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Punkt 9.

Orientering om status på sundhedssamtaler på virksomheder
2018-027699
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status på
sundhedssamtaler på virksomheder.
Beslutning:
Til orientering.
Evald Lange Rise var fraværende.
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Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Efter indstilling fra Sundheds- og Kulturudvalget den 22. marts 2017 blev Aalborg Kommune godkendt af
Sundhedsstyrelsen som én af elleve kommuner, som fik støtte fra satspuljemidlerne til at gennemføre et 3årigt forsøgsprojekt om, hvordan sundhedssamtaler kan medvirke til styrket rekruttering til kommunale
sundhedstilbud.
Ud af ansøgningspuljen på 27 mio. kr. fik Aalborg Kommune tildelt 4 mio. kr. i perioden 1. august 2017 til 31.
juli 2020.
Formålet med projektet er, at afprøve sundhedssamtaler som metode til at styrke en målrettet rekruttering til
kommunale sundhedstilbud samt, at tilbyde målrettede forebyggelsestilbud til borgere med behov herfor.
Ved mistanke om sygdom, skal borgeren opfordres til at kontakte egen læge for videre undersøgelser.
Målgruppen for indsatsen er borgere i alderen 40-60 år, som har særlig risiko for at udvikle muskel-skelet
lidelser, KOL, diabetes eller hjerte-kar-sygdomme. Indsatsen skal tage hensyn til, at den sociale fordeling af
disse sygdomme er skæv.
I Aalborg Kommune er indsatsen koncentreret om, at gennemføre sundhedssamtaler for medarbejdere på
private og offentlige virksomheder, der i overvejende grad beskæftiger medarbejdere med kort eller ingen
kompetencegivende uddannelse.
Målgruppen udgør ca. 15.000 ansatte på virksomheder i Aalborg Kommune. Da vi i Aalborg Kommune har
valgt, at alle medarbejdere på de pågældende virksomheder tilbydes en sundhedssamtale, vil der i praksis
også skulle være tilbud til ansatte, der er yngre end 40 år og ældre end 60 år eller medarbejdere med en
længerevarende uddannelse.
I Aalborg Kommune bygger vi oven på den eksisterende virksomhedsrådgivning, som i en årrække har
været en del af Aalborg Sundhedscenters tilbud. Ved at samle de hidtidige ressourcer og tilskuddet fra
satspuljen, har vi etableret en kapacitet på op til 2.000 sundhedssamtaler årligt.
Der er i projektet krav om partnerskaber med private organisationer eller foreninger, som har kontakt til
målgruppen, og som kan bidrage til at sikre rekruttering til sundhedstilbud. I Aalborg Kommune har vi valgt at
indgå i et partnerskab med FOA, 3F, Pension Danmark og Pensam.
I løbet af projektperioden vil vi desuden arbejde med, hvordan de traditionelle kommunale sundhedstilbud
kan suppleres med andre relevante tilbud i samarbejde med foreninger, organisationer eller øvrige aktører,
fx DGI, Dansk Firmasport, øvrige kommunale indsatser m.v.
Projektkoordinator Inger Kjelgaard og projektleder Tommi Nielsen vil på mødet give en status over den
hidtidige udvikling i projektet og de foreløbige resultater af indsatsen.
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