.v.

• understøtte, at borgerne generelt har rige muligheder
for at slappe af, blive inspireret, blive udfordret på deres
eget niveau, møde andre og i det hele taget leve et aktivt og meningsfuldt liv
• tilbyde forældrekurser til førstegangsforældre, så de får
optimale betingelser for at skabe en god start på livet
for de nyfødte og for familien som helhed
• have trivselsfora på alle folkeskoler, som sikrer tidlig opsporing og hjælp til de børn og unge, som ikke trives
• understøtte foreningslivet, så foreningerne i højere grad
kan rumme særlige målgrupper
• forebygge ensomhed blandt ældre ved at skabe rammer, så ældre kan benytte kommunens aktivitetscentre
til at skabe fællesskab og inklusion

Sundhedspolitik 2015-2018
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Sundhed - i fællesskab
Kommunen står over for en lang række udfordringer med
et sygdomsbillede, der viser en stigning af borgere med
kroniske sygdomme. Vi har behov for øget samarbejde
mellem kommune og eksterne parter i det omkringliggende samfund. Blandt andet vil der være øget behov for partnerskaber indenfor ældre, skole og socialområdet.
Kommunen har mange muligheder for at påvirke sundheden blandt borgerne i kommunen. Men vi kan ikke løfte
sundhedsopgaven alene. Der er grupper af borgere, som
kommunen ikke naturligt er i kontakt med eksempelvis
unge på ungdomsuddannelse, voksne på arbejdsmarkedet,
ældre, der ikke modtager pleje eller anden form for hjælp.
Disse grupper skal vi nå ved at indgå partnerskaber mellem
kommune og erhvervsliv, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og foreningslivet.
Samarbejdet mellem kommunen, almen praksis og Region
Nordjylland udgør et helt centralt fundament i sundhedsarbejdet. Dette omfattende samarbejde reguleres i regi af
Sundhedsaftalerne.

12

Sundhedsaftalen mellem
Region Nordjylland og de
nordjyske kommuner
Sundhedsaftalerne danner grundlag for
samarbejdet de næste fire år mellem regionen, almen praksis og kommunerne. I dette
regi indgås aftaler om det sammenhængende sundhedsvæsen - blandt andet i forhold
til arbejdet med kronikergrupperne.
Sundhedsaftalen skal også godkendes i byrådet.
I forrige sundhedspolitik udgjorde Aalborg
Kommunes arbejde med styrkelse af det
nære sundhedsvæsen et selvstændigt arbejdsspor. Arbejdet med at styrke det nære
sundhedsvæsen og sikre sammenhænge mellem sektorerne fortsætter med fuld
styrke, men vil knytte sig til den politisk godkendte Sundhedsaftale 2015 -2018.
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Derfor vil vi

Det gør vi ved at:

Der er et uudnyttet potentiale på folkesundhedsområdet
i partnerskaber mellem eksempelvis erhvervslivets parter,
uddannelser, boligforeninger med videre.

• have partnerskaber som selvstændigt strategisk indsatsområde

Aalborg kommune ønsker derfor at opbygge partnerskaber med alle, der vil indgå i et let og fleksibelt samarbejde
med kommunen om at virkeliggøre sundhedspolitikkens
visioner for fremme af borgernes sundhed.

• samarbejde med boligforeninger, idrætsforeninger og
øvrige foreninger i særligt udsatte områder
• samarbejde med foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner om at virkeliggøre en skolehverdag med fokus på læring, trivsel og sundhed
• prioritere de foreninger, der gør en særlig indsats for at
fremme sundhed hos særligt udsatte grupper
• være åbne, inviterende og opsøgende i at etablere samarbejder med forskningsmiljøer, patientforeninger, aftenskoler, erhvervslivet og frivilligområdet
• samarbejde med ungdomsuddannelserne om elevernes
sundhed og trivsel
• invitere alle interesserede ind i partnerskabsprojektet
om en mere røgfri kommune.

Sundhedspolitik 2015-2018
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Fra vision til handling
Sundhedspolitikken er et pejlemærke for medarbejdere i
kommunen i det daglige møde med borgerne og i kommunens øvrige arbejde. Hver forvaltning omsætter politikken
til konkret handling i forhold til borgernes sundhed.
Sundhedspolitikken er ambitiøs, og vi forventer at se konkrete resultater på borgernes sundhedstilstand indenfor
politikkens 4-årige periode. Derfor har vi opstillet en række
4-årige mål grupperet indenfor seks temaer.
Det måler vi på
– borgernes fysiske og psykiske sundhed
Vi måler på de faktorer, som har størst betydning for de fleste borgeres sundhedstilstand og dermed levealder. Disse
faktorer er rygning, alkohol, BMI og fysisk aktivitet. Dette
giver et billede af borgernes fysiske sundhed. Samtidig vil
vi vide noget om, hvordan borgernes mentale sundhed er.
Derfor er der opstillet to mål for henholdsvis selvvurderet
helbred og mental sundhed. Disse temaer understøtter de
nationale mål for danskernes sundhed.
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Regeringens nationale
mål for sundhed
Regeringen har fastsat syv nationale mål for
danskernes sundhed de næste 10 år. Målene handler om den sociale ulighed i sundhed, god mental sundhed for både børn og
voksne, røgfrihed, alkoholforbrug, børn med
overvægt og bevægelse.
Målene i denne sundhedspolitik er fastsat,
så Aalborg Kommune i løbet af de næste
fire år arbejder på at opfylde regeringens
10-årige mål.
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Målene for politikken er derfor opdelt i seks temaer:
• alkohol
• rygning
• BMI
• fysisk aktivitet
• selvvurderet helbred
• mental sundhed

Det er en ambitiøs beslutning, der vil løfte forebyggelsesarbejdet og sikre kvalitet i kommunens forebyggelsesarbejde.

Indenfor disse temaer vil vi følge udviklingen; dels med
borgerne i Aalborg Kommune generelt og med børn, unge
samt borgere uden erhvervsuddannelse.

Som grundlag for denne politik er der udarbejdet en oversigt over, hvordan hver forvaltning vil arbejde efter de relevante anbefalinger. Herudover skal hver forvaltning udarbejde handleplaner for de relevante, prioriterede indsatser
indenfor de fire politiske pejlemærker. Forvaltningerne kan
med fordel dokumentere effekter af konkrete indsatser—
herunder borgeroplevet effekt.

Den regionale sundhedsprofil, hvorfra der kan trækkes
kommunale data, er den primære datakilde.
Udvikling af en regional sundhedsprofil for børn og unge
indgår som en del af Sundhedsaftalen mellem de nordjyske
kommuner og Region Nordjylland.
Der arbejdes i politikperioden på at etablere et system til
monitorering af sundhedstilstanden blandt alle børn i folkeskolen og blandt alle unge på ungdomsuddannelserne i
Aalborg Kommune.

Beslutningen betyder, at forvaltningerne implementerer
anbefalingerne på grundniveau i de udvalgte forebyggelsespakker i løbet af politikperioden.

De enkelte forvaltninger kan sideløbende arbejde med andre relevante forebyggelsespakker og anbefalinger på udviklingsniveau.
Byrådet får hvert år en status på, hvor langt hver forvaltning er med at implementere anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og med at implementere de særligt prioriterede indsatser indenfor de fire politiske pejlemærker.

Forvaltningernes ansvar og opgave
Byrådet har besluttet at implementere alle anbefalingerne
på grundniveau i de fem udvalgte forebyggelsespakker;
• tobak
• alkohol
• fysisk aktivitet
• mad og måltider
• mental sundhed
Sundhedspolitik 2015-2018

Sundheds- og Kulturforvaltningen har en særlig rolle i forhold til at understøtte forvaltningernes implementering af
forebyggelsespakkerne og de særlige indsatser indenfor
de politiske pejlemærker.
Forvaltningens rolle er at koordinere og understøtte sundhedsindsatser på tværs af forvaltningerne, sikre videndeling og udarbejde årlig status til byrådet.
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I Aalborg Kommune har vi de b
at flest mulige borgere kan leve et go
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bedste rammer og betingelser for,
godt, langt, sundt og aktivt liv.
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Forebyggelsespakkerne

Sundhedspolitikkens 4-årige mål

Anbefalingerne i de fem udvalgte forebyggelsespakker opfyldes på grundniveau i løbet af politikperioden.

Fysisk aktivitet

•
•
•
•
•

mad og måltider
tobak
alkohol
fysisk aktivitet
mental sundhed.

Hvordan er målene fastsat
De opstillede mål for alle borgere over
16 år (168.871 borgere i 2013) er fastsat, så Aalborg Kommune kommer på
niveau med den bedste blandt 6-byerne.
Vi har i politikken særligt fokus på social ulighed i sundhed. Derfor er målet
i forhold til gruppen af borgere uden
erhvervsuddannelse fastsat, så sundhedsudviklingen er større end eller på
niveau med borgerne over 16 år i Aalborg Kommune generelt.
Mål i forhold til overvægt blandt børn
og unge er fastsat på baggrund af data
fra Aalborg Kommunes udskolingsundersøgelser.
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Voksne
Udfordringen
De 4-årige mål

16 % af borgerne (16+) angiver, at de er fysisk inaktive i deres fritid
Andelen af borgere (16+), der er fysisk aktive i deres fritid, skal stige fra 84 % til 87 %.

Ulighed i sundhed
Udfordringen
25 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse angiver, at de er fysisk inaktive i deres fritid
De 4-årige mål
Andelen af borgere (16+) uden erhvervsudd., der er fysisk aktive i deres fritid, skal stige fra 75 % til 79 %.

Rygning
Voksne
Udfordringen
De 4-årige mål

15 % af borgerne (16+) ryger dagligt
Andelen af borgere (16+), der ikke ryger dagligt, skal stige fra 85 % til 88 %.

Ulighed i sundhed
Udfordringen
26 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse ryger dagligt
De 4-årige mål
Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse der ikke ryger dagligt, skal stige fra 74 % til 79 %.

Alkohol
Voksne
Udfordringen
De 4-årige mål

8 % af borgerne (16+) har et højrisikoforbrug af alkohol (over 14 genstande for kvinder og 21 genstande
for mænd pr. uge)
At den lave andel af borgere (+16), der har et risiko forbrug alkohol fastholdes eller forbedres.

Ulighed i sundhed
Udfordringen
9 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse har et højrisikoforbrug af alkohol (over 14 genstande
for kvinder og 21 genstande for mænd pr. uge)
De 4-årige mål
At andelen af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse, der har et risikoforbrug af alkohol kommer på
niveau med kommunegennemsnittet.
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Voksne
Udfordringen
De 4-årige mål

47 % af borgerne (16+) er overvægtige eller svært overvægtige
15 % af borgerne (16+) er svært overvægtige
Andelen af overvægtige borgere (16+) skal falde til 45 %.
Andel svært overvægtige borgere (16+) må ikke overstige 2013 niveauet på 15 %.

Ulighed i sundhed
Udfordringen
57 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse er overvægtige eller svært overvægtige.
21 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse er svært overvægtige
De 4-årige mål
Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse der er overvægtige eller svært overvægtige skal falde til 54 %.
Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse der er svært overvægtige må ikke overstige 2013 niveauet på 21 %.
Børn
Udfordringen
De 4-årige mål

15 % af eleverne i udskolingsundersøgelsen er overvægtige. Heraf er 2 % svært overvægtige
Andelen af elever i udskolingsundersøgelsen, der er overvægtige eller svært overvægtige må ikke overstige niveauet fra 2013.

Selvvurderet helbred
Voksne
Udfordringen
De 4-årige mål

14 % af borgerne (16+) vurderer deres helbred til at være mindre godt eller dårligt
Andelen af borgere (16+) med positivt selvvurderet helbred skal stige fra 86 % til 88 %.

Ulighed i sundhed
Udfordringen
30 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse vurderer deres helbred til at være mindre godt eller dårligt
De 4-årige mål
Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse med et positivt selvvurderet helbred skal stige fra 70 % til 73 %.

Mental sundhed
Voksne
Udfordringen
De 4-årige mål

12 % af borgerne (16+) vurderes at have et dårligt mentalt helbred
Andelen af borgere (16+) der vurderes at have et godt mentalt helbred, skal stige fra 88 % til 90 %.

Ulighed i sundhed
Udfordringen
18 % af borgerne (16+) uden erhvervsuddannelse vurderes at have et dårligt mentalt helbred
De 4-årige mål
Andelen af borgere (16+) uden erhvervsuddannelse, der vurderes at have et godt mentalt helbred, skal stige fra 82 % til 85 %.
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