Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af procesplan for revision af handleplaner og mål for
sundhedspolitikken
2017-050028
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender procesplan for
revision af handleplaner og mål for sundhedspolitikken.
Beslutning:
Godkendt med den supplering, at der søges gennemført en bred politisk drøftelse af prioriteringer og
indsatser.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Indledning
Sundheds- og Kulturudvalget vedtog den 9. maj 2018:



at de politiske pejlemærker i Sundhedspolitikken 2015-2018 forlænges til 2022,
at der udarbejdes nye handleplaner og formuleres nye mål til de forlængede pejlemærker, som
imødekommer udfordringerne i sundhedsprofilen

Med ovenstående beslutning er der i det nedenstående udarbejdet en procesplan frem mod godkendelse
af handleplaner og mål i byrådet den 14. januar 2019.
I procesplanen er følgende forudsætninger indlagt:






Det er forvaltningerne selv, der har ansvaret for at lave en handleplan til sundhedspolitikken, som
adresserer de identificerede problemstillinger i sundhedsprofilen og anbefalingerne i de reviderede
forebyggelsespakker. Til at understøtte dette udarbejder Sundheds- og Kulturforvaltningen en
forvaltningsspecifik sundhedsprofil for hver enkelt forvaltning1. Handleplanen vil tage afsæt i denne
og i de relevante anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundheds – og
Kulturforvaltningen stiller sig derudover til rådighed med konsulentbistand i processen.
For at gøre handleplanerne dynamiske og til stadighed relevante skal handleplanerne gennemses
hvert andet år og indstilles til politisk behandling. Heri indgår både en kort status for indsatser,
tilføjelse af nye indsatser, samt evt. omprioritering eller revidering af tidshorisont på andre. Status
for handleplanerne afrapporteres på en simpel og håndterlig måde for forvaltninger.
Efter godkendelse af politikken skal der i løbet af 2019 laves en række borgerinddragende
(samskabende), processer, der skal være med til at udvikle lokalt forankrede sundhedsindsatser der
matcher borgernes behov og løser lokale sundhedsproblemstillinger.

Procesplanen er delt i tre skridt.
Skridt 1 Forvaltningerne
•Identifikation af
problemstillinger
•Forvaltningsspecifik
Sundhedsprofiler
•Forebyggelsespakker

Skridt 2 - Forvaltningerne
+ Politiske udvalg
•Prioritering af
handlemuligheder i en
flerårig handleplan

Skridt 3 - Politisk
behandling.
•Handleplaner
godkendes i udvalgene
•Reviderede
handleplaner og mål i
Byrådet

1

Region Nordjylland har endnu ikke overdraget data til de nordjyske kommuner og derfor er det pt. ikke muligt at lave
forvaltningsspecifikke analyser. Regionen arbejder sammen med de andre Regioner om at afklare de juridiske forhold i
udleveringen.
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Procesplan sundhedspolitik og nye handleplaner
Dato

Indhold

Ansvarlige

Juni-august
2018

Udkast til nye mål udarbejdes af SUN

 Sundhedsstrategisk Team

Juni-august
2018

Møder med forvaltningerne om indhold i
forvaltningsspecifikke sundhedsprofiler som afsæt for
forvaltningernes handleplan.

 Sundhedsstrategisk Team
 Analyseenheden, SUN
 Konsulenter,
Konsulentgruppen
Sundhed

August

Forvaltningerne modtager forvaltningsspecifik
sundhedsprofil (under forudsætning af at data er
tilgængelige fra Region Nordjylland)

 Analyseenheden, SUN

Augustseptember

Sundhedsstrategisk team holder møde med relevante
ledere og konsulenter fra hver forvaltning for at
understøtte proces om handleplan.

 Sundhedsstrategisk Team
 Konsulenter,
Konsulentgruppen
Sundhed + evt. konsulent
BF

Indhold: Udfordringer, forebyggelsespakker, revideret
sundhedspolitik, KL’s Sundhedsudspil

Augustnovember

 Uge 33 – Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 Uge 34 – Ældre- og Handicapforvaltningen
 Uge 36 – Skoleforvaltningen
 Uge 37 – By- og Landskabsforvaltningen
 Uge 38 – Eventuelt - Borgmesterens Forvaltning
Forvaltninger kører egen proces for udvælgelse og
prioritering af indsatser i handleplan

 Alle forvaltninger

September
2018

Udkast til den reviderede handleplaner kommenteres og
indsatser, der går på tværs af forvaltningerne, drøftes i
fora på tværs af forvaltningerne, herunder i
Konsulentgruppen Sundhed, bestående af konsulenter
fra relevante dele af forvaltningerne

 Sundhedsstrategisk Team
 Konsulentgruppen
Sundhed

03.10.2018

Direktørerne i Styregruppen Sundhed behandler udkast
til reviderede mål og orienterer om status for arbejdet
med udarbejdelse af handleplaner i forvaltningerne

 Sundhedsstrategisk Team
 Styregruppen Sundhed

November

Politisk behandling af handleplaner i de politiske udvalg

 Alle forvaltninger

12.12.2018

Reviderede handleplaner og mål behandles i Sundhedsog Kulturudvalget – indstilling til byrådet

 Sundhedsstrategisk Team

07.01.2019

Magistrat: Godkendelse af reviderede handleplaner og
mål

 Sundhedsstrategisk Team

14.01.2019

Byråd: Godkendelse af reviderede handleplaner og mål

 Sundhedsstrategisk Team

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 08.30

Side 3 af 3

