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Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Nr. 1

Sundt og aktivt lokalområde

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sundhed i fællesskab
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Sundhedsstrategisk Team, Landdistrikt, Fritidsafdelingen, Kultur og
bibliotekerne, Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: 2019
Nej
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling: Nogle lokalområder i Aalborg Kommune har en overvægt af borgere, der lever med risikoadfærd i forhold til
KRAM og mental sundhed. Det er oftest i de samme områder, at der er en lav deltagelse i de sundhedstilbud, som Aalborg
Kommune tilbyder.
Beskrivelse af indsats (indhold):
I Aalborg Kommune vil vi løfte borgernes sundhed i hele kommunen, men det kræver, at vi for alvor tænker og samarbejder
på tværs af kommunale søjler, politikker, strategier, og ikke mindst får inddraget og arbejder samskabende med
civilsamfundet og de lokale aktører. Knækker vi den kode og får skabt en model, hvor kommune, civilsamfund og lokale
aktører arbejder sammen om at fremme borgernes sundhed, vil Aalborg Kommune blive en kommune, som resten af landet
vil kigge mod, fordi det er en problemstilling, som gør sig gældende i hele landet.
Vores erfaringer viser, at hvis vi som kommune for alvor skal løfte folkesundheden, skal det ske tæt samspil med relevante
aktører i lokalområderne. Aalborg Kommune har gode erfaringer med at samarbejde med lokale aktører i arbejdet med at
iværksætte indsatser og aktiviteter i boligområderne og i landdistrikterne. De erfaringer er med til at danne grundlaget for
udviklingen af de indsatser, der skal understøtte et sundt og aktivt lokalområde.
I Aalborg Kommune er der et bredt udvalg af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og indsatser, men hovedparten
af tilbuddene er placeret i Aalborg midtby. Det betyder, at færre borgere fra landområderne benytter sig af tilbuddene på
trods af, at der i landområderne er flere borgere, der lever med risikofaktorer. Sundhedsprofilen og erfaringerne fra bl.a.
indsatserne Mobil Rehabilitering og kommunale rygestopkurser viser, at mange borgere ønsker at gøre noget ved deres
sundhed. Der ligger dermed et potentiale i at decentralisere flere af de af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og
indsatser, hvor det giver mening og er bæredygtigt.
Omdrejningspunktet i denne indsats vil være, at Sundheds- og Kulturforvaltningen – i samarbejde med de øvrige
forvaltninger - tilrettelægger og understøtter en proces, der kan lede til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i et
udvalgt lokalområde. Tiltag kan både være eksisterende kommunale indsatser, som flyttes ud i lokalområderne, eller lokale
tiltag, som parter i området understøttes i at igangsætte. Der er således ikke en færdig løsning på, hvad der skal sættes i
gang, og dermed vil det blive en samskabende tilgang til en sådan proces.
For at realisere processen skal der udvikles en model for, hvordan indsatsen kan organiseres både internt i forvaltningen og
eksternt med de lokale aktører. Det er vigtigt, at modellen er fleksibel, så den kan tilpasses forskellige behov og interesser i
lokalområderne. Indsatsen hænger tæt sammen med forvaltningens øvrige politikker, og i forbindelse med udarbejdelse af
en ny landdistriktspolitik i 2019 vil der være et tæt samarbejde mellem landsdistrikts- og sundhedsområdet. Det skal
understøtte samarbejdet med lokale aktører om sundhedsfremmende initiativer og indsatser.
Forventet resultat:
• At der bliver igangsat initiativer med et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte i lokalområderne.
• At flere borgere i landdistrikterne deltager i tilbud på Aalborg Sundhedscenter og i Center for Mental Sundhed
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere, foreninger, interessenter i udvalgte lokalområder
Aktører:
Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, Landdistriktsgruppen, Fritid, Kultur, relevante aktører fra andre
forvaltninger og lokalområder
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatser på både landdistrikts-, fritids- og kulturområdet. Mobil Rehabilitering. Øvrige indsatser under Aalborg
Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed.
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Nr. 2

De unges sundhed – Samarbejde med ungdomsuddannelserne

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhedsstrategisk Team
Pejlemærke i
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tidshorisont:
sundhedspolitik:
Alkohol – Alkohol- og rusmiddelpolitik på tværs af ungdomsuddannelserne (G)
Opstart: 2019
Sunde rammer
Alkohol – Forældremøder og inddragelse af forældre (G)
Fuldt
Sundhed i fællesskab Mental sundhed – Styrke flere børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (G)
implementeret:
Mental sundhed
Fysisk aktivitet – Fremme af motion og bevægelse på ungdomsuddannelser (U)
2022
Tobak: Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser (U)
Problemstilling:
Der er stadig for mange unge, som mistrives, bevæger sig for lidt, drikker for meget alkohol og ryger cigaretter. Særligt i
overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse udvikler unges sundhedsvaner sig i en negativ retning. Mange unge
tænder deres første cigaret, mens de går på en ungdomsuddannelse, og den udbredte alkohol- og festkultur blandt danske
unge betyder, at mange samtidig øger deres alkoholindtag og drikker mere fuldskabsorienteret. Tobak og alkohol skader
unge mere, end det skader voksne, og jo tidligere man begynder at ryge og prøver at drikke alkohol, desto større er risikoen
for at udvikle afhængighed senere i livet.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Aalborg Kommune har siden 2007 haft et samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen. Formålet er at fremme
unges sundhed og trivsel, herunder at forebygge uddannelsesfrafald. Samarbejdet giver unik adgang til en målgruppe af
unge, som kommunen har svært ved at nå via eksisterende indsatser og tilbud.
Aalborg Kommune vil med denne indsats gerne nå ud til endnu flere unge. Derfor vil Aalborg Kommune i løbet af
politikperioden afdække mulighederne for at udvide samarbejdet til også at omfatte de kommende FGU-skoler samt de
videregående uddannelser som Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Aalborg Kommune vil i samarbejde
med ledelse, medarbejdere og elever på ungdomsuddannelserne igangsætte følgende indsatser i politikperioden:
Udbredelse af røgfri skoletid og målrettede rygestopforløb
Flere ungdomsuddannelser har vist interesse for røgfri skoletid. Røgfri skoletid indebærer, at elever og eventuelt også
ansatte ikke må ryge i skoletiden – uanset hvor de befinder sig.
Ny fælles rusmiddelpolitik på tværs af ungdomsuddannelserne
Ungdomsuddannelserne har i fællesskab besluttet at revidere den nuværende rusmiddelpolitik, som gælder på tværs af
uddannelsesinstitutionerne. I rusmiddelpolitikken fastsættes regler og rammer vedrørende alkohol og andre rusmidler, fx
retningslinjer for elevers alkoholindtag i forbindelse med fester og studieture. Den fælles rusmiddelpolitik skal være med til
at understøtte målsætningen i Aalborg Kommunes Rusmiddelstrategi om, at færre unge på ungdomsuddannelserne skal
drikke eller prøve andre former for rusmidler.
Tobaks- og alkoholkampagne med unge som medskabere
I forbindelse med ungdomsuddannelsernes fælles rusmiddelpolitik vil Aalborg Kommune tage initiativ til at igangsætte en
forebyggelseskampagne målrettet unges tobaks- og alkoholvaner. De unge inviteres til at være med i udviklingen af
kampagnen, som bl.a. har til formål at udbrede kendskabet til motiver og argumenter for at være ikke-ryger samt at drikke
mindre og mindre fuldskabsorienteret.
Værktøjskassen med røgfri aktiviteter
Ifølge rapporten Rygning på erhvervsskoler udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i 2018 efterspørger elever på danske
erhvervsskoler aktiviteter, der kan styrke de sociale fællesskaber og relationer til lærere som et alternativ til rygepauser.
Eksempler på elevernes egne ideer til disse aktiviteter er bordfodbold, fællesspisning, brætspil samt adgang til
spillekonsoller.
Forventet resultat:
Indsatserne forventes at medvirke til, at flere unge: Trives og er fysisk aktive; Går en røgfri fremtid i møde; Drikker mindre
alkohol og mindre fuldskabsorienteret; Fastholdes i deres uddannelse
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Unge mellem 15 og 25 år, der går på en ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune.
Aktører:
Ungdomsuddannelserne, Rusmiddelafsnittet, Center for Tværfaglig Forebyggelse (SSP), Sund Ung, Fritidsafdelingen,
Sundhedsstrategisk Team.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatsen er en styrkelse af det eksisterende samarbejde med ungdomsuddannelserne.
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Nr. 3

Flere borgere i sundhedstilbud

Forvaltning:
Sundheds og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Aalborg Sundhedscenter, Sundhedsstrategisk Team
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej): Tidshorisont:
Tobak – Samarbejde med privatpraktiserende
Opstart: 2019
tandlæger og tandplejere (U)
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling: Sundhedsprofilen 2017 viser, at flere borgere end tidligere har usunde livsstilsvaner, men at mange ønsker
at gøre noget ved deres sundhed. Aalborg Sundhedscenter har mange tilbud til borgere, der ønsker at skabe sundere vaner.
En vigtig del af at skabe bedre sundhedsvaner for alle er at få flere borgere ind i de tilbud, som vi ved virker i forhold til at
understøtte borgeren i en sundere livsstil.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Rekruttering til forebyggelsestilbud er en opgave, som Aalborg Sundhedscenter allerede arbejder med. I dag foregår
rekrutteringen på fx jobcenter, i sundhedshjørner rundt i kommunen, samt i forbindelse med sundhedssamtaler på
virksomheder. Derudover er almen praksis en central samarbejdspartner, idet praktiserende læger henviser til rehabilitering
og rygestop samt opfordrer borgere til at opsøge andre sundhedstilbud.
Den nye overenskomst for praktiserende læger betyder, at de skal stå for den løbende opfølgning med KOL- og
diabetespatienter. Det betyder, at der er en øget interesse i at samarbejde med kommunen om forebyggelsestilbud til disse
borgere. Desuden giver de nye kvalitetsklynger i almen praksis mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer. Derfor vil der
i politikperioden – i samarbejde med KLU – være fokus på, hvordan der kan skabes mere sammenhæng mellem almen
praksis og kommunale forebyggelsesindsatser, herunder at gennemføre fælles projekter som eksempelvis:
•
•

Målrettet opsporing af borgere med risiko for at udvikle livsstilsygdomme (fx KOL og diabetes)
Aktiv opsøgende indsats målrettet forældre der ikke får deres børn til børneundersøgelse.

I forebyggelsespakken om tobak er der anbefalinger om at samarbejde med apoteker og privatpraktiserende tandlæger om
at rekruttere borgere til rygestop. Formålet med samarbejdet er, at apoteker og tandlæger motiverer borgere til at deltage i
et kommunalt rygestopforløb. Et sådant samarbejde vil blive forsøgt indledt og struktureret i politikperioden. Der vil også
blive lavet forsøg med et lignende samarbejde med andre private sundhedsaktører (fx fysioterapeuter), som kunne være
interesseret i at hjælpe borgeren til et sundere liv.
Rambølls undersøgelse af samarbejdspartneres opfattelse af Aalborg Sundhedscenters arbejde vil indgå i overvejelserne om
de nye samarbejdspartnere. Fælles for samarbejdet med de nye aktører er, at de skal være villige til at arbejde aktivt for at
motivere borgeren til deltagelse.
Forventet resultat:
• Flere borgere deltager i Aalborg Sundhedscenters borgerrettede tilbud.
• Flere samarbejdspartnere i forhold til rekruttering af borgere til sundhedstilbud
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
• Børn og voksne der er motiveret for livsstilsændringer
• Aktører der møder borgeren og har mulighed for at understøtte borgers motivation til livsstilsændringer
Aktører:
Der er i denne indsats mange relevante aktører, og i politikperioden vil der blive taget kontakt til en række af disse, fx
apoteker og tandlæger, herunder også Apotekerforeningen og Tandlægeforeningen.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Den nuværende rekrutteringsindsats på Aalborg Sundhedscenter, herunder samarbejde med almen praksis.
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Nr. 4

Øget kapacitet i Åben og Rolig

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Center for Mental Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):

Mental sundhed – Tilbud til sygemeldte borgere med
stress (U)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
I 2017 fik Center for Mental Sundhed næsten 800 henvisninger til stressforebyggelsestilbuddet Åben og Rolig for voksne. Til
sammenligning var der i 2016 600 henvisninger til tilbuddet. Antallet i 2018 ser ud til at overstige antallet fra 2017. For at
imødekomme den stigende efterspørgsel og reducere ventetiden er det derfor nødvendigt at øge kapaciteten i Åben og
Rolig.
Beskrivelse af indsats (indhold):
I budget 2019 er der afsæt 600.000 kr. til at øge kapaciteten i Åben og Rolig.
Forøgelsen af kapaciteten med en ekstra medarbejder betyder en forøgelse i antallet af kurser på årsbasis fra 29 til 35 hold
årligt. Forøgelsen i antallet af kurser giver bedre muligheder for at forebygge stress blandt sygemeldte borgere. Åben og Rolig
er udviklet til borgere, der oplever stress eller symptomer på stress. Symptomerne kan være:
•
•
•
•
•
•

Tristhed
Træthed
Søvnproblemer
Irritabilitet
Koncentrationsbesvær
Hukommelsesproblemer

Kurset er et forebyggende forløb, hvor målet er at reducere deltagernes stressniveau og forbedre deres mentale sundhed og
trivsel. Kurset foregår på hold med 12-16 andre deltagere og en psykolog. Holdet mødes én gang om ugen i 9 uger. Hver
mødegang varer 3 timer. Kurset bygger hovedsageligt på systematisk træning i meditation. Undervejs i kurset har deltagerne
mulighed for to personlige samtaler med en psykolog.
Forventet resultat:
• Reduceret ventetid til Åben og Rolig
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):

Borgere over 18 år som har oplevet symptomer på stress i mindst en måned. Borgerne kan blive henvist til Åben
og Rolig af Sygedagpengehuset, Arbejdsmedicinsk Klinik eller egen læge.
Aktører:
Center for Mental Sundhed, Praktiserende læger, Jobcentret (primært Sygedagpengehuset).

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Udvidelsen af Åben og Rolig med en ekstra medarbejder hænger sammen med Center for Mental Sundheds øvrige
indsatser. Desuden bliver der henvist borgere fra Åben og Rolig til flere af Aalborg Sundhedscenters tilbud, fx
rygestopkurser. Virksomhedsteamet i Aalborg Sundhedscenter rekrutterer borgere til Åben og Rolig.

5

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 5

Stressforebyggende indsatser på virksomheder

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Center for Mental Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Nej

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:

Sundhedsprofilen 2017 viser, at der er sket en stigning i antallet af borgere i Aalborg Kommune med et højt
stressniveau og dårlig mental helbred. Samtidig har flere af deltagerne på stressforebyggelseskurset Åben og
Rolig efterspurgt en tidligere og forebyggende indsats på deres arbejdsplads, som muligvis kunne have
forhindret, at de blev ramt af stress.

Beskrivelse af indsats (indhold):
Denne indsats er en forebyggende indsats, som er målrettet borgere, der endnu ikke er blevet ramt af stress, eller som er i
risiko for at udvikle stress. Indsatsen iværksættes fordi erfaringerne fra Åben og Rolig viser, at en tidlig og forebyggende
indsats kan løse udfordringerne, inden det udvikler sig til stress og eventuelt en sygemelding
Helt konkret vil Center for Mental Sundhed tilbyde arbejdspladser beliggende i Aalborg Kommune en stressforebyggende
indsats for deres medarbejdere. Indsatsen omfatter følgende:
•
•
•

Klæde medarbejderne på til, hvordan man selv kan forebygge stress og fremme mental sundhed
Klæde arbejdspladsen og ledere på i forhold til, hvad de kan gøre for at forebygge dårlig mental sundhed
Tilbyde online Åben og Rolig kurser til medarbejdere med et let forhøjet stressniveau. Dette indebærer – udvikling
af online kurser i samarbejde med andre aktører (Center for Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Kommune og
Region Syddanmark). Denne del er i pilotfasen, men der ligger et udviklingspotentiale i projektet.

Tilbuddet er et forebyggende tilbud og er dermed ikke behandling eller terapi. Arbejdspladsen er i fokus som arena i denne
indsats, da det her er muligt at nå mange borgere samtidig med at kulturen på arbejdspladsen kan blive et
omdrejningspunkt for indsatsen.
Indsatsen har snitflader til arbejdsmiljø, men det må og skal ikke blive en arbejdsmiljøindsats. Der er samarbejde med
Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital om udviklingen af indsatsen. I løbet af politikperioden
skal det undersøges om indsatsen også kan målrettes medarbejdere i Aalborg Kommune.
Forventet resultat:
• Formidling af viden og redskaber til håndtering af stress, så færre borgere udvikler alvorlige stresssymptomer, som
kan ende med sygemelding
• Udvikling af model til Åben og Rolig online
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Arbejdspladser og deres medarbejdere
Aktører:
Center for Mental Sundhed

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Virksomhedstemaet i Aalborg Sundhedscenter, Virksomhedsteamet i Sygedagpengehuset, Arbejdsmedicinsk Klinik, Åben og
Rolig
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Nr. 6

Styrket samarbejde mellem sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet

Forvaltning:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i
sundhedspolitik:
Lighed i sundhed
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Job- og Ydelsesafdelingen, Aalborg Sundhedscenter, Center for
Mental Sundhed og Sundhedsstrategisk Team

Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Mental sundhed – Sikre særlig indsats til unge, der ikke er i uddannelse
eller arbejde (G)
Mental sundhed – Understøtte tidlig opsporing af dårlig mental sundhed i
jobcentre (G)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret:
2022

Problemstilling:
Tal fra Jobindsats viser, at der i 2017 var 16.575 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Aalborg Kommune (borgere på
efterløn og førtidspensionister er ikke medtaget). Borgere uden for arbejdsmarkedet har generelt flere sundhedsmæssige
udfordringer. Det har betydning for deres livskvalitet, men det kan også være med til at hæmme deres mulighed for at
komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Beskrivelse af indsats (indhold):
I den forrige politikperiode har beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet arbejdet sammen om flere indsatser.
Eksempelvis samarbejdet om at fremme lighed i sundhed, hvor der er blevet placeret fremskudte medarbejdere fra Aalborg
Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed i flere af jobcentrets enheder. Samarbejdet har resulteret i etableringen af
en Sundhedsstrategisk Styregruppe med lederrepræsentanter fra Job- og Ydelsesafdelingen, Aalborg Sundhedscenter,
Center for Mental Sundhed og Sundhedsstrategisk Team. Styregruppen skal koordinere samarbejdet og tager initiativet til
igangsættelse af nye indsatser.
I den kommende politikperiode vil der løbende blive taget initiativ til nye indsatser. Følgende indsatser er allerede på
tegnebrættet:
•
•
•
•

Styrke brugen af parallelforløb, hvor borgerne deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud samtidig med, at de deltager
i et sundhedstilbud.
Videreudvikling af samarbejdet omkring fremskudte medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter og Center for
Mental Sundhed i Job- og Ydelsesafdelingens enheder.
Sundhedsindsatser målrettet unge i Uddannelseshuset. Sund Ung er til stede i Uddannelseshuset 1 dag om ugen, og
dette samarbejdet kan med fordel udvides.
Styrke samarbejdet på ungeområdet. På både beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet er der indsatser
målrettet unge, fx har begge områder et samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Forventet resultat:
Etablering af indsatser målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet, der kan forbedre deres sundhed og deres muligheder
for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere der modtager offentlig forsørgelse, og som er omfattet af en indsats i Jobcenter Aalborg
Aktører:
• Jobcenter Aalborg
• Aalborg Sundhedscenter
• Center for Mental Sundhed
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatser under ulighed i sundhed
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Nr. 7

Bevæg Dig For Livet – omsætning af Aktivitetspulje

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Fritidsafdelingen
Pejlemærke i
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tidshorisont:
sundhedspolitik:
Mental sundhed – Styrk børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (G)
Opstart: 2019
Sunde rammer
Mental sundhed – Understøtte fritidsaktiviteter for sårbare borgere (U)
Fuldt implementeret:
Ulighed i sundhed
Fysisk aktivitet – Samarbejde om fremme af fysisk aktivitet på tværs af
2022
Sundhed i fællesskab forvaltningsområder (G)
Fysisk aktivitet – Tilbud til fysisk inaktive børn, unge, voksne og ældre (U)
Problemstilling:
Sundhedsprofilen fra 2017 viser, at borgerne i Aalborg Kommune er mindre fysisk aktive i forhold til tidligere. Således er der
ca. 9.500 flere inaktive i 2017 sammenholdt med 2013, og i alt var der ca. 38.000 inaktive borgere i Aalborg Kommune i
2017. Bevæg for livet kan være med til at understøtte, at flere borgere bliver fysisk aktive.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Bevæg dig for livet fokuserer på 6 indsatsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Socialt udsatte – En stor andel af 'foreningsløse' og inaktive borgere findes særligt i de sociale boligområder og
blandt borgere med kortere uddannelser.
Samspil om sundhedsindsatser – Aalborg Kommune arbejder på mange niveauer med sundhedsindsatser for
borgerne. Foreninger, korps, aftenskoler m.fl. vil gerne arbejde tættere sammen med kommunen herom.
Landdistrikter – Andelen af inaktive borgere er større i landdistrikterne, set på landsplan, end i byerne. Dertil er
gennemsnitsalderen også højere i landdistriktet.
Udvikling og samskabelse med foreninger – Med de erfaringer som Bevæg Dig For Livet allerede har gjort sig med
foreningsudviklingsforløb, har DGI/DIF blot understreget, at foreningerne i Danmark gerne vil udvikle sig, og at
foreningslivet kan noget særligt.
Skoler og institutioner – Foreningssamarbejde og 45 minutters bevægelse får større og større fokus, ikke kun på
folkeskoleområdet. Samtidig vælger unge mellem 15-30 år og småbørnsforældre deres fritidsinteresser fra.
Faciliteter – Aalborg Kommune har stort fokus på at skabe arenaer for et aktivt og attraktivt fritidsliv.

I budget 2019 er der givet midler til udmøntningen af aktivitetspuljen til Bevæg Dig For Livet. Det er styregruppen for Bevæg
Dig For Livet i Aalborg Kommune, som sætter retningen og rammen for, hvordan midlerne skal udmøntes, og hvilke
projekter der prioriteres. Særligt de 6 indsatsområder vil danne rammen for indsatserne.
Folkeoplysningsudvalget (FOU) inddrages og godkender større projekter for at sikre en bred opbakning til de enkelte
projekter. Mindre initiativer iværksættes administrativt i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Midlerne vil fortrinsvis anvendes
strategisk, således at der via medfinansieringer fra andre aktører opnås større udbredelse af indsatserne.
Forventet resultat:
• Flere borgere er fysisk aktive
• Flere borgere er fysisk aktive i en forening
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
De 6 indsatsområder definerer 6 målgrupper
Aktører:
Alle forvaltninger i Aalborg Kommune, DIF, DGI samt væsentlige samarbejdspartnere (civilsamfundsaktører). I Aalborg
Kommune vil det primært være afdelinger, der arbejder med fysisk aktivitet som metode til sundhedsfremme, rehabilitering
mv.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Sammenhængen til de eksisterende indsatser foregår blandt andet som en brobygningsfase/udslusningsfase ift. rene
kommunale indsatser/handlinger, fx oprettelse af foreningsbaserede sundhedshold i forlængelse af Aalborg
Sundhedscenters rehabiliteringsforløb. Således er indsatsen tænkt som en støttende funktion ift. andre indsatser med fokus
på fysisk aktivitet, men den er samtidig også en indsats, der skal kunne iværksætte nye initiativer, som i tæt samarbejde
med fritids- og foreningslivet skal gøre borgerne mere fysisk aktive. Derfor har projektet en stor sammenhæng til alt fra
FOU’s udviklingspulje, prioriteringskatalog, såvel som udviklingspuljer og initiativer i alle de andre forvaltninger.
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Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr.8

Sundhed og trivsel blandt børn og unge (under bearbejdning)

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:

Ansvarlig afdeling:

Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):

Problemstilling:

Beskrivelse af indsats (indhold):

Forventet resultat:

Målgruppe:
Aktører:

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
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Tidshorisont:
Opstart:
Fuldt implementeret:

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 9

Mere idræt i folkeskolen

Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed

Ansvarlig afdeling:
Læring & Pædagogik
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Fysisk aktivitet – Fremme af motion og
bevægelse i skolen (G)

Tidshorisont:
Opstart: januar 2019
Fuldt implementeret: 2021

Problemstilling:
Eleverne skal jf. Folkeskoleloven bevæge sig 45 minutter i løbet af skoledagen. En undersøgelse fra oktober 2018 foretaget
af Oxford Research viser, at 1/3 af skolerne ikke lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Derudover viser
Børnesundhedsprofilen fra 2017, at hver 10. elev på 0., 5. og 8. klassetrin er fysisk inaktiv.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Byrådet besluttede i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2019 at afsætte 3 mio. kr. til mere idræt i skolen.
Forbilledet er skolerne i Svendborg Kommune, hvor eleverne i 0. – 6. klasse siden 2007 har haft 6 idrætslektioner (i
modsætning til de typiske 2 ugentlige lektioner). Erfaringerne fra Svendborgprojektet er bl.a., at børn der både lærer
gennem kroppen og har ekstra idræt lærer bedre end børn, der har almindelig undervisning. Derudover er det
dokumenteret, at seks lektioners idræt i skolen hver uge har en sundhedsfremmende effekt. Andelen af overvægtige børn
falder, og risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme reduceres.
Det forventes, at 5-6 skoler fra 2019/20 skal have 6 ugentlige idrætslektioner. Skolerne udpeges på baggrund af en proces i
december 2018 til januar 2019.
Omlægningen til idrætsskole forudsætter et bredt fokus på idræt og bevægelse på skolerne – ikke bare i skolens idrætstimer
men også i de øvrige fag, i DUS-ordningen og generelt i løbet af skoledagen. Derfor er det vigtigt, at alle pædagogiske
medarbejdere efteruddannes til idrætsvirksomhed. Der skal derfor i foråret 2019 igangsættes efteruddannelse af
medarbejderne på de implicerede skoler.
Det er oplagt at tænke foreningerne ind som en aktiv ressource på de udvalgte skoler. Foreningerne kan inddrages i
idrætsundervisningen og præsentere andre former for bevægelse end den, læreren typisk viser, og herudover bidrage med
introduktion til egen idrætsgren og dermed skabe sammenhæng mellem skole og foreningsliv. Sundheds- og
Kulturforvaltningen forventes at indgå i det fælles netværk for de deltagende skoler.
Det forventes, at Sundheds- og Kulturforvaltningen inddrages i projektet i forhold til monitorering af projektets erfaringer;
herunder måling af samtlige elever før, under og efter indsatsen.
Forventet resultat:
Det overordnede mål er at stimulere børnenes bevægelseslyst og bevægelsesglæde med henblik på at skabe vedvarende
motivation for at deltage i idræt, leg og bevægelse. Mere konkret skal børnenes øgede muligheder for at deltage i idræt, leg
og bevægelse i hverdagen føre til:
• Bedre trivsel og bedre læringsparathed
• Højere fagligt niveau
• Øget lyst til deltagelse i idræt, leg og bevægelse; herunder udvikling af idrætsdeltagelse i fritiden
• Forbedret fysisk form og forbedret sundhedstilstand
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle elever på de deltagende skoler – det forventes, at alle elever i 0. – 6. klasse fra 2019/20 vil få 6 ugentlige
idrætslektioner, mens 7. – 9. klasse vil få 4 idrætslektioner.
Aktører:
Skoleforvaltningen, 5-6 skoler, Fritidsafdelingen, Sundhedsstrategisk Team
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Sammenhæng til flere af de beskrevne indsatser, bl.a. kvalificering af skolernes bevægelsesindsats og sundhed og trivsel i
folkeskolen
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Nr. 10
Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i
sundhedspolitik:
Lighed i sundhed

Kvalificering af skolernes bevægelsesindsats
Ansvarlig afdeling:
Læring & Pædagogik
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Fysisk aktivitet – Fremme af motion og bevægelse i
skolen (G)
Fysisk aktivitet – Undervisning om fysisk aktivitet i skolen
(G)

Tidshorisont:
Opstart: Efteråret 2018
Fuldt implementeret: Sommeren 2020

Problemstilling:
Vi ved fra forskning og fra egne erfaringer i Aalborg Kommune, at meget få skoler har bevidste prioriteringer og overvejelser
om, hvilken bevægelse man ønsker. Man har fx ikke blandt personale og ledelse gjort sig overvejelser om, hvorvidt
bevægelse har et trivselssigte eller et sundhedsmæssigt sigte. Derudover er det fortsat på mange skoler ildsjælene, der
varetaget hovedparten af bevægelsen. Bevægelse som en integreret del af fagene har det fortsat svært.
En undersøgelse fra Oxford Research fra oktober 2018 viser, at 1/3 af skolerne ikke lever op til kravet om 45 minutters daglig
bevægelse.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Skoleforvaltningen igangsatte i efteråret 2018 en indsats på 4 skoler, der har til hensigt at sætte særligt fokus på bevægelse.
På skolerne skal der igangsættes et arbejde med at afklare, hvordan bevægelse mest hensigtsmæssigt implementeres på
skolen. Relevante spørgsmål kunne fx være: Hvilken type af bevægelse ønskes (aktiviteter med lav intensitet/høj intensitet)?
Hvornår på dagen er det mest hensigtsmæssigt med bevægelse? Skal bevægelse integreres i fagene, i særskilte
bevægelsesbånd eller andet?
Indsatsen skal munde ud i en handleplan (politik) for den enkelte skole, hvori det tydeligt fremgår, hvordan man arbejder
med bevægelse.
Indsatsen er etableret i tæt samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og DGI. Sundheds- og
Kulturforvaltningen indgår således i de projektgrupper, der er etableret på de fire skoler, hvor de bl.a. bidrager med viden
om mulighederne for samarbejde med foreningslivet. DGI indgår ligeledes i flere af projektgrupperne og forestår bl.a.
processen hen imod udviklingen af skolernes handleplaner.
Det er forventningen, at de 4 skoler efter skoleåret 2019/20 har udviklet et grundlag, der kan spredes til de øvrige skoler.
Forventet resultat:
• At de udvalgte skoler udvikler en handleplan for, hvordan der arbejdes med bevægelse
• At kvaliteten af 45 minutters bevægelse øges
• At flere elever bliver fysisk aktive
• At de øvrige skoler på baggrund af projekterne bliver inspireret til ligeledes at sætte fokus på bevægelse
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle elever
Aktører:
4 skoler, Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og DGI
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatsen skal bl.a. ses i sammenhæng med playmakerordningen, idet det er oplagt at inddrage det lokale foreningsliv i
indsatsen.
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Nr. 11

Røgfri skoletid på alle skoler i Aalborg Kommune

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Sundhedsstrategisk Team, Skoleforvaltningen og Aalborg
Sundhedscenter
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tobak – Røgfri skoletid på folkeskoler og 10.
klassecentre (G)
Tobak – Røgfri skoletid på private grundskoler og
efterskoler (U)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Flere unge begynder i disse år at ryge fx kan vi i Sundhedsprofilen vi se at flere i aldersgruppen 16-24 år ryger sammenlignet
med 2013.
Kræftens Bekæmpelses undersøgelser af børn og unges rygevaner viser at ca. 40 børn og unge begynder at ryge om dagen.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Røgfri miljøer og især røgfri skoler har stor betydning for, om børn og unge begynder at ryge. Sundhedsstyrelsen skriver i
forebyggelsespakken om tobak, at røgfri miljøer bidrager til en denormalisering af rygning og kan medvirke til at forebygge
rygning blandt børn og unge. Aalborg Kommune besluttede allerede i 2012 at indføre røgfri skoletid i kommunens
folkeskoler, hvilket betyder elever ikke må ryge i skoletiden. Beslutningen om røgfri skoletid gælder kun de kommunale
skoler og dermed ikke de privat- og friskoler, der ligger i Aalborg Kommune.
Denne indsats består af to dele:
1.

Opfølgning i folkeskolerne: Det er ikke alle folkeskoler, der har været lige gode til at implementere røgfri skoletid.
Derfor vil vi sammen med Skoleforvaltningen følge op på, hvilke skoler der har udfordringer med at håndhæve
røgfri skoletid. Til de skoler vil vi tilbyde rådgivning og tilbud inden for Sundheds- og Kulturforvaltningens
tilbudsvifte, herunder at sætte fokus på forebyggelsesprogrammet X:IT i alle skoler. Derudover ved vi, at der er
flere rygere blandt elever i 10. klasse end på andre klassetrin, og derfor skal der særligt sættes ind her.

Røgfri skoletid på privat- og friskoler: Aalborg Kommune vil indlede et samarbejde med de privat- og friskoler, som
ligger i Aalborg Kommune. Først og fremmest for at afdække skolernes arbejde med tobaksforebyggelse. Dernæst
for at rådgive de skoler, der ikke har røgfri skoletid og i den forbindelse understøtte dem i en eventuel omstilling.
Forventet resultat:
• Flere skoler i Aalborg Kommune har røgfri skoletid og håndhæver det.
• Færre børn og unge begynder at ryge.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
• Folkeskoler og deres elever
• 10. klassecentrene og deres elever
• Privat- og friskoler og deres elever
2.

Aktører:
Sundhedsstrategisk Team, Sund Ung, folkeskoler i Aalborg Kommune, privat- og friskoler, Skoleforvaltningen, Center for
Tværfaglig Forebyggelse.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Skolesundhedsplejersken og Sund Ung er allerede tilstede på privat- og friskoler, hvilket kan bruges som
samarbejdsplatform med skolerne. Indsatsen i 10. klasse skal ses i sammenhæng med indsatsen om ”sundhed og trivsel i
skolen”, som også er en del af handleplanen.

12

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 12

Tobak under disken

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhedsstrategisk Team
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Sunde rammer
Tobak – Information til detailhandlen (U)
Sundhed i fællesskab
Tobak – Lovgivning om salg af alkohol håndhæves (U)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Selvom andelen af folkeskoleelever, der har prøvet at ryge, har været faldende
gennem mange år, er der stadig for mange børn og særligt unge, der ryger. Rygning i barndommen og tidligt i ungdommen
øger risikoen for at udvikle lungekræft og andre rygerelaterede sygdomme, fordi tobaksrøg skader børn og unge mere, end
det skader voksne. Tidlig rygedebut medfører derudover større afhængighed og gør det sværere at stoppe senere i livet.
Blandt de 16-24-årige i Aalborg Kommune er andelen af dagligrygere steget fra 13,4 % i 2013 til 15,2 % i 2017, og danske
unge ryger stadig væsentligt mere end deres jævnaldrende i nabolandene Sverige (8 %) og Norge (4 %).
De færreste børn og unge træffer et bevidst valgt om at begynde med at ryge. Beslutningen er derimod ofte impulsstyret og
stærkt påvirket af både nærmiljø (familie, omsorgspersoner, venner, skolekammerater) og samfundsforhold (lovgivning,
tilgængelighed, reklamer/film og sociale medier). Da børn og unge i højere grad end voksne påvirkes af deres omgivelser, er
strukturelle forebyggelsestiltag som fx at gemme tobak væk fra hylderne i supermarkeder og kiosker effektive i forhold til at
forebygge rygestart blandt børn og unge.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Flere detailkæder har i den seneste tid valgt at gemme tobaksvarer væk fra hylderne, så de ikke længere er synlige ved
disken. Det har medført et fald i salget af tobaksvarer – særligt til unge kunder. Erfaringer fra andre lande viser desuden, at
det særligt er børn og unge, der påvirkes af skjulte tobaksvarer.
Aalborg Kommune vil gå i dialog med dagligvarebutikker og kiosker med henblik på at drøfte muligheden for at gemme
tobaksvarer væk, og herudover afsøge metoder, der kan understøtte denne omstilling. Formålet er at forebygge rygestart
blandt børn og unge og dermed beskytte dem mod de sundhedsskadelige effekter af tobaksrøg ved at indrette
tobaksvaresortimentet på en sådan måde, at salget af tobak til børn og unge mindskes.
I dialogen med detailhandelen vil Aalborg Kommune opfordre til, at der i forbindelse med fjernelse af synlige tobaksvarer
samtidig sættes ekstra fokus på at håndhæve forbuddet mod salg af tobaksvarer og alkohol til mindreårige.
Aalborg Kommune vil på baggrund af gode erfaringer fra lignende projekter i lokalområder etablere et samarbejde med
enkelte butikker og eventuelt kiosker, der ligger i nærheden af skoler og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at involvere
en bred gruppe af lokale aktører og interessenter (fx forældre, lærere og lokale brugsuddelere) med henblik på at finde en
løsning, som lokalsamfundet støtter op om. Tiltaget kan efterfølgende udbredes til andre dele af kommunen.
Forventet resultat:
• Udvikling af gode metoder til ”skjult” tobakssalg
• Flere butikker fjerner synlige tobaksvarer
• Reduceret salg af tobak til børn og unge
• Øget fokus i lokalområdet på forebyggelse af rygestart blandt børn og unge
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Børn og unge.
Aktører:
Dagligvarebutikker og -kæder, kiosker og andre butikker, der sælger tobaksvarer. Herudover lokale skoler,
uddannelsesinstitutioner, fritidsklubber, foreninger og forældre.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatsen hænger sammen med den generelle tobaksindsats og partnerskabet Røgfri Fremtid.
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Nr. 13

Sunde foreningsrammer for børn og unge

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Fritidsafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tobak – Røgfri miljøer i samarbejde med lokale
foreninger og fritidsmiljøer (U)
Mad og Måltider – Handleplaner for mad og måltider i
idrætshaller og fritidsmiljøer (G)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Flere børn og unge begynder at ryge, unge drikker generelt for meget alkohol, og hvert 5. skolebarn er overvægtig.
En stor andel af Aalborg Kommunes børn og unge bruger deres fritid i foreningslivet sammen med deres trænere og hold.
Trænere udgør, ligesom andre voksne i børn og unges liv, rollemodeller for børnene. Derfor har det stor betydning for børns
sundhed, hvis fx en træner ryger, eller hvis trænerne efter en kamp drikker øl mens børnene er tilstede. Der ligger et stort
potentiale i at sætte mere fokus på sunde foreningsrammer, fordi indsatsen kan nå ud til mange borgere i hele kommunen.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Indsatsen handler om at sætte sund adfærd i foreninger på dagsordenen i samarbejde med fritidslivet i Aalborg Kommune
med henblik på at give børn og unge i foreninger de bedste forudsætninger for at etablere og fastholde sunde vaner. Helt
konkret handler det om at sikre sunde rammer i foreningslivet – både i forhold til rygning, alkohol og sund mad. I indsatsen
lægges der særlig vægt på rygning, fordi det største sundhedsfremmende potentiale ligger i at forebygge børn og unges
rygestart.
Mange foreninger i Aalborg Kommune gør allerede meget for at skabe sunde rammer i deres forening. Fx har flere
foreninger udarbejdet ryge- og alkoholpolitikker. I 2014 udarbejdede Sundheds- og Kulturforvaltningen i samarbejde med
SIFA, DGI og BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd) et inspirationshæfte til foreningernes arbejde med
sundhed og trivsel med titlen ”Sund fornuft i foreningerne”. I inspirationshæftet er der gode historier med foreninger, som
har arbejdet aktivt med at skabe sunde foreningsrammer ved at sætte fokus på bl.a. sund mad i haller og klubhuse.
I denne indsats bygges der videre på de erfaringer, som mange foreninger har med at sætte fokus på sunde rammer i deres
forening. Aalborg Kommune vil samarbejde med de nogle af de foreninger, der har arbejdet målrettet med sunde
foreningsrammer og omsætte deres erfaringer og handlinger til en guide med en række anbefalinger, som skal
videreformidles og udmøntes i flere foreninger i Aalborg Kommune, der ønsker at arbejde med sunde foreningsrammer i
deres forening. I det arbejde vil blandt andet FOU, DGI og andre relevante aktører blive inddraget.
Forventet resultat:
At erfaringerne og viden om sunde foreningsrammer bliver videreformidlet og udmøntet i flere foreninger i Aalborg
Kommune.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Medlemmerne (primært børn og unge) af foreninger i Aalborg Kommune.
Aktører:
Foreninger i Aalborg Kommune, FOU, SIFA, DGI, Idrættens organisationer, Folkeoplysningssamvirket (aftenskoler) og BUS

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Projektet Sund fornuft i foreninger
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Nr. 14

Tilbud om livsstilsændring – ”Værktøjskasse”

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Aalborg Sundhedscenter
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Overvægt – Tilbud til borgere med moderat overvægt,
primært efter henvisning (U)

Tidshorisont:
Opstart: 2020
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Overvægt, fysisk inaktivitet, usund kost og for lidt og dårlig søvn er dårlige sundhedsvaner, som vi i Sundhedsprofilen har
kunnet konstatere er stigende blandt borgere i Aalborg Kommune.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Aalborg Sundhedscenter har gode erfaringer med hjælp-til-selvhjælp tilbuddet ”Livsstilsændringer”, som tilbydes i Skalborg
og Løvvangen. I tilbuddet skal borgeren sætte sine egne mål for forandring, fx spise sundere, tabe sig, sove bedre og mere,
eller bevæge sig mere. Tilbuddet er holdbaseret og tager afsæt i, at borgerne støtter og udfordrer hinanden i forhold til at
nå deres mål, samt at medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter giver undervisning, råd og vedledning.
Der er gode erfaringer med tilbuddet i forhold til, at borgeren gennemfører livsstilsændringer og dermed får bedre
sundhedsvaner. Der er også erfaring for, at kurset giver ”blod på tanden” i forhold til at forbedre andre sundhedsvaner end
dem, der var målsætningen fra kursets begyndelse.
Der vil i løbet af politikperioden blive arbejdet på at udbyde ”Livsstilændringer” flere steder end i Skalborg og Løvvangen. I
det hele taget skal der arbejdes med at udvikle livstilsændringsforløb, således at størrelsen af den udfordring, som er
skitseret i Sundhedsprofilen, bedre matches af udbuddet af tilbud. Det er målsætningen, at adgangen til tilbud om
livsstilsændringsforløb skal være lettere, og dermed at flere borgere får hjælp og støtte til selv at kunne lave sunde
livsstilsændringer. Det forudsætter også, at frivillige og foreninger tænkes ind i udviklingen af tilbuddene.
Forventet resultat:
• At tilbuddet tilbydes flere steder i kommunen
• At flere borger deltager i tilbuddet
• At borgere der deltager i tilbuddet opnår ændrede sundhedsvaner i løbet af indsatsperioden og på længere sigt
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere der er motiverede for at lave sunde livsstilsændringer indenfor overvægt, kost, søvn og motion. Særligt fokus på
borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
Aktører:
Aalborg Sundhedscenter
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatsen er en udvidelse af et eksisterende tilbud og skal ses i sammenhæng med projektet Bevæg Dig For Livet samt
indsatsbeskrivelserne om ”Nye rekrutteringsplatforme” og ” Sundt og aktivt lokalområde”.
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Nr. 15

Indsats til børn med overvægt

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Aalborg Sundhedscenter og Sundhedsstrategisk team
Pejlemærke i
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tidshorisont:
sundhedspolitik:
Overvægt – Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt (G)
Opstart: 2020
Sunde rammer
Overvægt – Tilbud til skolebørn med moderat overvægt (G)
Fuldt implementeret: 2022
Problemstilling:
Aalborg Kommunes egne tal viser, at andelen af overvægtige børn i skolealderen er stigende. Børn der er overvægtige har
større sandsynlighed for at være overvægtige i voksenlivet, og dermed ligger der et forebyggelsespotentiale både på kort og
langt sigt. I skoleåret 2017/2018 var ca. hvert 10. indskolingsbarn og ca. hvert 5. udskolingsbarn overvægtig. Der er i løbet af
de seneste fem år sket en stigning i antallet af overvægtige børn i udskolingsundersøgelsen fra ca. 15% til ca. 20%.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Kommunen har tæt kontakt med næsten alle børn, særligt gennem tilbud og indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet. Det
betyder, at vi som kommune har gode muligheder for at opspore børn, der er overvægtige, eller som er i gang med at
udvikle overvægt. Opsporing af børn med overvægt sker allerede i dag i forbindelse med sundhedsplejens arbejde – både på
småbørnsområdet og i skolesundhedsplejen. Sundhedsplejen følger som regel opsporingen op med et individuelt forløb og
kontakt til forældre. Ved svær overvægt eller hurtig vægtstigning henvises til ”Vanebryderne”, som er Aalborg
Sundhedscenters tilbud til overvægtige børn og deres familier.
Antallet af overvægtige børn og stigningen i antallet af overvægtige børn i udskolingsundersøgelsen illustrerer, at der er
behov for at se på, hvordan vi kan styrke opsporingen og indsatsen overfor overvægtige børn. Det skal ske sammen med
Børne- og Familieafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som i politikperioden også vil sætte fokus på
opsporing af børn med overvægt i dagplejen og på pasningsområdet.
Sundhedsstyrelsen peger i forebyggelsespakken om overvægt på, at der er begrænset viden om, præcis hvad der virker for
at vende et barn vægtudvikling på længere sigt. Sundhedsstyrelsen påpeger dog på, at indsatser bør indeholde involvering af
familie, sundhedsplejen, almen praksis, kommunale institutioner og frivillige foreninger. I politikperioden skal der derfor
arbejdes på at udvikle en model for en indsats til børn med overvægt, som bygger på de eksisterende aktørers indsats, og
som kan dokumentere en virkning på både kort og længere sigt.
Forventet resultat:
• Færre overvægtige børn ved indskoling
• Færre overvægtige børn ved udskoling
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Overvægtige børn i alderen 0-16 år.
Aktører:
• Aalborg Sundhedscenter, Sundhedsplejen, Sund Ung, Børne- Familieafdelingen, Dagplejen, Daginstitutioner, Almen
praksis, Foreninger
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Vanebryderne, Skolesundhedsundersøgelser og Småbørnssundhedsplejen
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Nr. 16

Styrkelse af mental sundhed i mødet med borgeren

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i
sundhedspolitik:
Mental Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Center for Mental Sundhed

Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Mental sundhed – Formidle information om rådgivningstjenester (G)

Tidshorisont:
Opstart: 2020
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Flere borgere lever med dårlig mental sundhed, hvad end det er stress, ensomhed eller psykiatriske diagnoser som angst og
depression. Derfor er der behov for, at kommunens medarbejdere har viden om, hvordan de i mødet med borgerne støtter
dem i at fastholde en god mental sundhed eller hjælper borgere med mentale helbredsproblemer videre.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Center for Mental Sundhed har opbygget en stor viden om mental sundhed og stress, og der er mulighed for at bringe
denne viden i anvendelse bredere i kommunen. I politikperioden skal det afdækkes, om der er et behov for en
vidensformidlingsfunktion, og herudover hvordan en sådan funktion eventuelt vil kunne tilrettelægges, så den understøtter
de øvrige forvaltningers arbejde med mental sundhed. Denne indsats er ikke færdigudviklet, og etableringen af
vidensformidlingsfunktion skal sammentænkes og koordineres med lignede indsatser, som de øvrige forvaltninger i
kommunen har på området.
Fokus for indsatsen vil være medarbejdere i Aalborg Kommune, som er i daglig kontakt med borgere, der har dårlig mental
sundhed. Eksempler på medarbejdergrupper er:
•
•
•
•

Lærere
Sundheds- og plejepersonale
Pædagoger i daginstitutioner/skoler
Socialrådgivere fx i jobcenteret

Center for Mental Sundhed tilbyder allerede undervisning og sparringsmøder med undervisere, coaches, studievejledere
mv. på ungdomsuddannelserne. De foreløbige erfaringer fra indsatsen er gode, og tilbagemeldinger viser, at personalet føler
sig bedre klædt på i mødet med elever med trivselsproblemer. Det er hensigten, at der skal bygges videre på erfaringerne
fra modellen på ungdomsuddannelserne og udvikles en bred undervisningsmodel målrettet flere medarbejdergrupper. Det
er Center for Mental Sundhed, som skal udvikle undervisningsmodellen, og resultatet heraf skal være undervisningsforløb
for forskellige medarbejdergrupper i Aalborg Kommune.
Indholdet forventes at være:
•
•

Viden om mental sundhed og forebyggende faktorer
Viden om og redskaber til, hvordan man som medarbejder kan støtte og rådgive en borger med mentale
sundhedsproblemer.

Forventet resultat:
• Udvikling af en undervisningsmodel til frontmedarbejdere i Aalborg Kommune
• Flere borgere, som Aalborg Kommune er i kontakt med får hjælp til en bedre mental sundhed
Målgruppe
Frontmedarbejdere i Aalborg Kommune, som er i kontakt med borgere.
Aktører:
Center for Mental Sundhed
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatsen på ungdomsuddannelserne, samarbejdet med beskæftigelsesområdet
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Nr. 17

Indsats for borgere med moderat angst og depression

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i
sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Center for Mental Sundhed

Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Mental sundhed – Etablere tilbud til at håndtere angst og depression (G)

Tidshorisont:
Opstart: 2020
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Sundhedsprofilen 2017 viser, at der er sket en stigning i antallet af borgere med mentale sundhedsproblemer. Det gælder
særligt de unge og for borgerne uden for arbejdsmarkedet. Der er ikke altid tale om en decideret diagnose men en psykisk
sårbarhed, som fx gør de unge ude af stand til at påbegynde en uddannelse. Andre har angst- eller depressionssymptomer,
som ikke er alvorlige nok til at blive behandlet i psykiatrien, men som alligevel påvirker deres fodfæste på arbejdsmarkedet.
Psykiatrifonden anslår, at 8 % af danskerne lever med depressionssymptomer, og at 12 % lever med angstlidelser. Dette
billede er genkendeligt i arbejdet med stressforebyggelsestilbuddet Åben og Rolig, hvor det er erfaringen, at der henvises
mange borgere med disse lidelser. Mange af dem kan ikke profitere af Åben og Rolig forløbet.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Center for Mental Sundhed vil arbejde med at udvikle en indsats for borgere med moderat angst og depression, som bygger
på erfaringerne fra bl.a. Kulturvitaminer og de foreløbige erfaringer fra det særlige Åben og Rolig flexforløb. Formålet er ikke
at etablere et behandlingstilbud. Indsatsen har derimod fokus på mestring og på, hvordan borgerne kan bruge en række
redskaber til at mestre deres mentale udfordringer. I indsatsen er der fokus på at introducere borgerne til de mange kulturog fritidstilbud i kommunen.
Indsatsen består af to dele:
1.
2.

Tilbud målrettet borgere med moderat angst eller depression, som praktiserende læger og jobcentret kan henvise
til. Formålet med tilbuddet er sikre, at moderat angst og depression ikke udvikler sig til svær angst og depression.
Tilbud målrettet sårbare unge under 30 uden en diagnose, men med en psykisk sårbarhed der gør, at de ikke kan
komme videre i uddannelse. Der lægges op til et samarbejde med Jobcentrets Uddannelseshus, som er i kontakt
med mange unge i denne målgruppe. Samarbejdet kan eventuelt også omfatte Headspace og Ungerådgivningen.

Center for Mental Sundhed oplever, at der en efterspørgsel på indsatser for borgere med moderat angst og depression, og
derfor er Center for Mental Sundhed i gang med at afprøve et pilotforløb for unge fra Jobcentrets Uddannelseshus.
Forventet resultat:
• Borgere med let til moderat angst eller depression får redskaber og strategier til at håndtere deres sygdom, så den
ikke udvikler sig til alvorligere psykiske lidelser
• Borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse
• Borgerne bliver introduceret og indsluset i civilsamfundets kultur- og fritidstilbud
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
• Borgere med moderat angst eller depression
• Sårbare borgere unge under 30 år, som er tilknyttet Jobcentrets Uddannelseshus og modtager offentlig forsørgelse
Aktører:
Center for Mental Sundhed, Almen praksis, Jobcentret

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Kulturvitaminer, Åben og Rolig, Mental sundhed på ungdomsuddannelserne
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Nr. 18

Aktiv tredje alder

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Aalborg Sundhedscenter og Sundhedsstrategisk Team
Pejlemærke i
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tidshorisont:
sundhedspolitik:
Opstart: 2020
• Fysisk aktivitet – Tilbud til fysisk inaktive børn, unge, voksne og
Sunde rammer
Fuldt implementeret: 2022
ældre (U)
Ulighed i sundhed
• Mental sundhed – Understøtte forenings- og
Mental sundhed
fællesskabsaktiviteter til ældre (G)
• Mad og måltider – Temaaftener om sund aldring (U)
Problemstilling:
Befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik anslår, at hver fjerde dansker vil være 65 år eller ældre i 2040. Ifølge en
befolkningsprognose for Aalborg Kommune vil antallet af borgere i aldersgruppen 67-84 år stige med 5.116 personer i
perioden fra 2018-2029 svarende til cirka 25 % af den samlede befolkningstilvækst i kommunen. Vi lever altså længere og
længere, men restlevetiden udvikler sig i disse år hurtigere end antallet af gode leveår. Hertil kommer, at
sundhedsøkonomiske beregninger peger på, at der de næste 25-30 år vil ske en markant stigning i udgifterne til den
kommunale hjemmepleje, der i 2030 svarer til 50 % stigning på landsplan. At understøtte en sund aldring er dermed både et
forsøg på at få udviklingen i gode leve år og restlevetid til at følges ad og et forsøg på at skabe sunde ældre, som ikke har
samme behov for pleje.
Beskrivelse af indsats (indhold):
For at imødekomme udviklingen med flere ældre er det nødvendigt at sætte fokus på, hvordan kommunen kan bidrage til,
at flere ældre opnår en sund aldring og dermed begrænse eller udsætte behovet for syge- og hjemmepleje. Sund aldring
opnås primært gennem fysisk aktivitet og sociale relationer. Aalborg Kommunes arbejde med problemstillingen tager
således udgangspunkt i disse faktorer.
I Aalborg Kommune er der allerede en lang række indsatser, der bidrager til arbejdet med sund aldring, men i den følgende
periode vil vi lægge yderligere vægt på:
Opsporing: Vi skal blive endnu bedre til at opspore borgere, der er i risikogruppen for at få en usund aldring, der ikke
modtager hjemme- eller sygepleje, og hjælpe dem med at opnå en sundere aldring. Opsporingen finder allerede sted i
forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, på sundhedscentret, i projekter som ’Følgesvend’ og ’De første skridt til
stærkere relationer’, men der er potentiale i at øge og udbrede dette fokus fx sammen med almen praksis, som kan opspore
tidlig sygdom.
Brobygning og tilgængelighed: Vi skal gøre det lettere for folk, der ønsker at være aktive socialt, kulturelt,
bevægelsesmæssigt mm. med at nå i mål med dette ønske. Der kan gøres mere for at hjælpe en bredere målgruppe med at
blive aktive og med fastholde motivationen for deltagelse. Derudover skal vi understøtte de eksisterende oplevelses- og
deltagelsestilbud ved at åbne dørene op og blive endnu bedre til at tage imod borgerne i målgruppen.
Proaktiv rekruttering: Seniorer skal i højere grad opleve, at de inviteres til at tage del i kultur- og fritidslivet i Aalborg
Kommune. Alene eller sammen med andre, så endnu flere får et godt og indholdsrigt seniorliv og opnår en sund aldring.
Forventet resultat:
Indsatsen forventes at medvirke til, at flere seniorer: opnår en sund aldring; har aktive og indholdsrige liv; deltager i fritidsog foreningsaktiviteter; indgår i meningsfulde sociale fællesskaber; undgår et liv i uønsket social isolation; får en bedre start
på deres pensionisttilværelse.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Seniorer i Aalborg Kommune fra perioden, hvor de nærmer sig pension til de får behov for hjemme- og/eller sygepleje.
Dermed er der tale om borgere, som ikke er i målgruppen for indsatserne på ældreområdet. Dog kan nogle være deltagere i
aktivitetscentrene eller være i kontakt med en forebyggende hjemmesygeplejerske.
Aktører:
Ældresagen, idrætsforeninger, almen praksis, aftenskoler, frivillige foreninger, kulturinstitutioner, biblioteker,
aktivitetscentrere, naturvejledere og lignende aktører.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Forebyggende medarbejdere, Bevæg Dig for Livet, Boblberg.dk, ABC for mental sundhed, Følgesvend og De første skridt til
nærmere relationer.
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Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Nr. 1 - 6

Titel: Styrket indsats fysisk aktivitet og motorik

Forvaltning:
Familie og Beskæftigelse
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Børn og familieafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: Primo 2019
- Fysisk aktivitet:
Fuldt implementeret: 2022
- Fremme af fysisk aktivitet og motorik i
dagtilbud
Se tidshorisont for hvert enkelt tiltag
- Specialiseret rådgivning vedrørende
under beskrivelsen
børns motoriske udvikling
- Opsporing af børn med motoriske
vanskeligheder og/eller lavt fysisk
aktivitetsniveau.
- Tilbud til borgere med særlige behov.
- Aktiv bevægelseskultur i kommunens
institutioner
- Samarbejde om fremme af fysisk
aktivitet på tværs af
forvaltningsområder

Problemstilling:
Motorisk udvikling i barndommen har betydning for trivslen ligesom der er sammenhæng mellem børns fysisk aktivitet og
deres indlæring. Hos voksne har fysisk aktivitet også mange positive effekter. Fysisk aktivitet af en vis intensitet og varighed
mindsker risikoen for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdom, type 2 diabetes og osteoporose (knogleskørhed) og medvirker
til, at immunforsvaret forbedres ligesom det mentale og sociale velbefindende øges. Desværre viser tal I Aalborg kommune
at
Hvert fjerde barn har ikke alderssvarende motorik ved indskoling (Data fra Aalborg Sundhedspleje, 2018)
77% af børnehavebørnene bevæger sig dagligt eller næsten dagligt i en grad så de bliver svedige eller forpustede.
Andelen falder i 5 klasse til 66% og 55% i 8 klasse. 10% kan betegnes som decideret inaktive. (Sundhedsprofil for
børn og unge Aalborg kommune).
Stærk stigning i antallet af unge (16-24 år) som er fysisk inaktive fra ca. 12% til 22% (Sundhedsprofil Aalborg
Kommune)
Sidst er fysisk aktivitet én af flere sundhedsudfordringer hos udsatte. Såfremt udsatte i Aalborg kommune i deres
sundhedsvaner ligner førtidspensionister, så svarer det til at 46% er fysisk inaktive. Ser man imidlertid på tal fra den
nationale sundhedsprofil for udsatte, så viser den at 62% af de udsatte, angiver at de ikke dyrker nogen form for motion.
Andelen, der ikke dyrker motion stiger med stigende antal belastende livsomstændigheder. Hver år kan 13% af alle dødsfald
i den danske befolkning relateres til fysisk inaktivitet i fritiden og personer der er fysisk inaktive dør i gennemsnit 8-14 år
tidligere end fysisk aktive. (SUSY Udsat 2017, Statens institut for Folkesundhed)
Beskrivelse af indsats (indhold):
Indsatsen rummer en portefølje af tiltag på baggrund anbefalinger i forebyggelsespakken Fysisk aktivitet og den aktuelle
status i BFA:
BFA vil i indsatsen have særligt fokus
1: Fremme af fysisk aktivitet og motorik i dagtilbud. Dette vil primært ske gennem implementering af den styrkede
pædagogiske læreplan – særligt via læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse, herunder mere systematik i forhold til
bevægelsesaktivitet, bedre anvendelse af uderummet samt læringsrummet både inde og ude. BFA vil også have fokus på
anvendelsen af digitale værktøjer som kan understøtte fysisk aktivitet. Endvidere vil der blive arbejdet på en eventuelt
justering af konceptet ”Kroppen på toppen” 0-6 årsområdet. Elementet i den pædagogiske læreplan skal være
implementeret 1. juli 2020.
2: Specialiseret rådgivning vedrørende børns motoriske udvikling. 1. januar 2019 samles den fysio - og ergoterapeutiske
bistand 0-6 år i ét team under Udviklingsafsnit for børn og unge i FB (6-18 år samles tilsvarende i PPR). Dette muliggør
styrkelse af koordinering og sammenhæng til øvrige aktiviteter på 0-6 års området samtidig med at der fokuseres på at
styrke den generelle og specialiserede indsats på 0-6 års området ved at øge fokus på træning som en del af børns
hverdagsaktiviteter i børnenes læringsmiljøer. Tiltaget startes op i 2019 og vil være fuldt implementeret 2020
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3: Opsporing af børn med motoriske vanskeligheder og/eller lavt fysisk aktivitetsniveau. Der eksisterer et velfungerende
opsporingsarbejde mellem sundhedspleje, pædagoger i dagtilbud, læger, forældre m.m. men der er lang ventetid, hvis
behov for specialiseret rådgivning. Ventetiden forventes nedbragt via forrige beskrevne tiltag hvor fysioterapeuter og
ergoterapeuter får en udgående funktion. Der følges op på effekten i forhold til ventetid fra start 2020 til 2022.
4: Tilbud til borgere med særlige behov. I indsatsperioden vil der være fokus på at formidle tilbud til udsatte voksne samt
børn og unge i udsatte positioner og/eller særlige behov. Det være sig tilbud og partnerskaber i Sundhed og
kulturforvaltningen (fx Vanebryderne og ´Bevæg dig for livet´ initiativer) og evt. tilbud i Ældre og handicap. Og det være sig
tilbud inden for det frivillige område fx idrætsforeninger og sociale foreninger. Opstart 2019 og frem til 2022
5: Aktiv bevægelseskultur i kommunens institutioner. Sammen med fritidscentrene og dagtilbud 0—6 år vil der sættes
fokus på hvordan der kan arbejdes med bevægelseskulturen (fx Mere fysisk aktivitet i løbet af dagen; Mindre stillesiddende
tid med mobiltelefoner, tablets, spilkonsoller og computere; Fremme af gang og cykling mellem hjem og dagtilbud, skole,
fritidshjem og klub og ved udflugter i skoletiden; Fysiske rammer både ude og inde, der understøtter fysisk aktivitet; Regler
og normer, der støtter fysisk udfoldelse hos børnene. Opstart 2019 og forløb frem til 2022. Endvidere vil der være fokus på
en aktiv bevægelseskultur i BFAs Bo og samværstilbud for børn i udsatte positioner og voksne udsatte.
6: Samarbejde om fremme af fysisk aktivitet på tværs af forvaltningsområder: BFA vil have særligt fokus på evt. snitflader
og samarbejdsmuligheder med andre forvaltninger. Fx By og landskabsforvaltningen i forhold til at sikre gode muligheder for
børn og unge, når det gælder at bevæge sig til og fra institutioner på cykel, men også viden om tilgængelige grønne ude
arealer i forlængelse af BFAs dagtilbud, fritidscentre og botilbud mv.
Det gælder også samarbejde med skoleforvaltningen, hvor skolesundhedsplejerskerne har en særlig aktie. I BFA vil det blive
prioriteret at give skolesundhedsplejerskerne et uddannelsesforløb med over skriften ”Den motiverende samtale, med
særligt fokus på reflekteret lytning”. Kompetencerne bidrager til at støtte børn og forældre i deres motivation til
livsstilsændringer og/eller skabe balance.
I forbindelse med tiltag omkring aktiv bevægelseskultur vil det blive undersøgt om der er synergi ved at samarbejde om
tiltag skoleforvaltningen omkring børn og unge samt Ældre og handicap i forhold til børn og unge i udsatte positioner og
udsatte voksne
Opstart 2019 og forløb frem til 2022.
Forventet resultat:
En større andel børn har alderssvarende motorik ved indskolingsundersøgelsen
En større andel børn og unge er aktive og bevæger sig dagligt
Børn, unge og voksne med særlig behov får kendskab til relevante tilbud i forhold til fysisk aktivitet i kommunen
og/eller i frivillige foreninger m.v.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Børn i dagtilbud og dagpleje 0-6 år
Børn og unge i fritidscentrene
Børn, unge og voksne med særlig behov
Aktører:
FB(BFA)
Sundhed og Kulturforvaltningen.
Skoleforvaltningen
By og landskabsforvaltningen.
Frivillige foreninger
Ældre og handicapforvaltningen
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Den styrkede pædagogiske læreplan – særligt temaet Krop, Sanser og Bevægelse samt udeliv i temaet Natur, udeliv
og science.
Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 0-18 år. 2016-2020. 2. udgave 2018.
Bevæg dig for livet
Indsatsen er samtidig et vigtig fundament i forhold til forslaget om ”Forebyggelse af overvægt” samt ”tidlig indsats mental
sundhed”
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Nr. 7 og 8

Titel: Tidlig indsats - forebyggelse af overvægt

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Familie og Beskæftigelse
Børn og familieafdelingen
Pejlemærke i
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tidshorisont:
sundhedspolitik:
Opstart: 2019
Anbefalinger fra forebyggelsespakken Overvægt
Fuldt implementeret: 2022
Lighed i sundhed
- Forebyggelse af overvægt i dagtilbud
- Forebyggelse af overvægt i skoler og fritidsordninger
Se tidshorisont for hvert enkelt tiltag
- Forebyggelse af overvægt på botilbud og samværs- og under beskrivelsen
aktivitetstilbud
- Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i
familier med børn i første leveår - aktie hos
sundhedsplejen
- Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko
for udvikling af overvægt
- Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for
udvikling af overvægt
- Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt
- Tilbud til skolebørn med moderat overvægt.
Problemstilling:
”Der er social ulighed i forekomsten af moderat overvægt og i endnu højere grad i forekomsten af svær overvægt. Den
sociale ulighed ses også blandt børn og unge. Fx er andelen af 11-15-årige med overvægt næsten fire gange højere i den
laveste socialgruppe (15 procent) end i den højeste socialgruppe (4 procent), og forekomsten af overvægt er 21 procent
blandt 4-14-årige, der har forældre med kort uddannelse, og 12 procent blandt 4-14-årige, der har forældre med lang
uddannelse” (Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Overvægt, 2018).
”Overvægt og især overvægt, hos børn har både fysiske og psykiske konsekvenser. I barndommen fylder psykosociale
problemer mest, fx i form af mobning og drilleri, lavere selvværd og ringere livskvalitet. Hos børn med svær overvægt kan
fysiske komplikationer, fx type 2 –diabetes, forhøjet blodtryk, ledsmerter, leverpåvirkninger og søvnapnø, opstå allerede i
barndommen” (Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Overvægt, 2018).
Svær overvægt i barndom og ungdom øger risikoen for svær overvægt resten af livet.
I Aalborg kommune ses i forhold til overvægt
Overvægt hos børn – 10-11% overvægt ved indskoling. (Data fra Aalborg Sundhedspleje)
-

Andelen af overvægtige er støt stigende ved udskoling – fra 14,5% for årgang 1997 til 19,5% for årgang 2002
(Sundhedsstyrelsen)

Medarbejdere på dagtilbudsområdet har tilkendegivet at overvægt er et følsomt emne, at tage op med forældrene og de
oplever de mangler redskaber, gode metoder hertil.
Sunde mad og måltidsvaner har – i samspil med bl.a. fysisk aktivitet (se evt. særskilt indsats) – stor betydning for at fremme
og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme som hjerte-karsygdomme, type-2 – diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel-og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne.
Sunde mad – og måltidvaner spiller derudover en central rolle i forhold til tandsundheden (Forebyggelsespakke Mad og
måltider, Sundhedsstyrelsen 2018).
Desværre viser tal i forhold til mad og måltidvaner
33% af børnehavebørn spiser ikke grøntsager dagligt (Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg kommune 2017)
-

Andelen af børn og unge, der generelt spiser sundt, falder med alderen. Blandt børnehavebørnene spiser 76% frugt
hver dag og 67% spiser grønsager hver dag. Allerede i 5. klasse er det kun halvdelen af børnene, der spiser frugt og
grøntsager dagligt, og i 8. klasse gælder det kun hver tredje. (Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg kommune
2017

-

Selv om de fleste normalt spiser morgenmad, falder andelen også her med alderen. 8. klasse spiser 16% sjældent
eller aldrig morgenmad, og yderligere 10% gør det kun nogle dage. (Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg
kommune 2017)
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I forhold til udsatte viser den nationale sundhedsprofil for udsatte at
30 % af de adspurgte aldrig eller sjældent spiser morgenmad. Blandt udsatte grupperne er andelen blandt dem der
ikke spiser morgenmad størst blandt personer med et alkoholmisbrug (42%) og stofmisbrug (38%)(SUSY udsat 2017,
Statens Institut for Folkesundhed)
11 % oplyser at de ikke får mad nok, fordi der ikke er råd. (SUSY udsat 2017, Statens Institut for Folkesundhed)
Såfremt udsatte i Aalborg ligner førtidspensionister i sundhedstilstand, så er 33% svært overvægtige.
Beskrivelse af indsats (indhold):
7: Fortsat lokal omsætning af det fælles grundlag for mad og måltider i BFA samt forebyggelse af overvægt/undervægt i
dagtilbud 0-6 år, fritidscentre samt bo og aktivitetstilbud
Medarbejderne medvirker til at forebygge vægtproblemer ved at understøtte sundere mad (jf. BFAs Fælles grundlag Mad og
måltider), øge det fysiske aktivitetsniveau (jf. tidligere tiltag og nuværende styrket indsats) samt skabe kultur og omgivelser,
der fremmer sunde madvaner og fysisk aktivitet. Ledelsen støtter medarbejderne i arbejdet med sundhedsfremme via et
solidt vidensgrundlag og evt. kompetenceudvikling. Forældre, børn, unge og brugere kan med fordel inddrages i det
sundhedsfremmende arbejde afhængig af om det er dagtilbud, fritidscenter, botilbud eller samværstilbud. I forhold til
udsatte borgere undersøges evt. behov for særlige tiltag samt evt. samarbejdsmuligheder med Ældre og Handicap
forvaltningen samt Sundheds og kulturforvaltningen. Opstart 2019 og forløb frem til 2022
8: Undersøge og vurdere muligheder for at igangsætte pilotprojekt sammen med SUN og skoleforvaltningen vedr. en eller
flere af de centrale anbefalinger i forhold til overvægt, som kommunerne anbefales at have ekstra fokus på og hvor BFA
har en aktie er:
- Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår - aktie hos sundhedsplejen
- Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for udvikling af overvægt (aktie hos dagtilbud og dagplejen)
- Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for udvikling af overvægt (- aktie hos fritidscentrene og
skolesundhedsplejen)
- Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt (samarbejdsaktie dagtilbud og sundhedsplejen)
- Tilbud til skolebørn med moderat overvægt. (samarbejdsaktie hos sundhedsplejen)
Opstart 2019 med forløb frem til 2022
Forventet resultat:
Andel børn som er overvægtige ved indskolingen reduceres.
Medarbejdere som deltager i evt. pilotprojekt omkring tidlig opsporing oplever sig klædt på til at arbejde med
forebyggelse af overvægt på en ikkestigmatiserende måde samt klædt på til at samarbejde med forældre og andre
aktører herom.
Udsatte borgere bliver støttet i sundere mad og måltidsvaner
Målgruppe:
Børn og forældre 0-6 årsområdet
Børn 6-12 år – kontakt med skolesundhedsplejen
Børn og unge i fritidscentrene
Brugere af botilbud, samværs- og aktivitetstilbud
Aktører
FB- BFA
Sundhed og kulturforvaltningen
Skoleforvaltningen
Praktiserende læger
Jordmødre
Region Nordjylland
Ældre og Handicapforvaltninger
Omsorgstilbud og væresteder med driftsoverenskomst i BFA
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Det fælles grundlag for mad og måltider – Børn og familieafdelingen
Tilbud i Sundhed og Kulturforvaltningen - Vanebryderne
Forløbsprogram for overvægtige børn, unge og overvægtige gravide, Den tværsektorielle Grundaftale 2015- 2018.
Jf. Anbefalingerne i Forebyggelsespakken Mad og måltider rådgiver Sundhedsplejen om amning, mad og måltidvaner,
ligesom sundhedsplejen afholder samtaler med elever i skolen om mad og måltidvaner.
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Nr. 9

Titel: Tobak

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen
Job – og ydelsesafdelingen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart:
Tobak
Lighed i sundhed
Fuldt implementeret:
Problemstilling:
Rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår, da personer, der ryger oftere har ringere helbred, er
afhængig af hjælp i deres sidste leveår, oftere får førtidspension og generelt har dårligere selvoplevet livskvalitet. Der er en
social ulighed, idet der er mere end dobbelt så mange rygere blandt de kortest uddannede set i forhold til borgere med
længere uddannelse. Derudover er forekomsten af rygning to til 3 gange højere blandt borgere med psykisk sygdom
sammenlignet med den øvrige befolkning. Endvidere har flere arbejdsgiver og arbejdspladser klare holdninger til rygning.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Anbefaling fra forebyggelsespakken ”Tobak”:
Det fremgår af forebyggelsespakken Tobak, at kommunen skal udbygge samarbejdet internt med relevante afdelinger
(jobcenter, børn- og ungeforvaltning, ældreplejen, den kommunale tandpleje mv.) så borgere systematisk spørges til deres
rygevaner og tilbydes henvisning til rygestoptilbud i kommunen.
Rådgiverne i Jobcentrene kan ifm. opfølgningssamtaler med borgerne spørge til rygevaner og tilbyde dem henvisning til
rygestops tilbud.
Der er gode erfaringer med VBA metoden (Very Brief Advice – 30 sek) som metode til at rekruttere og henvise borgere til
rygestop. Metoden går ud på at, man skal spørge til rygestatus, give rådgivning om rygestopmetoder (en kombination af
rådgivning og behandling forøger chancen betydeligt for at blive røgfri og forblive røgfri) og efterfølgende henvise til de
steder og fagpersoner, som tilbyder hjælp til rygestop.

Forventet resultat: Flere borgere holder op med at ryge (vedvarende) og sundhedstilstanden forbedres dermed. Endvidere
standses sygdomsudvikling, hvilket kan medføre, at borgeren kan komme på arbejdsmarkedet igen eller i gang med
uddannelse.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle målgrupper i Jobcentrene

Aktører:
Rådgiverne i jobcentrene

Sammenhæng til eksisterende indsatser: Sundhedscentrets medarbejdere, der er tilstede i nogle af jobhusene og
rygestopkurser på sundhedscentret.
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Nr. 10-12

Titel: Styrket indsats tobak og alkohol

Forvaltning:
Familie og Beskæftigelse
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed

Ansvarlig afdeling:
Børn og familieafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022
Tobak:
Samarbejde internt om henvisning til
Se tidshorisont for hvert enkelt tiltag
rygestoptilbud
under beskrivelsen
Opsøgende rekruttering til rygestoptilbud
Alkohol:
Handlevejledninger ved bekymring om
alkoholproblemer i familier

Problemstilling:
Tobak og alkohol forklarer en stor del af den sociale ulighed i sundhed. Derfor er det særligt vigtigt at forebygge rygestart og
tidlig alkoholdebut blandt børn og unge, fremme rygestop og skadelig forbrug generelt samt skærme børn og unge i forhold
til skadevirkninger fra andres forbrug.
Tobak
”Udsættelse for tobaksforurenet luft øger risikoen for at udvikle flere former for kræft, hjertekarsygdomme, astma og
infektioner i luftvejene. Børn er særligt sårbare over for røg i omgivelserne” (Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Tobak)
I Aalborg kommune ses i forhold til tobak:

-

-

Stigning i rygere blandt kvinder under 45 år og mænd under 35 år dvs. forældrealdersgruppen
(Sundhedsprofilen Aalborg kommune, 2017)
De fleste rygere får deres rygedebut efter 8 klasse. Svarene viser, at i 8. klasse er det 3%, der ryger
cigaretter, mens 2% ryger e-cigaretter. Samme andel ryger vandpibe, og 1% bruger snus. De nærmere
analyser vil vise, i hvilken grad det er de samme unge, der anvender flere ”rygeformer”.
Stigning i unge mænd (16-24år) der ryger (svag stigning hos kvinder)
Udsatte – hvis udsatte ligner førtidspensionister så svarer det til at 41% er daglige ryger og 24 % er
storrygere i Aalborg Kommune. Ser man imidlertid på den nationale sundhedsprofil for udsatte, så
angiver 74% at de ryger hver dag og kun 11% angiver at de aldrig har røget. (SUSY Udsat 2017, Statens
Institut for Folkesundhed)

Alkohol
”I Danmark vokser ca. 122.000 børn mellem 0-18 år op i familier med alkoholproblemer. I alt vurderer 632.000 voksne
danskere, at der er vokset op i familier med alkoholproblemer” (Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Alkohol”
”Børn fra sårbare familier, dvs. familier med fx alkoholproblemer eller psykisk sygdom, er særligt udsatte for sociale og
psykiske problemer senere i livet. Cirka 12 procent af børn vokser op i en familie med et alkoholproblem”
Udsatte. Ser man imidlertid på den nationale sundhedsprofil for udsatte, så angiver 30% at de sjældent eller 27% aldrig
drikker alkohol. Samtidig angiver dog 19 % af de drikker alkohol hver dag eller næsten hver dag. (SUSY Udsat 2017, Statens
Institut for Folkesundhed)
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Beskrivelse af indsats (indhold):
Indsatsen rummer følgende tiltag på baggrund af anbefalinger i forebyggelsespakkerne samt aktuel status i BFA:
Tobak:
10: Styrke samarbejde internt om henvisning til rygestoptilbud
Indskrive metoden ”Very Brief Advice – Meget kort rådgivning om rygestop” i 0-6 årsområdets retningslinjer for
forældresamtaler, således at der systematisk spørges til forældrenes rygevaner samt tilbydes henvisning til rygstoptilbud i
kommunen. Tandplejen og sundhedsplejen spørger allerede systematisk til rygning, hvilket ønskes fastholdt. Tiltaget kan
igangsættes og implementeres fra start 2019.
11: Udbrede opsøgende rekruttering til rygestoptilbud.
Der findes allerede i BFA opsøgende indsatser i arenaer, hvor målgrupper, som af forskellige årsager kan have vanskeligt ved
at opsøge rygestopkurser i sundhedscenteret har mulighed for at deltage. Det gælder fx rygestopvejleder tilknyttet
fritidscentrene og det gælder fremskudte indsatser i særlige boligområder fx Aalborg Øst. Det er aftalt med Sundhed og
Kulturforvaltningen, som forestår finansieringen, at vores fritidscentres tilbud om rygestopvejledning udbredes så det bliver
kommunedækkende. Opstart og implementering 2019
Alkohol:
12: Handlevejledninger ved bekymring om alkoholproblemer i familier
BFA ønsker at investere i vedligeholdelse af kompetencer hos nøglepersoner i dagtilbud 0- 6 år samt nøglepersoner i
fritidscentre i forhold til handlevejledninger og opsporing af alkoholproblemer i familier. Helt konkret ønskes et
opfølgningskursus til nuværende nøglepersoner på dagtilbudsområdet samt prioritering af uddannelse til nye medarbejdere.
Udvikling og afdækning af behov kan foretages første halvår af 2019 med henblik på senere gennemførelse af
kompetenceudvikling. Opstart 2019 med forløb frem til 2022
BFA vil arbejde for fælles sprog og vejledninger i Håndbog på tværs, nøglepersonkurser og materiale i forlængelse af
Rusmiddelstrategien. Opstart 2019 – 2020
Forventet resultat:
Flere forældre vil få kendskab til kommunens rygestoptilbud, hvormed sandsynlighed for rygestop øges.
Flere nødvendige samtaler omkring alkohol gennemføres i dagtilbud og fritidscentre
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Forældre til børn i 0-6 årsområdet som ryger
Rygere, som ønsker at stoppe med at ryge, men ikke opsøger vanlige tilbud fx sårbare unge
Forældre med alkoholproblemer
Aktører:
Sundhed og Kulturforvaltningen
Medarbejdere og nøglepersoner i 0-6 årsområdet, fritidscentre og botilbud- samvær og aktivitetstilbud
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
BFA bidrager systematisk med forebyggelsestiltag, som er vigtige jf. anbefalinger i forebyggelsespakkerne Tobak og Alkohol.
Det gælder fx Center for Tværfaglig Forebyggelses forebyggelsesseminarer i 6. klasse og 8.klasse vedr. tobak, alkohol, stoffer
m.v. Ligesom det gælder Misbrugskonsulenternes forebyggelsesarbejde på erhvervsskoler, gymnasier mv. Sidst er både
tilbud til børn i familier med misbrug, samt misbrugsbehandling forankret i BFA.
Tiltag i forhold til alkohol skal ses i sammenhæng med
Rusmiddelstrategi 2016- 2019 – sammen om mindre misbrug og mere sundhed
Den Tværsektorielle Grundaftale. Familieambulatoriet- Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de
nordjyske kommuner om den tidligere tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier.
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Nr. 13

Titel: Alkohol

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Familie- og beskæftigelsesforvaltningen
Job – og ydelsesafdelingen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: Er sat i gang men skal
Alkohol
Lighed i Sundhed
understøttes yderligere i 2019
Fuldt implementeret:
Problemstilling
Omkring en halv million danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Der er flere ledige end personer i beskæftigelse, der
overskrider højrisikogrænsen.
Sygdomme kan udvikles og holdes ved lige som følge af et skadeligt forbrug af alkohol. Et overforbrug af alkohol udgør en
betydelig risiko for dødsfald. Borgere med et højt alkoholforbrug har større risiko for at blive ledige, ligesom de har sværere
ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Endvidere kan forældres høje alkoholforbrug have betydning for børns
udvikling.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Anbefaling fra forebyggelsespakken ”Alkohol”
Det fremgår af forebyggelsespakken Alkohol, at kommune skal sikre, at der systematisk skal gennemføres korte opsporende
samtaler om alkohol i Jobcentret. Jobcentrene har arbejdet med den korte opsporende samtale og mange har fået
undervisning i brugen heraf. Der skal i 2019 arbejdes mere systematisk med fokus på, at rådgiverne i Jobcentrene ved
opfølgningssamtaler taler med borgerne om deres forbrug af alkohol. Rådgiveren kan ved behov henvise til samtale med
misbrugskonsulent, hvis borgeren ønsker det. I 2019 vil jobcentret således fortsat have fokus på systematisk og tidlig
opspring af alkohol.

Forventet resultat:
Tidlig opsporing af uhensigtsmæssig forbrug af alkohol giver mulighed for tidligt at yde støtte og henvise til relevante
behandling eller samtaler. Ved at borgerne får fokus på et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og dermed forhåbentlig
nedsætter det, vil de have bedre mulighed for at komme i beskæftigelse og vil samtidig få en bedre sundhed.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle jobcentrets målgrupper

Aktører:
Rådgiverne på Jobcentrene

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Undervisning og brug af den alkoholsporende samtale er allerede iværksat, men brugen heraf skal understøttes yderligere
evt. med flere undervisningssessioner i brug af samtalen. Jobcentrene skal arbejde systematisk med inddragelse af
opsporing i samtalerne og henvisning til misbrugscentret.
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Nr. 14

Titel: Styrket fokus på forældres sundhed

Forvaltning:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i Sundhed
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Socialafdelingen (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Tobak – pakke 12
Alkohol – pakke 17
Fysisk aktivitet – pakke 94?
Mad og måltider – pakke ?

Tidshorisont:
2019

Problemstilling:
Socialafdelingen yder råd og vejledning samt foranstaltninger til børn, unge, voksne og familier med særlige behov. I den
forbindelse, har rådgivere og pædagogiske familiekonsulenter løbende kontakt med børn og forældre, som ofte har en eller
flere sundhedsmæssige udfordringer.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Der skal styrket fokus på forældres og plejeforældres sundhed. Dels skal forældrenes sundhed afdækkes i forbindelse med
udarbejdelse af Børnefaglig undersøgelse og dels skal pædagogiske familiekonsulenter, rådgivere og familieplejen udleverer
materiale om KRAM faktorer til familier og plejefamilier.

Der er gode erfaringer med VBA metoden (Very Brief Advice – 30 sek) som metode til at rekruttere og henvise
borgere til eksempelvis rygestop kurser. Metoden går ud på at, man skal spørge til rygestatus, give rådgivning
om rygestopmetoder (en kombination af rådgivning og behandling forøger chancen betydeligt for at blive røgfri
og forblive røgfri) og efterfølgende henvise til de steder og fagpersoner, som tilbyder hjælp til rygestop. Metoden
kan også bruges i forhold til alkoholvaner, motion og kost.
Der lægges op til implementering ud fra én af følgende:
1. Udsende notat om fokus på sundhed til alle rådgivere via afdelingslederne.
2. Der foretages besøgsrunde hos alle familiegrupper samt visitationen. Kort oplæg fra medarbejder fra Sundhedsforvaltn.
3. Der nedsættes en arbejdsgruppe, for at sikre en høj grad af medarbejderinddragelse.
Forventet resultat:
At forældre og plejeforældre oplever en bedre sundhed. Det kan være i form af indsats i forhold til alkohol, rygning, mad og
måltider samt fysisk aktivitet.
Ved at sætte fokus på forældrenes sundhed, er det forventningen at også børnenes sundhed forbedres. Hvis forældrene
eksempelvis stopper med at ryge, vil børnene ikke længere blive udsat for samme grad af passiv rygning.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
1. Forældre til børn og unge, som har kontakt med familiegrupperne i Socialafdelingen.
2. Plejeforældre til anbragte børn.

Aktører:
Rådgivere og pædagogiske familiekonsulenter i Familiegrupperne

Sammenhæng til eksisterende indsatser:

28

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 15

Titel: Fysisk aktivitet

Forvaltning:

Ansvarlig afdeling:

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen
Job – og ydelsesafdelingen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart:
Fysisk aktivitet- mental sundhed
Lighed i Sundhed / Sundhed- i
Fuldt implementeret:
Fællesskab
Problemstilling:
Der er sket en stigning i antallet af personer, der er inaktive. Fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt på en lang
række sygdomme samt en positiv effekt på trivsel og mental sundhed.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Indspil fra ledergruppen (baseret på opsamlingen fra Sundhedsstrategisk Styregruppe):
Jobcentret vil overordnet arbejde på at understøtte og styrke samarbejdet med andre forvaltninger i forhold til fremme af
og fokus på fysisk aktivitet.
Der vil i Jobcentret blive arbejdet på:
At rådgiverne i Jobcentrene kender til tilbud og forløb, der findes i andre forvaltninger vedr. fysisk aktivitet bl.a.
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
At Identificere områder/målgrupper, hvor det kan være relevant at etablere et samarbejde med andre
forvaltninger herunder gøre opmærksom på, hvilke forløb, der efterspørges og eventuelt mangler.
At have fokus på samarbejdet med almene læger, uddannelsesinstitutioner, foreninger, og virksomheder i forhold
til de konkrete indsatser.
At rådgiverne har fokus på de sundhedsfremmende tilbud som led i vejen mod beskæftigelse/uddannelse.
Rådgiverne i Jobcentrene skal således have fokus på de sundhedsfremmende tilbud, hvor fysisk aktivitet indgår. Det kan
være forløb, der supplerer et beskæftigelsesfremmende tilbud, således at der etableres parallelle forløb, som led i vejen
mod beskæftigelse/uddannelse. Hvis man får mere fysisk aktivitet ind i dagligdagen, får man det automatisk fysisk bedre,
men man får det også bedre mentalt. Endvidere kan det være med til at forebygge overvægt. Borgerne vil også opleve et
bedre helbred. Der er samlet set behov for samarbejde bredt i kommunen.
Forventet resultat:
Fysisk aktivitet har en positiv sundhedsfremmende effekt og påvirkning af såvel fysisk som psykisk helbred. Øget fysisk
aktivet vil således have en effekt, der forbedrer borgerens samlede sundhedstilstand og derved forbedres borgernes
mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle målgrupper i Jobcentrene

Aktører:
Rådgiverne i jobcentrene

Sammenhæng til eksisterende indsatser: Sundhedscentret, Fritidsforvaltningen (foreningslivet)
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Nr. 16

Titel: Styrket samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet

Forvaltning:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Job- og Ydelsesafdelingen, Aalborg Sundhedscenter, Center for
Mental Sundhed og Sundhedsstrategisk Team

Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Nr. 58 – Sikre særlig indsats til unge, der
ikke er i uddannelse eller arbejde
Nr. 76 – Understøtte tidlig opsporing af
dårlig mental sundhed i jobcentre

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Tal fra Jobindsats viser, at der i 2017 var 16.575 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (Borgere på efterløn og
førtidspensionister er ikke medtaget) i Aalborg Kommune. Flere af de borgere, som er uden for arbejdsmarkedet har
sundhedsmæssige udfordringer. Det har betydning for deres livskvalitet, men det kan også være med til at hæmme deres
mulighed for at fastholde beskæftigelse eller for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Beskrivelse af indsats (indhold):
I den forgangene politikperiode for sundhedspolitikken har beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet arbejdet sammen
om flere indsatser. Et eksempel herpå er samarbejdet omkring ulighed i sundhed, hvor der er blevet placeret fremskudte
medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed i flere af jobcentrets enheder. Samarbejdet har
resulteret i etableringen af en Sundhedsstrategisk Styregruppe med lederrepræsentanter fra Job- og Ydelsesafdelingen,
Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed og Sundhedsstrategisk Team. Styregruppen skal koordinere
samarbejdet og tager initiativet til etablering af nye indsatser.
I den kommende politikperiode vil der løbende blive taget initiativ til nye indsatser og følgende indsatser er allerede på
tegnebrættet:
• Styrke brugen af parallelforløb, hvor borgerne deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud samtidigt med at de deltager
i et sundhedstilbud.
• Videreudvikling af samarbejdet omkring fremskudte medarbejder fra Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental
Sundhed i Job- og Ydelsesafdelingens enheder.
• Sundhedsindsatser målrettet unge i Uddannelseshuset - Sund Ung er tilstede i Uddannelseshuset engang om ugen
og dette samarbejdet kan med fordel udvides.
• Styrke samarbejdet på ungeområdet – Både på beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet er der indsatser
målrettet ungeområdet f. eks. har begge områder et samarbejde med ungdomsuddannelserne.
Forventet resultat:
Etablering af indsatser målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet, der forbedre borgernes sundhed og deres muligheder
for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere der modtagere offentlig forsørgelse og som er omfattet en indsats i Jobcenter Aalborg
Aktører:
Jobcenter Aalborg
Aalborg Sundhedscenter
Center for Mental Sundhed
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatser under ulighed i sundhed
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Nr. 17- 25

Titel: Styrket indsats mental sundhed

Forvaltning:
Familie og Beskæftigelse
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Børn og familieafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Udarbejde handleplan til fremme af
mental sundhed i dagtilbud og skoler
Sikre tidlig indsats til børn og unge med
sociale og psykiske problemer

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022
Se tidshorisont for hvert enkelt tiltag
under beskrivelsen

Tilrettelægge tidlig indsats for sårbare og
socialt udsatte familier.
Tilsyn med barnets sundhed i første
leveår ved hjemmebesøg af
sundhedsplejerske.
Gennemføre tidlig opsporing af dårlig
mental sundhed hos spædbørn i første
leveår.
Styrke flere børn og unges deltagelse i
fritidsaktiviteter
Sikre tilbud til pårørende
Problemstilling:
Mental sundhed (trivsel) er både et mål i sig selv og et middel til bedre fysisk sundhed. Beskyttende faktorer og
risikofaktorer forandrer sig gennem livet. Der findes beskyttende faktorer og risikofaktorer både på individuelt niveau,
socialt niveau og strukturelt niveau. For børn er fx følelse af socialt tilhørsforhold og god nattesøvn individuelt beskyttende
faktorer, ligesom omsorgsfulde forældre er socialt beskyttende faktorer og trygge omgivelser er et eksempel på strukturel
beskyttende faktor. Fraværet heraf er tilsvarende risikofaktorer, som kan påvirke barnets trivsel negativt såvel som barnet
udvikling og læringsmuligheder.
For børn og unge har det at være en del af et fællesskab generel stor betydning for trivsel og udvikling. Ensomhed kan være
lige så skadelig for helbredet som rygning og overvægt.
Dårlig mental sundhed er en risikofaktor for en række sygdomme blandt andet angst og depression.
Trivsel og relationer i Aalborg (Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg kommune 2017)
• 9 ud af 10 børn har det godt og trives i deres hverdag. Næsten alle oplyser, at de har en ven eller en voksen at tale
med, når noget er svært.
•

Mellem 4% og 6% af børnene i 5. og 8. klasse føler sig imidlertid ofte ensomme og/eller isoleret fra andre, og lige så
mange bliver ofte mobbet.

•

Ca. samme andel har inden for de seneste to måneder modtaget ”grimme” beskeder på SMS, e-mail eller sociale
medier. De nærmere analyser vil vise, om det er de samme børn og unge, der udtrykker problemstillinger på alle
spørgsmålene.

•

En større gruppe oplever periodevise udfordringer i forhold til relationer med andre.
•

I 8. klasse svarer næsten halvdelen af pigerne og en fjerdedel af drengene, at de indimellem føler sig isoleret
fra andre, og lige så mange svarer, at de ofte eller en gang imellem savner nogle at være sammen med.
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•
•

Blandt pigerne giver hver tredje i både 5. og 8. klasse udtryk for, at de af og til føler sig ensomme.

Fra slemt til værre hos de unge kvinder (16-24år) – mental helbred og stress – de unge mænd får det også værre
(Sundhedsprofil Aalborg Kommune 2017)

Søvn (Sundhedsprofil for børn og unge, Aalborg kommune 2017)
• 3% af børnehavebørnene, 17% af børnene i 5. klasse og 24% i 8. klasse sover mindre end anbefalet. En tredjedel af
eleverne i 8. klasse svarer, at de mindst én gang om ugen er så søvnige, at de har svært ved at koncentrere sig i
skolen.
•

Godt 10% af børnehavebørnene og børnene i 1. klasse bruger hver dag eller flere gange om ugen smartphones eller
tablets i sengen, inden de skal sove. Dette stiger til ca. 40% i 5. klasse og mere end 70% i 8. klasse. Dette er
bekymrende, da man ved at lyspåvirkning inden man skal sove medvirker til dårligere søvnkvalitet.

Udsatte – hvis udsatte ligner førtidspensionister så svarer det til at 59% har højt stressniveau, 18% er ofte uønsket alene og
32 % har dårligt mental sundhed. (Sundhedsprofil for Nordjylland, 2017)
Ser man på den nationale sundhedsprofil for udsatte, så vurderer 30 % af de adspurgte, at de inden for de seneste 14 dage
har været meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst. Også ses en overvægt af kvinder. 27% vurderer at de inden
for de seneste 14 dage har været meget nedtrykt, deprimeret eller ulykkelige. I forhold til søvn vurderer 23% at de aldrig eller
næsten aldrig får søvn nok til at føle sig udhvilet. Andelen er størst blandt fattige 1 (45%) og mindst blandt hjemløse (25%), når
det gælder søvn. I forhold til stress angiver 48% at de føler sig stresset i hverdagen. Blandt de social udsatte grupper ses de
største andele blandt fattige (69%), personer med et stofmisbrug (65%) eller en sindslidelse (64%) (SUSY udsat 2017, Statens
Institut for Folkesundhed).
Beskrivelse af indsats (indhold):
Indsatsen rummer en portefølje af tiltag på baggrund af anbefalingerne i Forebyggelsespakken Mental sundhed, hvor der i
BFA er et udviklingspotentiale enten ved at forstærke eksisterende tiltag eller udvikle nye.
17: Udarbejde handleplan til fremme af mental sundhed i dagtilbud og skoler. BFA arbejder allerede hermed i flere
sammenhænge, men vil styrke indsatsen med implementering af Udviklingsstrategien som går på tværs af dagtilbud og
skole. Der vil blandt andet blive arbejdet med gode overgange fra vuggestue, dagtilbud til børnehave. Opstart 2019 –
forløber frem til 2020.
I fritidscentrene arbejdes der allerede systematisk med mental sundhed ud fra ABCmodellen. Mental sundhed indgår som
en del af fritidscentrenes tema årshjul i tillæg til rygning, alkohol mv. For yderligere tiltag i forhold til unge 16 – 24år behøves
mere viden og samarbejde, hvilket BFA i udgangspunktet er åbent overfor i perioden 2019 -2022
18: Styrke børns trivsel i dagtilbud. Der arbejdes allerede systematisk med at skabe positive fællesskaber, hvor alle børn har
et tilhørsforhold, adgang til fortrolige voksne, udviklingsmuligheder og at der ikke foregår mobning. Arbejdet hermed vil i
den kommende periode blive forstærket med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan samt udvikling og
implementering af opsporingsmodellen. Opstart 2019- 2020.
19: Sikre tidlig indsats til børn og unge med sociale og psykiske problemer. BFA arbejder allerede hermed i flere
sammenhænge fx Tværfaglig teams men også via Udviklingsstrategien, hvor der bl.a. er fokus på god implementering og
udbredelse af kendskab til Trivselsforum 0-6 år. 2019- 2020.
20: Tilrettelægge tidlig indsats for sårbare og socialt udsatte familier. BFA vil i indsatsperioden fortsat fokusere på udvikling
af denne type indsatser. Pt. er der et udviklingsarbejde i gang med ”Hånd om barnet” for sårbare og Hånd om barnet for
forældre med præmature børn og Hånd om barnet til forældre med andet sprog end dansk. En anden mulighed er at udvikle
og udbrede flere lokale, nærgeografiske tilbud (lig fx tilbuddet Cafe Baby i forbindelse med helhedsplanen i Aalborg Øst).
2019-2022.
21: Gennemføre tidlig opsporing af dårlig mental sundhed hos spædbørn i første leveår. Sundhedsplejen vil fra 2019
gennemføre tidlig opsporing vha. ADDB - Alarm Distress Baby Scale metoden. Opstart og implementering 2019.
22: Styrke flere børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Der er allerede fokus på styrke børn og unges kendskab til
foreninger m.m. ligesom der arbejdes på at inddrage foreninger i læringsmiljøer. Dette vil forsat være et styrket fokus samt
udviklingsområde i perioden 2019- 2022

Fattig er i undersøgelsen defineret ved, at personen har angivet, at vedkommende ofte ikke får mad nok, fordi vedkommende
ikke har råd. I rapporten arbejdes der med følgende grupper af udsatte: Personer med alkoholmisbrug, Personer med
stofmisbrug, personer med en sindslidelse, hjemløse, fattige og øvrige SUSY udsat.
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23: Sikre særlig indsats til unge, der ikke er i uddannelse eller arbejde. Der arbejdes herpå sammen med Job og
ydelsesafdelingen og UU. Yderligere tiltag forventes fra 2019.
24: Sikre tilbud til pårørende fx børn og partnere til borgere der har psykiske eller livstruende sygdomme. Der er tale om
en ny anbefaling, hvorfor første tiltag i indsatsperioden vil være at undersøge evt. interne tilbud i FB og eksterne tilbud hos
Sundhed og kulturforvaltningen og/eller Ældre og handicapforvaltningen samt tilbud i Regionen med henblik på at styrke
videreformidling heraf. Opstart 2019- 2022.
Ovennævnte tiltag ligger i forlængelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger, men BFA vil derudover undersøge mulighed for
at få:
25: Mere viden om brug af sociale mediers påvirkning af de helt nære relationer med børn, herunder evt. påvirkning af
børns udvikling. Der vil blive rettet henvendelse herom til Center for Anvendt kommunal Forskning. Derudover vil et muligt
tiltag være fokus på børn og unges brug af sociale medier, trivsel og søvn. Opstart 2019.
Forventet resultat:
Flere forældre får tidlig hjælp til deres barns trivselsproblematikker fx via trivselsforum 0-6 år
Antallet af børn der skoleudsættes bliver mindre.
Målgruppe
Forældre og børn med kontakt til sundhedsplejen
Forældre og børn i dagtilbud 0-6 årsområdet
Børn og unge i fritidscentrene
Aktører:
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundhed og kulturforvaltningen
Ældre og Handicapforvaltningen.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Tiltagene i indsatsen knytter særligt an til
Den styrkede pædagogiske læreplan
Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 0-18 år. 2016-2020. 2. udgave 2018.
Børn og ungepolitik 2018.-2020
Den tværsektorielle grundaftale 2015-2018: Indsatsen i forhold til børn med en psykisk syg forælder
De valgte anbefalinger og tiltag i den styrkede indsats skal ses på baggrund af de anbefalinger og tiltag som allerede er
implementeret i BFA i forhold til at fremme af mental sundhed. Fx at Aalborg kommune har en sammenhængende børn og
unge politik med fokus på mental sundhed og at der eksisterer opsøgende indsatser både i forhold til unge og udsatte
voksne. Inden for den helt tidlige forebyggelse er der tilbud om forældreuddannelse til førstegangsfødende (Hånd om
barnet) og tilbud om undersøgelse for fødselsdepression. I forhold til bedre søvn har dagtilbudsområdet arbejdet med viden
og vejledning til forældre og personale herom. Disse tiltag fastholdes sideløbende med udvikling og styrkelse af de nævnte
tiltag i indsatsen.

33

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 26

Titel: Styrket indsats for børn der er ramt af angst

Forvaltning:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Socialafdelingen (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
PPR (Skoleforvaltning)

Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Mental Sundhed – nr. 61

Tidshorisont:
Opstart: Primo 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
(for) mange børn og unge bliver ramt af angst og angst-lignende problematikker.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Der udarbejdes en folder til alle medarbejdere i Socialafdelingens familiegrupper. Medarbejderne i familiegrupperne har
dagligt kontakt til børn og unge, som på forskellig vis mistrives. Heriblandt ses en stor gruppe af børn og unge, som har
forskellige grad af angst-lignende problematikker.
Da der er forskellige årsager til angst, skal tilbuddene og indsatsen også være differentieret. Dette skal folderen være med
til at sætte spot på, således at børn med angst bliver tilbud det rigtige forløb med det samme.
Hensigten er, at folderen skal give medarbejderen en kort information om:
Forskellige angsttyper.
Relevant støtte til den konkrete type af angst.
Oversigt over mulige tilbud i AAK i form af en skematisk fremstilling af tilbud.
Udover at folderen udleveres, er det hensigten at folderen skal introduceres for medarbejderne. Der arbejdes på, at
Børnepsykologisk Team tager rundt til de fire familiegrupper, og præsenterer folderen. På den måde, vil alle medarbejdere
få en god introduktion til folderen og arbejdet med børn med angst.
Forventet resultat:
At flere børn, hurtigere bliver tilbudt et relevant tilbud, som kan afhjælpe angst-problematikken.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Målgruppen for projektet er børn og unge med angst-problematikker.

Aktører:
Medarbejdere i Familiegrupperne i Socialafdelingen.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
I folderen vil der blive beskrevet de allerede eksisterende tilbud, som findes i Aalborg Kommune.
Herudover opstartes der primo 2019 et sats-puljeprojekt, som er et fælles projekt mellem 4 nordjyske kommuner og
psykiatrien. Projektet tager udgangspunkt i, at skabe forløbsprogrammer for børn og unge, der er ramt af angst og/eller
depression.
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Nr. 27

Titel: Mental Sundhed

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Familie-og beskæftigelsesforvaltningen
Job- og Ydelsesafdelingen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont: Vil være afhængig af
(Hvilken/nej):
den enkelte indsats
Mental Sundhed
Opstart:
Mental Sundhed
Problemstilling:
Sundhedsprofilen viser, at der sket en stigning i antal borgere, særligt unge, der har en dårlig mental sundhed. Mental
sundhed defineres som en tilstand af velbefindende, hvor man kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og
stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.
Borgere med dårlig mental sundhed har en højere risiko for udvikling af sygdom og samtidig påvirker dårlig mental sundhed
muligheden for opstart på og gennemførelse af uddannelse samt muligheden for at opnå stabil tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Indspil fra ledergruppen (baseret på opsamlingen fra Sundhedsstrategisk Styregruppe):
Jobcentret vil overordnet arbejde på at understøtte og styrke samarbejdet med andre forvaltninger i forhold til udfordringen
med dårlig mental sundhed hos borgerne.
Der vil i Jobcentret blive arbejdet på:
At rådgiverne i Jobcentrene kender til tilbud og forløb, der findes i andre forvaltninger vedr. mental sundhed bl.a.
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
At Identificere områder/målgrupper, hvor det kan være relevant at etablere et samarbejde med andre
forvaltninger herunder gøre opmærksom på, hvilke forløb, der efterspørges og eventuelt mangler.
At have fokus på samarbejdet med almene læger, uddannelsesinstitutioner, foreninger, og virksomheder i forhold
til de konkrete indsatser.
At rådgiverne har fokus på de sundhedsfremmende tilbud som led i vejen mod beskæftigelse/uddannelse.
Anbefalinger fra forebyggelsespakken ”Mental Sundhed”:
1.Tidlig opsporing af dårlig mental sundhed
Kommunen skal understøtte tidlig opsporing af symptomer på dårlig mental sundhed i jobcentrene og henvise til relevante
kommunale trivselsfremmende tilbud eller til nærmere udregning i almen praksis. Der er gode erfaringer med anvendelse af
det såkaldte WHO-5 i jobcentrene til opsporing af dårlig mental sundhed. WHO-5 er et mål for trivsel. Det består af fem
spørgsmål om, hvordan man har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og kan
anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende.
Jobcentret vil arbejde med hvordan dette konkret kan ske i regi af Jobcentrene samt undersøge, hvorvidt WHO 5 kan være
et relevant værktøj.
2.Sårbare borgere
Det fremgår af forebyggelsespakken, at Kommunen skal understøtte, at der er tilbud til sårbare borgere med fx psykiske
sygdomme, som har svært ved at deltage i det etablerede fritids- og foreningsliv. Tilbuddet skal med udgangspunkt i
borgerens behov og ressourcer understøtte muligheden for at indgå i sociale sammenhænge og føle sig som en del af et
positivt fællesskab
Jobcentret vil have øget fokus på kendskab og henvisning til sundhedsrettede tilbud og på muligheden for at samarbejde
med øvrige forvaltninger i kommunen, idrætsforeninger og interesseorganisationer.
3. Sikre særlig indsats til unge, der ikke er i uddannelse eller arbejde
Det fremgår af forebyggelsespakken, at kommunen skal sikrer en samordnet indsats for unge under 30 år, som hverken er i
uddannelse eller arbejde. Indsatsen er til unge under 30 år, der er i stand til at gennemføre uddannelse eller tage arbejde,
og indsatsen forudsætter bl.a. et samarbejde mellem den Forberedende Ungdomsuddannelse, jobcentre og evt.
støtteindsatser. (eks. Brobygning i samarbejde med AAB).
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Forventet resultat:
Tidlig opsporing af dårlig mental sundhed
Ved tidlig opsporing vil der komme fokus på de borgere, der oplever dårlig mental sundhed og derved vil flere kunne
hjælpes tidligere og få den rette støtte og hjælp til at komme videre i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.
Sårbare borgere
Flere sårbare borgere vil få mulighed for at komme i gang på arbejdsmarkedet, evt. blot med få timer om ugen. Men alene
det at være deltagende på arbejdsmarkedet, fremmer mental sundhed og mindsker risiko for udvikling af fysiske sygdomme.
Når man er mentalt sund, er man bedre i stand til at tage vare på sit eget helbred generelt set.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Uddannelseshuset
Job og aktivhuset
Job- og integrationshuset
Sygedagpengehuset
Virksomhedscentret
Jobhuset
RCA
Aktører:
Rådgivere og virksomhedskonsulenter og andre der er i kontakt med borgerne.

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Center for Mental Sundhed, Sundhedscentrets indsatser, Kulturforvaltningen, Fritidsforvaltningen, By- og
Landskabsforvaltningen
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Skoleforvaltningen
Nr. 1

Titel: Mere idræt i folkeskolen

Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed

Ansvarlig afdeling:
Læring & Pædagogik
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Fremme af motion og bevægelse i skolen

Tidshorisont:
Opstart: januar 2019
Fuldt implementeret: 2021

Problemstilling:
Eleverne skal jf. Folkeskoleloven bevæge sig 45 min. i løbet af skoledagen. En undersøgelse fra Oxford Research fra oktober
2018 viser, at 1/3 af skolerne fortsat ikke lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Derudover viser
Børneprofilundersøgelsen fra 2017, at hver 10 elev bevæger sig så lidt i løbet af dagen, at de kan betegnes som fysisk
inaktive.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Byrådet besluttede i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2019 at afsætte 3 mio. kr. til mere idræt i skolen.
Forbilledet er skolerne i Svendborg Kommune, hvor eleverne i 0.-6. klasse siden 2007 har haft 6 idrætslektioner (i
modsætning til de typiske 2 ugentlige lektioner). Erfaringerne fra Svendborgprojektet er bl.a., at børn der både lærer
gennem kroppen og har ekstra idræt lærer bedre end børn, der har almindelig undervisning. Derudover er det
dokumenteret, at seks lektioners idræt i skolen hver uge har en sundhedseffekt. Andelen af overvægtige børn falder, og
risikoen for hjertekarsygdomme formindskes.
Det forventes, at 3-6 skoler fra 2019/20 skal have 6 ugentlige idrætslektioner. Skolerne udpeges på baggrund af en proces i
december 2018 til januar 2019.
Omlægningen til idrætsskole forudsætter et bredt fokus på idræt og bevægelse på skolerne – ikke bare i skolens idrætstimer
men også i skolens øvrige fag, i DUS-ordningen og generelt i skolens daglige liv. Derfor er det væsentligt med
ledelsesmæssigt fokus og at alle medarbejdere – ikke kun idrætslærerne – kender til og støtter op om projektet.
Der gennemføres efteruddannelse af de pædagogiske medarbejdere, der arbejder med idræt i foråret 2019.
Det er oplagt at tænke foreningerne ind som en aktiv ressource på de udvalgte skoler. Foreningerne kan inddrages i
idrætsundervisningen og præsentere andre former for bevægelse end den, læreren typisk viser samt bl.a. bidrage med
introduktion til egen idrætsgren og dermed skabe sammenhæng mellem skole og foreningsliv. Sundheds- og
Kulturforvaltningen forventes endvidere at indgå i det fælles netværk for de deltagende skoler.
Det forventes, at Sundheds- og Kulturforvaltningen inddrages i projektet i forhold til monitorering af projektets erfaringer.
Forventet resultat:
Det overordnede mål er at stimulere børnenes bevægelseslyst og bevægelsesglæde med henblik på at skabe vedvarende
motivation for at deltage i idræt, leg og bevægelse. Mere konkret skal børnenes øgede muligheder for at deltage i idræt, leg
og bevægelse i hverdagen føre til:
Bedre trivsel og bedre læringsparathed
Højere fagligt niveau
Øget lyst til deltagelse i idræt, leg og bevægelse; herunder udvikling af idrætsdeltagelse i fritiden
• Forbedret fysisk form og forbedret sundhedstilstand; herunder udvikling i fedme og overvægt hos børn på de
deltagende skoler, udvikling i børnenes fysiske aktivitetsniveau og udvikling i motoriske færdigheder
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle elever på de deltagende skoler – det forventes, at alle elever i 0.-6.klasse fra 2019/20 vil få 6 ugentlige idrætslektioner
mens 7.-9. klasse vil få 4 idrætslektioner
•
•
•

Aktører:
Skoleforvaltningen, 3-6 skoler, Fritidsafdelingen og Sundhedsstrategisk Team i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Sammenhæng til flere af de beskrevne indsatser bl.a. kvalificering af skolernes bevægelsesindsats og sundhed og trivsel i
folkeskolen
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Nr.2

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

Forvaltning:
Sundheds- og kulturforvaltningen
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed,
Sundhedsstrategisk Team
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej): Nej
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
Rusmiddelundersøgelsen fra 2016 dokumenterer, at andelen af daglige rygere i 10. klasse er væsentligt højere end på de
tidligere klassetrin. Særligt blandt pigerne er der mange daglige rygere. Samtidig har eleverne i 10. klasse et større
alkoholforbrug end de øvrige klassetrin. 10. klasse markerer overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og er et
vigtigt sted at grundlægge gode sundhedsvaner.
En undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 8. klasse viser, at hvert femte barn ofte eller hele tiden føler sig presset,
primært i forbindelse med skolen. Pigerne trives generelt dårligere end drengene og har flere symptomer på mistrivsel,
lavere livstilfredshed og føler sig oftere ensomme.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Fra budget 2019 er der givet 700.000 kr. til at styrke sundhed og trivsel hos børn og unge i folkeskolen. Denne
indsatsbeskrivelse skitserer Sundheds- og Kulturforvaltningens udmøntning af midlerne, som skal ske i samarbejde med
Skoleforvaltningen.
10. klasse: Der gennemføres i dag forebyggelsesseminarer på alle skoler på 6. og 8. klassetrin. Seminarerne gennemføres
som forløb over 3 dage og indeholder undervisning om konsekvenser af indtag af alkohol, rygning og rusmidler samt
holdningsbearbejdning. En væsentlig del af seminarerne er elevernes egne projektopgaver, som sidst i forløbet præsenteres
for forældrene. Erfaringerne fra disse forløb søges overført til 10. klasses-centrene, hvor et passende koncept til målgruppen
skal udvikles af Sund Ung. Sund Ung har i dag tilbud på ungdomsuddannelserne som vil søges anvendt i 10. klasse og stor
erfaring med målgruppen af unge som er i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.
Mental Sundhed i udskolingen: En undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 8. klasse viser, at hvert femte barn ofte eller
hele tiden føler sig pressede, primært i forbindelse med skolen. Pigerne trives generelt dårligere end drengene og har flere
symptomer på mistrivsel, lavere livstilfredshed og føler sig oftere ensomme. Eleverne i udskolingen føler sig pressede både
på grund af egne og skolens forventninger. Der tales ofte om en præstationskultur, hvor særligt pigerne er udfordrede.
Indsatsen vil blive koncentreret på to hovedelementer som Center for Mental Sundhed leverer. For det første skal ”Åben og
Rolig til 16-19-årige” udvikles til også at kunne tilbydes i udskolingsklasserne til de elever, som har stress- og
mistrivselssymptomer. Kurset skal indgå i sammenhæng med de indsatser, som Skoleforvaltningen i forvejen tilbyder
målgruppen. For det andet skal CMS understøtte skolerne med viden om, hvilke indsatser som fremmer den mentale
sundhed og indsatser, der har beskyttende effekt. Der vil i dette arbejde indgå information om betydningen af søvn og
brugen af elektroniske devices som Ipads og mobiltelefoner, hvilket skal ses i sammenhæng med skolernes arbejde med
adfærd i den digitale verden.
Forventet resultat:
Lavere alkoholforbrug hos eleverne i 10. klasse end ved tidligere rusmiddelundersøgelser.
Færre rygere i blandt elever i 10. klasse end ved tidligere rusmiddelundersøgelser.
Elever der deltager i Åben og Rolig for unge skal have lavere stress-score end ved start.
Målgruppe:
Elever i udskolingen.
Til Åben og Rolig for unge er målgruppen elever i udskolingen der har stress-symptomer.
Aktører:
Skoleforvaltningen, skoler i Aalborg Kommune, Sund Ung, Center for Mental Sundhed, 10. klasse centre.
Sammenhæng til eksisterende indsatser: Trivselsindsats på skolerne. Til forebyggelsesseminarerne afholdt af Center for
Tværfaglig Forebyggelse i FB, 10. klasse-centre
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Nr. 3

Røgfri skoletid på alle skoler i Aalborg Kommune

Forvaltning:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Sundhedsstrategisk Team, Skoleforvaltningen og Aalborg
Sundhedscenter
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tobak – Røgfri skoletid på folkeskoler og 10.
klassecentre (G)
Tobak – Røgfri skoletid på private grundskoler og
efterskoler (U)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Flere unge begynder i disse år at ryge. Kræftens Bekæmpelses undersøgelser af børn og unges rygevaner viser, at der på
landsplan starter ca. 40 børn og unge med at ryge om dagen.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Røgfrie miljøer og især røgfrie skoler har en betydning for om børn og unge begynder at ryge. Sundhedsstyrelsen skriver i
forebyggelsespakken om tobak, at røgfrie miljøer bidrager til en denormalisering af rygning og forebygger derigennem
rygning blandt børn og unge. Aalborg Kommune besluttede allerede i 2012 at indføre røgfri skoletid i kommunens
folkeskoler, hvilket betyder at hverken ansatte eller elever må ryge i skoletiden. Beslutningen om røgfri skoletid gælder kun
de kommunale skoler og dermed ikke de privat-, fri-, og efterskoler, der ligger i Aalborg Kommune.
Denne indsats går på to ben:
3. Opfølgning i folkeskolerne: Det er ikke alle folkeskoler, der har været lige gode til at implementere beslutning om at
indføre røgfri skoledag. Derfor vil vi sammen med Skoleforvaltningen følge op på hvilke skoler, der har udfordringer
med at håndhæve røgfri skoletid. Til de skoler vil vi tilbyde rådgivning og tilbud indenfor SUNs tilbudsvifte,
herunder sætte fokus på x:it i alle skoler. Derudover ved vi, at der er flere rygere blandt elever i 10. klasse end på
andre klassetrin og derfor skal der særligt sættes ind her.
4. Røgfri skoletid på privat-, fri-, og efterskoler: Aalborg Kommune vil indlede et samarbejde med de privat-, fri- og
efterskoler som ligger indenfor Aalborg Kommune. Først og fremmest for at finde ud af status for, hvad rammerne
for rygning er på disse skoler. Dernæst vil vi de steder, hvor man ikke har røgfri skoletid rådgive og understøtte
skolen til en omstilling.
Forventet resultat:
• Flere skoler i Aalborg Kommune håndhæver røgfri skoletid.
• Færre børn og unge begynder at ryge.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
• Folkeskoler og deres elever
• 10.klasse-centrene og deres elever
• Privat-, fri-, og efterskoler og deres elever
Aktører:
Sundhedsstrategisk Team, Sund Ung, Folkeskole i Aalborg Kommune, Privat-, fri-, og efterskoler, Skoleforvaltningen, Center
for tværfaglig forebyggelse.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Skolesundhedsplejersken og Sund Ung er allerede tilstede på privat og friskoler, hvilket kan bruges som samarbejdsplatform
med skolerne. Indsatsen i 10. klasse skal ses i sammenhæng med indsatsen om ”sundhed og trivsel i skolen”, som er en del
af handleplanen.
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Nr. 4

Titel: Mental sundhed – mod på livet

Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Læring & Pædagogik
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Fremme af elevers trivsel i skolen

Tidshorisont:
Opstart: efteråret 2018
Fuldt implementeret: 2021

Problemstilling:

En undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 8. klasse viser, at hvert femte barn ofte eller hele tiden føler sig pressede,
primært i forbindelse med skolen. Pigerne trives generelt dårligere end drengene og har flere symptomer på mistrivsel, lavere
livstilfredshed og føler sig oftere ensomme.
PPR oplever i samarbejdet med skolerne, at der er en stigning i antallet af børn med angst

Beskrivelse af indsats (indhold):
Der er indledt et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aalborg Universitet omkring indsatser til fremme af mental
sundhed blandt unge i udskolingen (fra 7. klasse). Der er foreløbig gennemført en kortlægning af eksisterende tiltag og
indsatser. Det er intentionen, at kortlægningen skal anvendes som springbræt til en fondsansøgning, der forhåbentligt kan
medvirke til at finansiere et projekt, hvor der igangsættes nye indsatser og arbejdes på endnu bedre koordinering af tiltag på
mentalsundhedsområdet.
Denne indsats er afhængig af ekstern finansiering.
Visionen for dette projekt er, at flere unge skal opleve mental sundhed og opnå et godt unge- og voksenliv i trivsel og
fællesskab med andre. Ud fra ønsket om skabe en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang, sætter dette projekt
fokus på de tre væsentligste arenaer: skolen, de unges sociale liv/fritidsliv samt familien, som de unge færdes i og
krydsfladerne herimellem.
Projektet har det praksisrettede og anvendelsesorienterede formål:
- At forbedre unges mentale sundhed igennem konkrete skole og fritidsbaserede tiltag, som styrker de unges sociale
relationer og deltagelse i fællesskaber
- At sikre alle unge adgang til mindst én fortrolig voksen
- At øge viden og handlemuligheder ift. mental sundhed (mentale sundhedskompetencer)
- At lette adgangen til den rette hjælp
På et strukturelt og organisatorisk plan vil projektet bidrage til politikudvikling, styrke samarbejdet på tværs af arenaer og
sikre en tidligere opsporing af unge med behov for en særlig indsats samt skabe en sammenhængende indsats, som aktivt
inddrager de unges egne perspektiver.
Projektet, der gennemføres i Aalborg Kommune, vil indebære tilpasning og systematisk stor-skalaimplementering af
eksisterende indsatser med dokumenterede positive effekter, men også udvikling, afprøvning og evaluering af nye indsatser.
Projektet tilbyder en gennemgribende forandring af hele tilgangen til fremme af unges mentale sundhed med et langt større
fokus på inddragelse af de unge selv som aktive aktører, på at sætte ind før mistrivsel og problemer opstår og på at skabe en
sammenhængende, trinvis indsats.
Forventet resultat:
- At forbedre unges mentale sundhed igennem konkrete skole og fritidsbaserede tiltag, som styrker de unges sociale
relationer og deltagelse i fællesskaber
- At sikre alle unge adgang til mindst én fortrolig voksen
- At øge viden og handlemuligheder ift. mental sundhed (mentale sundhedskompetencer)
- At lette adgangen til den rette hjælp
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Børn og unge i overbygningen
Aktører:
Aalborg Universitet, Skoleforvaltningen (herunder PPR og Ungdomsskolen), skolerne
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsats vedr. mental sundhed i 8. klasse
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Nr. 5

Titel: Kvalificering af skolernes bevægelsesindsats

Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed

Ansvarlig afdeling:
Læring & Pædagogik
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Fremme af motion og bevægelse i skolen

Tidshorisont:
Opstart: efteråret 2018
Fuldt implementeret: sommeren 2020

Undervisning om fysisk aktivitet i skolen

Problemstilling:
Vi ved fra den forskning, der indtil videre er lavet om bevægelse og fra egne erfaringer fra Aalborg Kommune, at meget få
skoler har bevidste prioriteringer og overvejelser om, hvilken bevægelse man ønsker. Man har fx ikke blandt personale og
ledelse gjort sig overvejelser om bevægelsen fortrinsvist har et trivselssigte eller et sundhedsmæssigt sigte. Derudover er
det fortsat på mange skoler ”ildsjælene”, der har hovedparten af bevægelsen. Bevægelse som en del af fagene har det
fortsat svært.
En undersøgelse fra Oxford Research fra oktober 2018 viser, at 1/3 af skolerne fortsat ikke lever op til kravet om 45
minutters daglig bevægelse.
Beskrivelse af indsats (indhold):

Skoleforvaltningen igangsatte i efteråret 2018 en indsats på 4 skoler, der har til hensigt at sætte særligt fokus på bevægelse.
På skolerne skal der igangsættes et arbejde med at afklare, hvordan bevægelse mest hensigtsmæssigt implementeres på
skolen. Relevante spørgsmål kunne fx være: Hvilken type af bevægelse ønskes (aktiviteter med lav intensitet/høj intensitet)?
Hvornår på dagen er det mest hensigtsmæssigt med bevægelse? Skal bevægelse integreres i fagene, i særskilte
bevægelsesbånd eller andet?
Indsatsen skal munde ud i en handleplan (politik) for den enkelte skole, hvori det tydeligt fremgår, hvordan man arbejder
med bevægelse.
Indsatsen er etableret i tæt samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og DGI. Sundheds- og
Kulturforvaltningen indgår således i de projektgrupper, der er etableret på de fire skoler, hvor de bl.a. bidrager med viden
om mulighederne for samarbejde med foreningslivet. DGI indgår ligeledes i flere af projektgrupperne og forestår bl.a.
processen hen imod udviklingen af skolernes handleplaner.
Det er forventningen, at de 4 skoler efter skoleåret 2019/20 har udviklet et grundlag, der kan spredes til de øvrige skoler.
Forventet resultat:
At de udvalgte skoler udvikler en handleplan for, hvordan der arbejdes med bevægelse
At kvaliteten af 45 minutters bevægelse øges
At flere elever bliver fysisk aktive
At de øvrige skoler på baggrund af projekterne bliver inspireret til ligeledes at sætte fokus på bevægelse
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Alle elever
Aktører:
4 skoler, Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og DGI
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indsatsen skal bl.a. ses i sammenhæng med playmakerordningen, idet det er oplagt at inddrage det lokale foreningsliv i
indsatsen
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Nr. 6

Titel: Tilbud til børn med angst

Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
PPR
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sikre tidlig indsats til børn og unge med
sociale og psykiske problemer

Tidshorisont:
Opstart: 2018
Fuldt implementeret: 2020

Problemstilling:
En undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 8. klasse viser, at hvert femte barn ofte eller hele tiden føler sig pressede,
primært i forbindelse med skolen. Pigerne trives generelt dårligere end drengene og har flere symptomer på mistrivsel,
lavere livstilfredshed og føler sig oftere ensomme.
PPR oplever i samarbejdet med skolerne, at der er en stigning i antallet af børn med angst
Beskrivelse af indsats (indhold):
Angst og ængstelighed er et udbredt og stigende problem blandt børn og unge, og det har fået stor bevågenhed gennem de
seneste år. Angst er en naturlig del af børns udvikling, og de fleste børn vil derfor i perioder opleve at blive bange for særlige
situationer eller ting. Som oftest vil angsten være forbigående og forsvinde igen efter et stykke tid, men for nogle udvikler
den sig, og griber forstyrrende ind i hverdagen med store konsekvenser til følge – både på kort og langt sigt.
PPRs har allerede igangsat en række indsatser i forhold til angste og ængstelige elever.
Cool Kids og Chilled – Cool Kids er et manualbaseret angstbehandlingsprogram i grupper for børn, unge og deres forældre,
som bygger på metoder fra kognitiv adfærdsterapi. Forskning peger på, at op imod 80 % af deltagerne i Cool kids oplever
mindre angst ved programmets slutning.
Der tilbydes:
- Cool Kids gruppeforløb for børn i alderen 7-12 år
- Chilled gruppeforløb for unge i udskolingen
- Cool Kids ASF gruppeforløb målrettet børn i alderen 7-12 år med autismespektrumsforstyrrelse
Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen. Det er ikke et krav, at barnet har en angstdiagnose for at kunne
deltage. Cool Kids foregår i en gruppe med 5-6 børn og deres forældre. Cool Kids ASF grupperne vil dog typisk være lidt
færre. Gruppen mødes 10 gange af 2 timer over en periode på 3 måneder. Et væsentligt element i programmet er de
opgaver, børnene og de unge med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt
at støtte børnene, og deltager undervejs aktivt i at hjælpe deres børn med at udfordre angsten i hverdagen.
For yderligere at hjælpe denne gruppe af børn og unge arbejder PPR nu også med andre indsatser.
Gruppeforløb
Der er både gruppeforløb med børnene/de unge men også for forældre til børn og unge, der har angsten som en belastning
i hverdagen. I børnene og de unges gruppeforløb arbejdes der med at forebygge udviklingen af egentlig angst samt støtte
barnet/den unge i at mestre deres ængstelighed på en hensigtsmæssig måde. Formålet med gruppeforløbet for forældrene
er at klæde forældrene på til bedre at forstå og håndtere deres barns ængstelighed samt at forebygge udvikling af angst.
Temamøder
Der afholdes også temamøder, hvor der er fokus på børn/unge, der er i risiko for at udvikle angst, og børn/unge som
allerede har udviklet angst. Hvordan kan de opspores, og hvordan vi bedst muligt støtter disse børn/unge enten via en
forebyggende indsats eller gennem opbakning i forhold til mere indgribende indsatser.
Forventet resultat:
At lære børn, unge og forældre, dels at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd, dels at
blive i stand til at håndtere angsten eller bekymringerne.
At skolerne og Skoleforvaltningen bliver klogere på, hvad der virker i forhold til børn med angst og ængstelighed
At færre børn får så store udfordringer med angst og ængstelighed, at de ikke formår at komme i skole
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Børn med angst og ængstelighed samt forældrene
Aktører:
PPR og skolerne
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Sammenhæng til indsatsen vedr. mental sundhed i 8. klasse og mental sundhed i samarbejde med AAU
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Nr. 7

Titel: Læringslokomotivet

Forvaltning:
Skoleforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
UngAalborg
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Undervisning om fysisk aktivitet i
skolen

Tidshorisont:
Opstart: januar 2018
Projektet er tiltænkt at fortsætte frem til 2020
med mulighed for forlængelse.

Problemstilling:
Baggrunden for projektet findes i rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, som viser, at 25 % af eleverne i 8. klasse
vurderes som ikke-uddannelsesparate, og heraf er min. ¼ vurderet til hverken at opfylde de faglige (matematik og dansk),
personlige eller sociale kompetencer. Tidligere evalueringer af effekten af intensive læringsforløb viser endvidere følgende
fokuspunkter:
Hvad virker?
• miljøskifte
• Struktur
• Helhedsorienteret indsats
• Fællesskab - spejling
• Synlig læring
• Høj normering af fagligt dygtige og engagerede lærer
Hertil kommer følgende opmærksomhedspunkter:
• det faglige indhold matcher ikke den undervisning, som eleverne kommer hjem til, og eleverne har svært ved at
anvende det, de har lært.
• nogle elever har urealistiske forventninger til udbyttet af campen, og bliver derfor demotiverede.
Evalueringer af tidligere læringsforløb viser endvidere, at forankringen af forløbet er udfordret. Dette skyldes primært, at:
•
•
•
•

de opfølgende aktiviteter er ikke tilstrækkelige -> der skal være en tydeligere kobling til deres øvrige undervisning
der mangler opbakning fra elevernes lærer og skolernes ledelse
den nødvendige forældreopbakning er ikke altid til stede
eleverne har ikke altid de tilstrækkelige personlige og sociale kompetencer - udfordringen afhænger af, hvilken
klasse de skal tilbage til

Beskrivelse af indsats (indhold):
UngAalborgs Læringslokomotiv er et tre ugers intensivt læringsforløb med overnatning for 20 elever i 8. klasse.
Læringslokomotivet er et tilbud til elever, der er i risiko for at blive erklæret ikke uddannelsesparate, og som har et fagligt
efterslæb i dansk og/eller matematik. Eleverne skal for at blive optaget på forløbet selv være motiverede for at blive
dygtigere og ville udvikle sig fagligt, socialt og personligt.
På Læringslokomotivet kommer eleverne til at arbejde intenst med færdigheder i dansk og matematik samt personlige og
sociale kompetencer. Synlig læring, bevægelse, motivation og feedback er centrale elementer i undervisningen.
Målet er at styrke elevernes strategier til at indgå i læringssituationer og give dem mulighed for at arbejde med faglige,
personlige og sociale kompetencer og på den måde udvikle et positivt mindset omkring elevernes egne ressourcer. Desuden
er det målet, at elever, der har deltaget i forløbet, opnår karakteren 2 eller højere i dansk og matematik ved folkeskolens
afgangsprøver, så de har mulighed for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.
Efter endt deltagelse i selve campen, følger et efterforløb, hvor eleverne skal sluses tilbage i klassen. Her spiller klassen
kontaktlærer en væsentlig rolle, da denne i samarbejde med underviserne på Læringslokomotivet sikrer, at der bliver fulgt
op på elevens positive udvikling efter forløbets afslutning. På baggrund af ovennævnte problemstilling i forhold til
efterforløbet forsøger vi at skabe et efterforløb, hvor forældre, lærer og elever er medspillere i forhold til at bringe
elevernes nye kompetencer i spil, når de kommer tilbage til skolen
Efterforløbet skal i sin helhed sikre, at den positive udvikling fastholdes og ydermere, at eleverne efter afsluttet camp har
mulighed for at mødes i ungdomsskoleregi på såkaldte ”camp-hold” til en skoledag ca. en gang om måneden. Det samlede
efterforløb skal sikre, at eleverne fortsætter deres udvikling mod uddannelsesparathed, når de er kommet tilbage i deres
egen klasse og skal understøtte, at effekten af det intensive læringsforløb holder resten af folkeskoletiden.
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Folkeskolerne indstiller elever til Læringslokomotivet i samarbejde med forældre og eleven.
Forventet resultat:
At eleverne udvikler et positivt mindset i forhold til egne ressourcer og egen læring.
At eleverne styrker deres strategier til at indgå i forskellige læringssituationer.
At eleverne højner deres karaktergennemsnit i dansk og matematik.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Målgruppe:
• Elever, der er kognitivt inden for normalområdet og ved afviklingen af campen går i 8. klasse
• Elever, der er forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og matematik
• Elever, der pt har mistet troen på udvikling i deres skolegang, men som udviser en vilje til at forandre dette
• Elever, der har forudsætninger for at deltage i camp-forløbet og de tilhørende aktiviteter samt være en del af et
forpligtende fællesskab
• Elever, der er i risikozonen for at blive erklæret ikke uddannelsesparate ved udgangen af 9. klasse.
Aktører:
Læringslokomotivet er et samarbejde mellem UngAalborg, UU-Aalborg og Læring og Pædagogik, skolerne og
Ungdomsskoleforeningen
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
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Ældre- og Handicap Forvaltningen
Nr. 1

Titel: Flerstrenget faldforebyggelses indsats

Forvaltning:
Ældre og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde Rammer

Ansvarlig afdeling:
Ældre og Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
1) Alkohol-informationsindsatser til
ældre(G)
2) Fysisk aktivitet: Opsporing af ældre
med nedsat fysisk funktionsevne (G)
3) Mad og Måltider: Vurdering af ældres
ernæringstilstand (G)
4) Mental Sundhed: Understøtte
forenings- og fællesskabsaktiviteter for
ældre (G)

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Faldulykker er den hyppigste ulykkesårsag blandt ældre og blandt +65 årige, er skader den femte hyppigste dødsårsag og
med fald som den hyppigste skadevolder (Sundhedsstyrelsen 2006). Hyppigheden af fald stiger markant med alderen og
ældre, der er faldet én gang, vil have 2-3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år. Fald har betydning for
funktionsnedsættelse, livskvalitet, sygelighed og død. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante
efterbehandlinger, nedsat funktionsevne og undertiden varigt behov for personlig hjælp og pleje. En alvorlig konsekvens af
fald kan være hoftebrud. Der sker årligt omkring 7500 hoftebrud blandt personer på 65 år og derover og langt de fleste disse
er forårsaget af fald. Fald kan reduceres væsentligt ved en flerstrenget intervention over for en højrisikogruppe.
Aalborg Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet for indsatser rettet mod forebyggelige indlæggelser generelt.
Når resultater opdeles ift. diagnosekategorier for indlæggelsesårsag, er knoglebrud, som en ud af 5 kategorier, den eneste,
hvor Aalborg Kommune ligger over landsgennemsnittet.
Kilde: Benchmarkinganalysen Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere, 2018.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Nedenfor beskrives først tiltaget om at udarbejde en foreløbig faldforebyggelsesstrategi, der overordnet set skitserer vision,
mål og midler i den fremadrettede faldforebyggelsesindsats. Efterfølgende beskrives ideer til konkrete tiltag, som vil kunne
indgå, som midler til at nå opstillede mål inden for faldforebyggelsesstrategiens indsatser.
FALDFOREBYGGELSESSTRATEGI
Inden for den første del af politikperioden ønskes udarbejdet en faldforebyggelsesstrategi i et tæt samarbejde mellem
Myndighed og Ældre og Sundhed.
Vision
At antallet af faldulykker og hoftebrud hos ældre reduceres.
Formål
Faldforebyggelsen har som formål at bidrage til:
• Det sunde ældreliv
• Psykisk sundhed gennem oplevelsen af den gode aldring
• Fysisk sundhed gennem fysisk aktivitet og god ernæring
• Social sundhed gennem oplevelsen af sociale netværk
Derudover kvalificeres strategien med præcisering af:
• Mål (fx reduktion i antal af hoftebrud hos ældre)
• Succeskriterier (fx xx% færre gentagne fald indenfor 2 år)
• Indsatser (fx tidlig opsporing og faldudredning af ældre med øget risiko for fald)
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•
•

Organisering (fx samarbejde med region, almen praksis, universitet, civilsamfund)
Uddannelse og kvalitetsudvikling (fx tilførelse af nyeste viden og inddragelse af forbedringsmetoden (PDSA)

FORSLAG TIL INDSATSER VED UDMØNTNING AF FALDFOREBYGGELSES STRATEGI
Forslag til indsatser, der vil kunne bidrage til reduktion i fald præsenteres nedenfor i en ikke-prioriteret rækkefølge. I
parentes påføres hvilke(n) relevante forebyggelsespakke anbefalinger, der med fordel kan inddrages i indsatserne.
1.

Informationsindsatser til ældre om alkohol gennem kompetenceløft til plejebolig ledere og medarbejdere
(anbefaling 1)
2. Informationsindsatser om alkohol til debuterende pensionister på messer/temadage for ældre (anbefaling 1)
3. Tidlig og systematisk opsporing af nedsat fysisk funktionsevne blandt borgere på aktivitetscentre (anbefaling 2)
4. Informationsindsatser i samarbejde med Ældresagen (anbefaling 2)
5. Inddragelses af faldteamet på Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted og eksisterende faldskoletilbud i
nord, øst og vest (anbefaling 2,3,4).
6. Dysfagiindsats (dysfagi er en forstyrrelse i forhold til at spise og synke) på aktivitetscentre -ernæringsfremmende og
isolationsforebyggende (anbefaling 3)
7. Systematisk opsporing af plejehjemsbeboere med behov for faldforebyggelsesindsatser på plejehjem (anbefaling 2,
3,4)
8. Faldudredning og faldforebyggelsestiltag i hjemmeplejeregi (anbefaling 2, 4)
9. Forebyggelse af at demensramte ikke bruger tildelte faldforebyggende hjælpemidler (anbefaling 2, 4)
10. Fælles madlavning og spisning på aktivitetscentre- forebyggelse af ensomhed og vægttab blandt småtspisende
ældre (anbefaling 3)
Forventet resultat:
Nedgang i forebyggelige indlæggelser pga. fald.
Der kan fx etableres før- og efter målinger, hvor allerede igangsat dokumentation af indlæggelsesårsager forårsaget af brud
vil kunne sammenlignes inden for handleplansperioden 2019-2022.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Er beskrevet under de respektive indsatser

Aktører:
Er beskrevet under de respektive indsatser

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indgår i sammenhæng med strategi om Træning før Pleje, Tidlig opsporing og Forebyggelse af (gen)indlæggelser.

46

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 2

Tidlig Indsats til mennesker med risiko for demens og begyndende demens
(udspringer af Aktiv med Demens)

Forvaltning:
Ældre og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Ældre og Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):

1) Alkohol-Informationsindsatser til ældre
2) Fysisk aktivitet – Fysiske
rammer/opsporing af ældre med lavt
fysisk aktivitetsniveau
3) Fysisk aktivitet –Fysiske rammer, der
inspirerer til fysisk aktivitet, ved
ældreboliger og plejecentre
4) Mental Sundhed -Understøtte
forenings- og fællesskabsaktiviteter
5) Opsøgende rekruttering til
rygestoptilbud

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Projekt Aktiv med Demens(udløber ultimo 2019) tilbyder et åbent aktivitets- og rådgivningstilbud, hvor mennesker med
demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig uden forudgående visitation og få kontakt med ligestillede samt
blive tilbudt støtte og rådgivning. Der er fokus på brugerinddragelse, der tilbydes anerkendende fællesskaber med samtaler
og rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende. Der tilbydes endvidere meningsfulde sociale, fysiske og
kulturelle aktiviteter, ligesom centret og dets satellittilbud danner rammen om pårørendegrupper og andre sociale
fællesskaber, der støtter og hjælper mennesker med demens og deres familier.
En særlig udfordring i relation til demensområdet omhandler udbredelse af viden om, hvordan demenssygdom generelt kan
forebygges eller forhales. Heri ligger en problemstilling omkring berøringsangst og stempling, hvilket kan være en
eksisterende barriere ift. at nyligt demensramte og pårørende opspores og tilbydes relevante støtte og behandlingstilbud.
Beskrivelse af indsats (indhold):
To-delt indsats – primær og sekundær forebyggelse af demens.
At skelne mellem primær og sekundær forebyggelse af demens betyder, at der både fokuseres på at forebygge udvikling af
demens (primær forebyggelse) og at forebygge forværring af demens sygdom i den tidlige fase ved at opspore og begrænse
sygdomsprogression (sekundær forebyggelse). I både primære og sekundære forebyggelsestiltag inddrages alle 5
ovenfornævnte anbefalinger fra forebyggelsespakkerne.
Indsats A: Primær forebyggelse af demens
Primær forebyggelse af demens omhandler både det at mindske risikoen for at udvikle demens og at forsinke
debuttidspunktet for demens. Med udgangspunkt i at op mod 33% af alle demenstilfælde kan forebygges, er det centralt at
udbrede denne viden til Ældre og Sundheds personale og den ældre del af befolkningen generelt. Dels mhp. at sikre bedst
mulig selvhjulpenhed og livskvalitet for ældre længst muligt og dels mhp at forebygge hyppig brug af sundhedsydelser incl.
forebyggelige (gen)indlæggelser.
Ifølge Det Nationale Videnscenter for Demens er der ”fem gode råd”, som er centrale rettesnore til både at forebygge
udviklingen af demenssygdomme og at forhale den negative udvikling ved diagnosticeret demens.
5 gode råd til at minimere risikoen for demens:
1. Hold hjernen aktiv
Jo mere du bruger din hjerne, jo mere robust bliver den. Derfor er det vigtigt at stimulere hjernen og lære nyt gennem hele
livet.
2. Vær social – dyrk oplevelser og gode grin med venner og familie
Sociale aktiviteter er stimulerende for både din hjerne og intellektuelle funktioner. Bor du alene, så opsøg foreninger og
arrangementer, hvor du kan komme i kontakt med andre mennesker.

47

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser
3. Bevæg dig – motion og sjovt og godt for både hjernen og vægten
Når du bevæger dig stimulerer du hjernen og det er samtidig nemmere at holde normalvægten. Forskning viser en klar
sammenhæng mellem fysisk aktivitet hos midaldrende og ældre og nedsat risiko for demens senere i livet. Motioner derfor
mindst 30 minutter om dagen.
4. Drop tobakken, drik mindre alkohol og spis sundt.
Mange års rygning 2 kan øge risikoen for Alzheimers med 70-80%. Risikoen falder, når du stopper med at ryge. En sund og
varieret kost ser ud til at nedsætte risikoen for demens. Hvorimod et højt forbrug af øl, vin og spiritus øger risikoen for
demens.
5. Kontroller blodsukker, kolesteroltal og blodtryk.
Forhøjet blodtryk og et højt kolesteroltal kan føre til demens. Det samme kan dårlig reguleret diabetes.
Disse 5 råd stemmer overens med de 5 anbefalinger i Forebyggelsespakkerne, som omhandler informationsindsatser om
alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og tobak, som skitseret ovenfor.
Den sundhedspolitiske handleplansindsats videreudvikles i 2019, men kunne fx indeholde følgende tiltag:
1) Formidling - ”Oplysning til borgerne” og især de +65 årige om forebyggelse af demens og Aalborg Kommunes tilbud for
demensramte og pårørende. Kan etableres i regi af fx Bæredygtighedsfestival, foredrag/temadage/messer for seniorer og
evt. i samarbejde med Sundhedscenter.
2) Tættere samarbejde med almen praksis
3) Kompetenceløft til hjemmeplejen/rengøringspersonalet/aktivitetscentre
4) Fortsætte og udvide det gode samarbejde med DGI, Ældresagen og andre relevante frivillige organisationer.
5) Aftabuiseringstiltag - Det kan fx overvejes om titlen ”Aktiv med demens” er hensigtsmæssig. Demensbegrebet kan være
forbundet med tabuisering og stigmatisering og dermed få borgere til at fravælge tilbuddet.
Indsats B: Sekundær forebyggelse af demens
Indsatsen omhandler overordet set, at opspore flere borgere med begyndende demens og mhp. at de sammen med deres
pårørende motiveres til, at anvende og aktivt deltage i de mangeartede demensrelevante tilbud mhp.at forebygge eller
forsinke negativ sygdomsprogression. En forudsætning er, at der udvikles særlige tiltag, der reducerer de barrierer, der
forhindrer relevante borgere og pårørende i at være aktivt deltagende. Ideer til indsatser, der kan videreudvikles i
politikperioden:
1) Fremme af brobygning og tilgængelighed til demens relevante indsatser, herunder aktiviteter i regi af Aktiv med Demens
og øvrige kommunale og foreningsorienterede sundhedsfremmende tiltag for målgruppen.
2) Inddragelse af frivillige fra fx Ældresagen, som tætte samarbejdspartnere til demenssygeplejersker og mhp. at udfylde
rollen som ”fysiske følgesvende” til debuterende demensramtes deltagelse i aktiviteter.
3) I forlængelse af en aktuel forsøgsordning med udarbejdelse af individuelle handleplaner i samarbejde med Myndighed for
yngre demensramte, kan dette tiltag evt. udvides til at gælde alle demensramte i det tidlige stadie.
4) Rekruttering via udvidet samarbejde med forebyggende hjemmebesøgs medarbejdere, Ældresagen, Alzheimerforeningen,
aktivitetscentre, senior-messer, almen praksis og sygehuse (fx neurologer).
5) Kontinuerlig uddannelse af demensvenner. Demensvenner kan både hjælpe borgere med symptomer på demens til, at få
hjælp til afklaring og de kan også medvirke til at gøre sygdommen mindre tabubelagt.
Forventet resultat:
Produktion af relevant data, der kan anvendes til at måle resultatet, vedtages i sammenhæng med at indsatsen kvalificeres.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens har rygere ca. 40 pct. øget risiko for Alzheimers sygdom og ca. 38 pct. øget risiko for vaskulær
demens. Risikoen for demens af enhver slags er øget med 30 pct. for rygere sammenlignet med ikke-rygere.
Rygning er forbundet med signifikant øget risiko for Alzheimers sygdom, vaskulær demens og andre demenssygdomme. Der er en dosisrespons sammenhæng mellem rygning og demensrisiko: jo mere røg, jo højere risiko. Det skyldes bl.a., at rygning øger risikoen for
åreforkalkning, mindsker ilt-tilførslen til hjernen og øger risikoen for hjertekarsygdomme. En tilgang er, at afprøve eller indføre VBA-metoden
(Very Brief Advice) i hele Ældre og Sundhed. En metode, som i forvejen også indgår som en del af sundhedsaftalen om tværsektoriel
koordinering af rygestoptilbud i XXX sundhedsaftale. https://www.sst.dk/da/sundhed-oglivsstil/tobak/~/media/6F07F11ECCE14309BAC508801514F043.ashx
2

48

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Målgruppen er både +65 årige i bred forstand, men også og ligesom i Aktiv med Demens, hjemmeboende personer med let
til moderat demens, uanset alder samt deres pårørende.
Aktører:
Videnscenter for Demens incl. Aktiv med Demens og gerne i samarbejde med Myndighedsafdelingen, Frivilligkoordinator,
Sundhedscenter og diverse foreninger som fx DGI og Ældre Sagen.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Indgår som del af den vifte af tilbud, som Videnscenter for Demens tilbyder, herunder de aktiviteter, der udspringer af
Demenshandleplan 2019-2020.
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Nr. 3

Titel: Indsats for borgere med multisygdom

Forvaltning:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Lighed i sundhed
Sundhed i Fællesskab

Ansvarlig afdeling:
Ældre og Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
1) Alkohol-Informationsindsatser til ældre
2) Mad og Måltider –Handleplaner for
mad og måltider i hjemmeplejen og
plejebolig kombineret med
3) Vurdering af ældres ernæringstilstand
4) Understøtte forenings- og
fællesskabsaktiviteter for ældre

Tidshorisont:
Opstart: 2021
Fuldt implementeret:?

Problemstilling:
Multisygdom betyder det at have to eller flere samtidige langvarige/kroniske sygdomme. 33% af den voksne befolkning har
2 eller flere langvarige sygdomme (29% har en sygdom og 38% har 0 sygdomme). Hos ældre er multisygdom reglen frem for
undtagelsen. En stikprøveundersøgelse fra 2016 viser, at hovedparten af plejehjemsbeboere har mere end 2 kroniske
lidelser. Der er lidt flere kvinder end mænd, der er multisyge, stigende med alderen. Ældre borgere med multisygdom
kendetegnes ved at de, pga. mange kroniske lidelser, har behov for polyfarmakologisk behandling, hyppige konsultationer
hos egen læge og på sygehuset og regelmæssige hjemmebesøg af hjemme(syge)plejen.
Det store paradoks er, at der i takt med at multisygdom stiller større krav til helhedsblik og sammenhæng i indsatsen, så
bliver rammerne for indsatsen i stigende grad specialiseret og fragmenteret. Sundhedssystemets viden og teknologi har
vanskeligt ved at følge med i samme takt. Adskilte forvaltninger og administrationer er dermed en udfordring pga.
komplekse støttebehov, hvilket også influerer på selvoplevet stor sygdoms- og behandlingsbyrde for patient/borger.
Multisyge borgere, er en gruppe der ofte men utilsigtet kommer til at bære ansvar for overblik over egne behandlinger og
aftaler. Fx er der væsentlig større belastning ved at have både KOL og leddegigt end kun en af sygdommene. Mest
iøjnefaldende er den høje forekomst af somatiske sygdomme hos borgere med psykiske lidelser, som bla. kan forklares med
en målgruppe, der ofte også har en lavere social position sammenlignet med den øvrige befolkning. Kilde: Hvidbog om
multisygdom.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Opsporing af multisyge i hjemme(syge)plejen med fokus på vægttab, alkoholoverforbrug og/eller polyfarmaci (anbefaling
1-3)
Indsatsen kunne omhandle tidlig opsporing af ældre med øget ”risiko” for at blive kommende plejehjemsbeboere pga. enten
forringet ernæringsmæssig tilstand/ vægttab, overforbrug/misbrug af alkohol eller fokus på medicin og polyfarmaci
problemstillinger.
Forslaget udspringer af en opmærksomhed på, at borgere der flytter ind på plejehjem ofte har en af ovennævnte
problemstillinger og at der potentielt set vil kunne gribes ind tidligere, så tidspunktet for multisyge borgeres behov for en
plejehjemsplads vil kunne forhales.
En del af interventionen kan også indeholde det, at terapeuter, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere agerer som
brobyggere, når og hvis borger har behov for særlig hjælp til at deltage i et eller flere af Sundhedscenterets tilbud og/eller
andre relevante aktivitetstilbud pga. reducerede selvhjælpskompetencer.
Som del i modningsprocessen af indsatsen, kan der laves audit eller afprøvninger af hvorvidt borgere, der har en eller flere
af problemstillingerne, kan profitere af en træningsindsats.
Opsporingsstrategien ønskes udviklet og iværksat i tæt samarbejde mellem myndighed, hjemmesygeplejen, træning og
aktivitet og hjemmeplejen.
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Forventet resultat:
Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt borgere med multisygdom.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere med multisygdom, der er tildelt omsorg og støtte i hjemmeplejeregi.
Aktører:
Beskrevet ovenfor
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser
Tidlig opsporing.
Faldforebyggelse.
Demens Handleplan.
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Nr. 4

Titel: Kost, motion og sundhed generelt i Handicapafdelingen

Forvaltning:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
•
•
•

•

Lighed i sundhed
Sundhed – i fællesskab
Sunde Rammer
Mental Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Handicapafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke:
Fysisk Sundhed: Samarbejde om fremme
af fysisk aktivitet på tværs af
forvaltningsområder
Fysisk Sundhed: Tilbud til borgere med
særlige behov
Fysisk Sundhed: Information om
muligheder for et fysisk aktivt fritidsliv i
kommunen
Mental Sundhed: Understøtte
fritidsaktiviteter til sårbare borgere (G)
Mad og måltider: Handleplaner for mad
og måltider på botilbud samt på samværsog aktivitetstilbud (G)
Mad og Måltider: Information til borgerne
om sund mad og måltider (G)

Tidshorisont:
Opstart: den 01.01.2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Mange borgere med tilknytning til handicapområdet er udfordret af manglende fysisk aktivitet og bl.a. i relation dertil
udfordringer med overvægtsproblematikker. Med henblik på at imødekomme dette er der bredt set et stort behov for et
udvidet fokus på såvel fysisk aktivitet som kost- og ernæringsmæssige forhold i Handicapafdelingens tilbudsvifte.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Der ses et tydeligt behov bredt set i tilbudsviften i Handicapafdelingen i forhold til at rette skærpet opmærksomhed på at
støtte de mennesker, som vi arbejder for til at træffe sundere valg og øge bevidstheden om vigtigheden af kostmæssige
forhold samt vigtigheden at fokus på motion. Fysisk inaktivitet og overvægt (og følgesygdomme heraf) er en udfordring
generelt i Handicapafdelingen, hvorfor der rettes et skærpet fokus på det praksisnære arbejde med råd og vejledning
herom, de mangeartede udfordringer, der er forbundet hermed og aktiv deltagelse bredt set i motionsaktiviteter lokalt i
Handicapafdelingen (som fx Idræt og Kultur fra CUB), i lokalsamfundet eller i kombination mellem disse.
For at understøtte dette skræppede fokus vil der dermed også forekomme en tæt inddragelse af de tværgående
ledernetværk i Handicapafdelingen, således at de konkrete indsatser kvalificeres ad denne vej og målrettes de mennesker,
der i sidste ende er slutbrugere.
Det kan være ift. at mennesker med et handicap, der ofte står udenfor det ordinære foreningsliv, motiveres, styrkes og
fastholdes til netop at indgå i dette. Omvendt for de mennesker, hvor dette ikke er en mulighed, at disse knyttes tættere på
handicapidrætstilbuddene eller søges motiveret til eller fastholdt i samme. Dette er en balancegang ift. at borgerne kommer
mindre væk fra tilbuddene end tidligere, og at ledsagelse til aktiviteter, sport mv. kræver ressourcer, hvilket fordrer at dette
imødekommes på andre og måske nye måder.
Indsatserne fodrer derfor også et bredt samarbejde mellem fagcentrene og med Sundheds- og Kulturforvaltningen,
foreningslivet og civilsamfundet. Her kan Aalborg FRITID og Aalborg AKTIV spille centrale roller ift. at skabe partnerskaber på
tværs af interessentgrupper.
Forventet resultat:
Det forventes med indsatserne, at der skabes større synergi og samarbejde på tværs af Handicapafdelingens tilbudsvifte, og
at dette i den sidste ende resulterer i en forbedret sundhed for de mennesker, der er tilknyttet handicapafdelingen.
Det forventes at borgerne vil få:
● en oplevelse af at være en del af sociale og aktive fællesskaber
● en oplevelse af at have ressourcer, kompetencer og kvaliteter, der kan bringes i spil til gavn for andre og fællesskabet
● en øget trivsel (mentalt, socialt, såvel som fysisk)
● Udvidet netværk (ikke-betalte relationer)
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Målgruppe:
Den primære målgruppe er voksne mennesker, der er tilkendt social pension, og som tilknyttet handicapafdelingens
tilbudsvifte som følge af et handicap. Den enkeltes funktionsnedsættelse kan være af varierende grad, og kan være i form af
både fysiske, psykiske, såvel som sociale handicaps.
Aktører:
Handicapafdelingens fagcentre
Sundhed, Fritid og Landdistrikter
Aalborg Sundhedscenter
Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID, Handicapafdelingen
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Aalborg AKTIV
Aalborg FRI-TID
Playmakerfunktioner i Sundheds- og Kulturforvaltningen
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Nr. 5

Titel: Styrket Mental Sundhed

Forvaltning:
Ansvarlig afdeling:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Handicapafdelingen
Pejlemærke i
Anbefaling fra Forebyggelsespakke (Hvilken/nej):
Tidshorisont:
sundhedspolitik:
Fysisk Sundhed: Samarbejde om fremme af fysisk aktivitet Opstart: den 01.01.2019
på tværs af forvaltningsområder (G)
Fuldt implementeret: 2022
• Sundhed – i
Fysisk Sundhed: Tilbud til borgere med særlige behov (G)
fællesskab
Mental Sundhed: Bruge naturen som mental
• Mental sundhed
sundhedsfremmende arena (U)
• Lighed i sundhed
Problemstilling:
Mange borgere med tilknytning til handicapområdet er i overvejende grad udfordret på forskellige aspekter af mental
sundhed, og er ofte afskåret fra aktiviteter og fællesskaber i lokalsamfundet. Mange af de mennesker med handicap, der er
tilknyttet handicapafdelingens tilbudsvifte er særligt sårbare og indgår for lidt i ikke-betalte relationer og fællesskaber.
Mange lever også meget isolerede tilværelser, hvilket kan resultere stigmatisering og yderligere isolation.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Manglende fysisk aktivitet, overvægt og ensomhed er opmærksomhedsområder, der ofte går på tværs af
Handicapafdelingens fagcentre – og ofte hænger sammen. Der igangsættes på den baggrund flere indsatser på tværs
Handicapafdelingens fagcentrene, hvor der rettes fokus på at øge borgernes fysiske og mentale sundhed gennem såvel
målrettede lokale indsatser som tværgående indsatser, der dækker udfordringer på tværs.
Fokus rettes bl.a. på kombinationen af mental sundhed og fysisk sundhed gennem ”Gør os grønnere kampagnen” – lokalt i
Handicapafdelingen under ”Sæt Skrald på Fællesskabet”, hvor der arbejdes med meningsgivende indsatser, hvor borgere
bredt set fra Handicapområdet involveres ud fra lokale kontekster. Indsatserne finder sted i et partnerskab mellem
Handicapafdelingen og Park & Natur, og retter fokus på gennem aktiv deltagelse at forskønne Aalborg Kommune.
Indsatserne baserer sig på erfaringer fra botilbuddet Regnbuen i Fagcenter for Socialpsykiatri, der gennem flere perioder har
arbejdet målrettet med en indsats, der på den ene side involverede borgerne i renhold af et boligområde, og samtidigt
havde den effekt at borgerne samtidigt fik hævet deres sundhedsniveau – såvel fysisk gennem motion som mentalt gennem
det at gøre noget for andre – og modtage stor anerkendelse herfor i lokalsamfundet (til hvilket de opnåede et tættere
tilknytning).
Fokus rettes ydermere på indsatsen SESAM (borgere med selvskadende og selvmordstruende adfærd), der er et tværgående
tilbud, der sætter fokus på samtaleforløb for borgere og bostøtte, færdighedstræning i grupper, sparring med
medarbejdere, oplæg om selvskade, skam og dømmende tanker og introduktionsbesøg på arbejdspladser. Indsatsen
adresserer udfordringer på tværs af Handicapafdelingens fem fagcentre.
Forventet resultat:
Det forventes med indsatsen, at der skabes et endnu stærkere samarbejde på tværs af Handicapafdelingens tilbudsvifte og
forvaltningerne, samt at borgerne samtidigt får en større bevidsthed omkring egne kompetencer ift. at spille en aktiv rolle
ift. egen fysisk og mental sundhed.
Ved at inkludere målgruppen i aktiviteterne forventes, at borgerne at opleve følgende effekter:
● Oplevelse af at være en del af sociale og aktive fællesskaber
● Oplevelse af at have ressourcer, kompetencer og kvaliteter, der kan bringes i spil til gavn for
andre og fællesskabet
● Øget trivsel (mentalt, socialt, såvel som fysisk)
● Udvidet netværk (ikke-betalte relationer)
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Den primære målgruppe er voksne mennesker, der er tilkendt social pension, og som tilknyttet handicapafdelingens
tilbudsvifte som følge af et handicap. Den enkeltes funktionsnedsættelse kan være af varierende grad, og kan være i form af
både fysiske, psykiske, såvel som sociale handicaps.
Aktører:
Ti tilbud på tværs af de fem fagcentre i Handicapafdelingens tilbudsvifte involveres i indsatsen omkring Sæt Skrald på
Fællesskabet, mens SESAM er dækkende for alle indsatser på tværs.
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Aalborg AKTIV
Aalborg FRI-TID

54

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 6

Titel: Trivsel i Handicapafdelingen

Forvaltning:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
•
•
•

Lighed i sundhed
Sundhed i fællesskab
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Handicapafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke:
Hygiejne: Gode fysiske rammer i skoler,
institutioner, plejecentre, botilbud mv.
(G)
Hygiejne: Implementering af
infektionshygiejniske retningslinjer (G)

Tidshorisont:
Opstart: den 01.01.2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Trivsel er et afgørende parameter for at sikre optimale rammer og forhold for såvel borgere som medarbejdere. En lang
række forhold gør sig gældende ift. dette herunder sikkerhed, hygiejne, medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige
elementer.
Trivsel er endvidere også et spørgsmål om at kunne navigere i en tiltagende kompleks og digitaliseret omverden, hvilket kan
have særlige udfordringer når man lever med et handicap.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Hygiejne, medicinhåndtering, sundhedsfagligt fokus og systematisk risikovurdering indgår alle som centrale elementer i
Handicapafdelingens tilbudsvifte til borgere med et handicap. DIN-MIN-VORES sikkerhed (DMV) er en indsats, der skal styrke
medarbejdere og ledere i hele organisationen ift. at adressere disse professionelt. DMV vil i handleplanens
implementeringsperiode have højt prioriteret tværgående fokus i hele organisationen gennem konkrete kompetenceløft og
drøftelser og bl.a. gennem tilknytningen af en farmaceut, der står til rådighed i en tværgående funktion. Der er således fokus
på trivsel bredt set og med en samtidig opmærksomhed på, at understøtte borgerens oplevelse af sammenhæng i
indsatserne – og dermed understøtte borgeren i at mestre eget liv.
Handicapafdelingen bygger i politikperioden videre på udbredelsen af de erfaringer, der er opbygget gennem samarbejdet
med Borger Digital og Center for Velfærdsteknologi Nord omkring et APP katalog som en del af en Hackathon workshop. Der
er tale om et udvalg af Apps, der bedst egner sig til at imødekomme udfordringer med sundhed, netværk og transport, og
som bidrager til, at borgerne bliver bedre til selv at tackle udfordringer i hverdagen. Herudover kobles Borger Digital endnu
tættere på handicapområdet, og vil komme til at arbejde fokuseret med indsatser på Handicapområdet, der vil understøtte
dette; bl.a. gennem IT-Cafeer.
Forventet resultat:
Indsatserne forventes ift. DMV, at føre til et generelt løft om området i hele Handicapafdelingen, og at dette vil bevirke en
øget trivsel blandt såvel medarbejdere som borgere. Endvidere forventes indsatserne ift. digitalisering af bevirke at mange
borgere bliver endnu mere selvhjulpne, og igennem disse indsatser opnår en øget trivsel ift. at kunne navigere i et tiltagende
komplekst felt.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Den primære målgruppe er voksne mennesker, der er tilkendt social pension, og som tilknyttet handicapafdelingens
tilbudsvifte som følge af et handicap. Den enkeltes funktionsnedsættelse kan være af varierende grad, og kan være i form af
både fysiske, psykiske, såvel som sociale handicaps.
Aktører:
Handicapafdelingens fagcentre
Handicapafdelingens Tværgående Enheder
Kvalitets- og Innovationsenheden
Borger Digital
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Det generelle fokus på borgerinddragelse og samaskabelses indsatser.
Designplan
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Nr. 7

Titel: Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter Ulsted

Forvaltning:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed / Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Forankret i Myndighedsafdelingen men i samarbejde med
Ældre og Sundhed
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: 1. maj 2019
Ja – flere, se hvilke nedenfor
Fuldt implementeret: 2020

Problemstilling:
Forskellige – se beskrivelse nedenfor
Beskrivelse af indsats (indhold):
Forebyggelses- og Rehabiliteringscentret bygger på idéen om, at borgere via midlertidige døgn- eller dagophold på centeret
gennem intensiv vejledning, oplysning, træning og motivation får en bedre almentilstand, der enten udsætter eller
reducerer behovet for kommunal hjælp. Midlertidige ophold suppleres med mulighed for deltagelse i foredrag, kursus- og
holdaktiviteter og lignende. Her tænkes et samarbejde med det eksisterende aktivitetscenter og rehabiliteringscenteret i
Mou også ind. Grundideen fra rehabiliteringscenteret i Mou om, at der er tale om kursister kombineret med en højskolelignende tilgang tænkes videreført i det nye tilbud.
Derudover vil forvaltningens faldforebyggelsesindsats blive forankret i det nye center.
Konkret i forhold til Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker kunne det f.eks. være:
Alkohol
Der kunne holdes oplæg/undervisning om brugen af alkohol, med særlig fokus på ÆH’s målgrupper. Er ikke konkret planlagt
endnu
Fysisk aktivitet
Et af hovedformålene med det nye center er sundhed og motion for ÆH’s målgrupper. Der vil udover deciderede
rehabiliteringsforløb med motion indlagt også komme motionstilbud som alle interesserede vil kunne deltage i.
Måltider
Her er der planlagt teoretisk oplæg/undervisning om sundhedsstyrelsens kost råd ol. Derudover kan man deltage i at lave
mad sammen med de øvrige kursister.
Mental sundhed
Deltagerne på dagholdene i Ulsted sammensættes på en sådan måde at kursisterne er sammen med andre fra samme
område i kommunen. Det gør det muligt at opbygge netværk, mens man er på Ulstedparken og at tage disse nye venskaber
med sig hjem i eget nærområde. Der er fokus på, at det kan lade sig gøre, så det er en del af tankegangen bag opbygningen.
Forventet resultat:
Flere ældre, der bliver mere selvhjulpne og bedre trivsel
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Målgruppen for det kommende Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter vil variere, således at der henover året kan
etableres et antal hold med fokus på mere afgrænsede målgrupper. Særligt dagpladser vil kunne planlægges på denne
måde.
Relevante målgrupper vil løbende skulle tilpasses, men der vil være tale om borgere med behov for rehabilitering i lettere
grad herunder fx borgere med nyligt diagnosticeret Parkinson, Sclerose, diabetes eller borgere med en lettere apopleksi.
Aktører:
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Hænger sammen med den generelle rehabiliteringsindsats i Ældre- og Handicapforvaltningen og er en videreudvikling af det
eksisterende Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou.
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Nr. 8

Titel: Tidlig Indsats

Forvaltning:
Ældre- og Handicapafdelingen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer

Ansvarlig afdeling:
Myndighedsafdelingen (Visitation Afklaring og Forebyggelse)
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej): Nej

Tidshorisont:
Opstart: er opstartet i 2018
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
Mange ældre svækkes i forbindelse med indlæggelse og har brug for en tryg overgang til eget hjem, med tidlig etablering af
hjælp og rehabiliterende indsats i tæt samarbejde med én koordinerende fagperson – dels for hurtigt at blive så selvhjulpne,
som muligt, men også for at undgå genindlæggelse.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Formål: Borger besøges første hverdag efter udskrivelsen, så vi kan sikre at borger gives den rette hjælp, følge op på
situationen i hjemmet og iværksætte oplysende eller rehabiliterende indsatser for helt eller delvist at undgå at iværksætte
hjemmepleje. Ved indsatsen sikres tryghed i sektorovergangen, da borger og sygehuspersonale orienteres om besøget
allerede ved planlæggelse af udskrivelsen
Ramme: BESØG FØRSTE HVERDAG EFTER UDSKRIVELSESDATO mellem kl 9 - 12.
Arbejdsgang:
Koordinator modtager og screener Plejeforløbsplan.
Koordinator og selvhjælpsterapeut samarbejder som vanlig derpå om få etableret besøg hos borger næste hverdag mellem
kl. 9-12.
Hvis selvhjælpsterapeuten skal have opgaven; Koordinator sender advis til selvhjælpsterapeut med overskrift:
TI + ydelse + hjælp eller ej hjælp.

Forventet resultat:
Mere selvhjulpne borgere og færre genindlæggelser

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere, som udskrives fra sygehus, og søger om plejeydelser.

Aktører:
Koordinatorerne i Visitationen Afklaring og Forebyggelse

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Hænger sammen med den generelle rehabiliteringsindsats i Ældre- og Handicapforvaltningen
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Nr. 9

Titel: Ensomhedsindsats

Forvaltning:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Myndighedsafdelingen
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej): Mental sundhed

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Problemstilling:
Ensomme ældre

Beskrivelse af indsats (indhold):
Myndighedsafdelingen har fornyligt valgt at afslutte et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen med fokus på ensomme
ældre, der modtager meget hjemmehjælp. Resultaterne og erfaringerne herfra skal analyseres og der skal arbejdes videre
med, hvordan ensomhedsindsatssen fremadrettet skal foregå.
Indsatsen vil skulle ses i sammenhæng med de allerede igangsatte indsatser.

Forventet resultat:
Færre ensomme ældre giver også flere ældre i trivsel. Ældre i trivsel har typisk brug for mindre hjælp. Der vil blive sat mere
konkrete resultatmål op, når den eller de endelige indsats(er) er på plads.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Ensomme ældre

Aktører:

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Hænger sammen med den generelle rehabiliteringsindsats i Ældre- og Handicapforvaltningen herunder særligt
Forebyggelses- og Efterbyggelsesindsatserne.
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By og Landskabsforvaltningen
Nr. 1

Titel: Sunde rammer gennem tidlig indsats i fysisk planlægning

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer
(evt. også Sundhed i fællesskab)
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Plan & Udvikling
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
Fysisk Aktivitet.

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2022

Planlægning af byer, infrastruktur og
udearealer, der understøtter
alle borgeres muligheder for at være fysisk
aktive i hverdagen
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum.

Problemstilling:
Rammerne for vores dagligdag har stor betydning for den fysiske og mentale sundhed. Sundheden er derfor et vigtigt
element i den fysiske planlægning. Rammerne for et sundt liv i fremtidens bo- og bymiljøer skabes ved placering og
udformning af bygninger, friarealer, byrum, cykelstier, institutioner og rekreative arealer.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Tidlig screening af sundhedspåvirkninger i planlægningen
I opstarten af planprocesser miljøscreenes planlægningen på en række parametre. Et af disse er menneskers sundhed. Der
lægges i planlægningen vægt på at undgå at mennesker påvirkes af støj og andre miljøbelastninger, men der skal i højere
grad fokus på at fremme sundheden gennem indretning af fx byområder og byrum, så de opfordrer til fysisk bevægelse.
Desuden skal der fokuseres på sundhedsaspektet i kvalitetsfyldte bo- og bymiljøer, hvor mennesker kan trives. Eksempelvis
tages der højde for dagslys, adgang til og indretning af rekreative arealer samt muligheden for social kontakt i det fysiske
miljø.
Tidlig inddragelse og samskabelse i planlægningen
Dialogen med borgere, interessentgrupper og developere skal foregå tidligt i planprocesserne, og gerne i den overordnede
planlægning af fx byområder. Den tidlige samskabelse med berørte borgere har i sig selv en sundhedsfremmende effekt,
men den giver også mulighed for at rejse spørgsmålet om sundhed i forbindelse med den fysiske udformning af byen. Der
skal i den tidlige dialog være øget fokus på at tale med borgere, samråd, interessenter og developere om hvordan de fysiske
miljøer kan bidrage til at fremme sundheden.
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Forventet resultat:
Den øgede fokus på at skabe sunde rammer gennem tidlig screening og inddragelse forventes at medføre højere kvalitet i
udformningen af de fysiske rammer, samt et større ejerskab over sundhedsaspekterne i de berørte bo- og bymiljøer hos
både borgere og developere. Det vil være med til at forbedre både den fysiske og mentale sundhed for borgerne i
fremtidens bebyggede miljøer.
Målgruppe:
Målgruppen er borgere, developere, samråd og andre interessenter i de enkelte planlægningsprocesser.

Aktører:
Aktørerne er Aalborg Kommunes byplanlæggere, i samarbejde med borgergrupper og developere/konsulenter.

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
I dag er der allerede fokus på menneskers sundhed i planlægningen gennem miljøscreening og udformningen af de fysiske
miljøer. Med indsatsen styrkes dette fokus yderligere, så flere sundhedsaspekter inddrages tidligt i planprocessen.
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Nr. 2

Titel: Naturaktiviteter på udearealer for børn i institutioner og skoler

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde Rammer
Lighed i Sundhed
Mental Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Park & Natur
Byggeri og Digital Service
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
Tidshorisont:
(Hvilken/nej):
Opstart: 2019
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
Fuldt implementeret: 2022
Fysisk Aktivitet.
Planlægning af byer, infrastruktur og
udearealer, der understøtter
alle borgeres muligheder for at være fysisk
aktive i hverdagen.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum.

Problemstilling:
Skoler og institutioner skal understøttes af gode og velfungerende udearealer, der understøtter leg og læring, social og
mental trivsel. Institutioner har forskellige faciliteter og beliggenhed, som kan udnyttes på tværs, hvis man institutionerne
imellem har den fornødne viden. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale
sundhed, motorik, kreativitet, lege mellem drenge og piger, børns robusthed og børns interesse for omverdenen. Samtidig
viser undersøgelser, at mange danske børn ikke har haft basale oplevelser i naturen. Videndeling er en af vejene frem mod
bedre og mere anvendelse af arealerne.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Park & Natur og Digital Service vil stille sig til rådighed for andre forvaltninger med viden om beplantning, rumlig indretning
af uderum, samt kortlægning af ruter og grønne områder i nærheden af institution og skoler, der kan benyttes i hverdagen.
Forventet resultat:
At personale på skoler og institutioner får større kendskab til grønne nærområder, samt mere grønne uderum, der lægger
op til daglig udeaktivitet med egne grupper eller på tværs.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Kommunale institutioner og skoler
Aktører:
Park & Natur: Naturvejledere og landskabsarkitekter samt parkforvalter.
Byggeri og Digital Service: GIS medarbejder
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Kroppen på Toppen og Krible Krable i institutionerne (FB,) Pilotprojekter, samt registrering af skoleudearealer (AKbygninger)
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Nr. 3

Titel: Evaluering – Implementering af sunde rammer i byplanlægning

Forvaltning:
By- og Landskabsforvaltningen
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Sunde rammer
Mental sundhed

Ansvarlig afdeling:
Plan og Udvikling
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
Fysisk Aktivitet.

Tidshorisont:
Opstart: 2020
Fuldt implementeret: 2021

Planlægning af byer, infrastruktur og
udearealer, der understøtter
alle borgeres muligheder for at være fysisk
aktive i hverdagen
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum.

Problemstilling:
BLF arbejder kontinuerligt med at implementere sunde rammer og mental sundhed i byplanlægningen gennem kommune
og lokalplaner og byggesager. Rammerne for dagliglivet har stor betydning for borgernes sundhed. Ved vi om det lykkes?
Hvornår lykkes vi med at få visionerne ud i virkeligheden og hvornår lykkes vi ikke?
Beskrivelse af indsats (indhold):
”Der laves en undersøgelse af hvordan vores plangrundlag udmøntes i den konkrete byggesag ift. byggeriers udearealer og
deres omfang og kvalitet, samt sammenhæng med naboområder. Hvor er det gået godt og hvor ikke så godt? Hvad er
udfordringerne? Der udvælges tre eksempelområder eks. Eternitten, Godsbanen og et parcelhuskvarter.
Forventet resultat:
Indblik i hvad der i processerne er afgørende for at få implementeret sunde rammer i boligbebyggelser.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Borgere og brugere af byudviklingsområder, samt medarbejdere som har ansvar for implementering af de sunde rammer.
Aktører:
Plan & Udvikling
Park & Natur
Byggeri og Digital service
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
Kommuneplanstrategi, implementering af Sundhedspolitik og Under åben himmel.
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Nr. 4

Titel: Sunde seniorer

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed
Sunde Rammer

Ansvarlig afdeling:
Park & Natur
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
Fysisk Aktivitet.

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Planlægning af byer, infrastruktur og
udearealer, der understøtter
alle borgeres muligheder for at være fysisk
aktive i hverdagen.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum

Problemstilling:
Gruppen af seniorer, der går på pension er stærkt stigende. En sund alderdom med kvalitetsrige leveår er afgørende for
livskvaliteten og for at mindske de offentlige sundhedsudgifter.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Naturvejlederne i By – og Landskabsforvaltningen vil i den næste politikperiode, med fokus på netop denne målgruppe,
være åbne for samarbejde på tværs af forvaltninger omkring introduktion til naturens helbredende kraft og de kommunale,
rekreative grønne tilbud.

Forventet resultat: At flere seniorer kender og benytter de grønne rekreative kommunale tilbud til gavn for sjæl og legeme.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Seniorer
Aktører: Naturvejlederne i By- og Landskabsforvaltningen

Sammenhæng til eksisterende indsatser:

63

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 5

Titel: Bedsteforældre, børnebørn og Limfjorden

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed

Ansvarlig afdeling:
Park & Natur
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling: 63 % af danske børn i alderen 2-6 år har ikke prøvet at fange en krabbe. Med denne indsats videndeles og
erfares naturoplevelser i et fælleskab mellem generationer.

Beskrivelse af indsats (indhold):
Naturvejlederne i By – og Landskabsforvaltningen vil i den næste politikperiode, med fokus på netop bedsteforældre med
børnebørn, undersøge livet i Limfjorden.

Forventet resultat: At bedsteforældre kan videndele og videregive oplevelser ved Limfjordens natur med og til
børnebørnene.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Bedsteforældre og børnebørn
Aktører: Naturvejlederne i By- og Landskabsforvaltningen

Sammenhæng til eksisterende indsatser:

64

Bilag 4 – Forvaltningernes indsatsbeskrivelser

Nr. 6

Titel: Det gamle Aalborg fortæller

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed
Sundhed i fællesskab

Ansvarlig afdeling:
Park & Natur
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
Mental sundhed handler også om følelsen af fælleskab. Denne indsats dyrker fællesskaber på tværs af generationer,
samtidig med at den understøtter dannelsen af skoleelever.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Naturvejlederne i By – og Landskabsforvaltningen vil i 2019 samarbejde med seniorer, der som ”Fortællerkorps” deler ud af
egen livserfaring om autentiske oplevelser til skoleelever.

Forventet resultat: At skoleelever konfronteres med den levede autentisk historie formidlet ved den ældre generation der
har oplevet det. Indsatsen bliver et yderligere bidrag til elevernes dannelse og bygger bro mellem generationer.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Seniorer og skoleelever
Aktører: Naturvejlederne i By- og Landskabsforvaltningen

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
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Nr. 7

Titel: Kunst i samspil med natur

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed
Sundhed i fællesskab

Ansvarlig afdeling:
Park & Natur
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum.

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Problemstilling:
Naturen virker beroligende og healende på mennesker. Denne indsats målrettes en særlig sårbar gruppe af borgere.

Beskrivelse af indsats (indhold):
Naturvejlederne i By – og Landskabsforvaltningen vil i 2019 stille sig til rådighed på tværs af forvaltninger og foreninger
omkring formidlingen af natur i samspil med kunst.

Forventet resultat: At sårbare borgere får tilbud om at opleve natur i samspil med kunst.

Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Psykisk sårbare borgere
Aktører: Naturvejlederne i By- og Landskabsforvaltningen

Sammenhæng til eksisterende indsatser:
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Nr. 8

Titel: Naturplatform for dagplejere og Grønne Institutioner

Forvaltning:
By- og Landskab
Pejlemærke i sundhedspolitik:
Mental Sundhed
Sunde Rammer
Sundhed i fællesskab

Ansvarlig afdeling:
Park & Natur
Anbefaling fra Forebyggelsespakke
(Hvilken/nej):
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
Fysisk Aktivitet.

Tidshorisont:
Opstart: 2019
Fuldt implementeret: 2019

Planlægning af byer, infrastruktur og
udearealer, der understøtter
alle borgeres muligheder for at være fysisk
aktive i hverdagen.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Mental
Sundhed.
Bruge naturen som mental
sundhedsfremmende arena
Kommunen anvender naturen som arena for
det mentalt sundhedsfremmende
arbejde. Fx ved indsatser i naturen med
fokus på involverende deltagelse
og etablering af sociale relationer og
fællesskaber mellem borgere. Mental
sundhed kan også være et fokuspunkt i
byplanlægningen, så parker og byrum
planlægges og udvikles med henblik på let
adgang til indbydende natur
og grønne områder og med særlig fokus på
udsatte områder. Der kan tages
udgangspunkt i den aktuelle viden om,
hvordan ophold i natur og uderum
påvirker den mentale sundhed samt hvilke
krav, det stiller til karakteristika og
kvaliteten af uderum

Problemstilling:
Muligheden for at benytte et af de kommunale ”Naturens huse” og dets faciliteter er ikke kendt af alle dagplejere og
pædagoger. Små børn har stor glæde og gavn af at færdes i naturen. Det kan samtidig være en stor fordel at turens
destination rummer faciliteter og grej, der kan understøtte aktiviteterne og de praktiske omstændigheder omkring de små
børn. Det er også vigtigt, at disse husenes kapacitet udnyttes fuldt ud, så så mange grupper som muligt får glæde af de
kommunale faciliteter, hele året.
Beskrivelse af indsats (indhold):
Naturvejlederne i By – og Landskabsforvaltningen vil i 2019 samarbejde på tværs af forvaltninger omkring opbygning af en
”Miniplatform” for dagplejere/dagplejebørn og De Grønne Institutioner i Fjordhuset i Vestre Fjordpark.
Forventet resultat: At dagplejere og institutioner nemt kan benytte huset i dagligdagen til naturaktiviteter med børnene.
Målgruppe (afgrænsning evt. inklusionskriterier):
Dagplejere og dagplejebørn, pædagoger og børnehavebørn (De Grønne Institutioner)
Aktører: Naturvejlederne i By- og Landskabsforvaltningen
Sammenhæng til eksisterende indsatser:
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Handleplan for
Sundhedspolitik

Ældre- og Handicapforvaltningen

2019-2022

Ældre- og Handicapforvaltningens handleplan for Sundhedspolitik 2015-2018
Aalborg Kommunes Sundhedspolitik sætter rammen og retningen for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedspolitik 2019-2022 er den overordnede ramme for det borgerrettede sundhedsarbejde i kommunen. Politikken sætter ligesom i sundhedspolitik 20152018 fortsat fokus på de 4 politiske pejlemærker:
•
•
•
•

Sunde rammer
Lighed i sundhed
Mental sundhed
Sundhed i fællesskab

Disse pejlemærker udtrykker den retning, som de sundhedsmæssige indsatser fokuserer på i
politikperioden. Der er i sundhedspolitikken fremhævet en række tiltag under disse pejlemærker, som byrådet særligt har prioriteret – på baggrund af forvaltningernes anbefalinger. Samtidig er det med Sundhedspolitikken besluttet, at fundamentet for sundhedsarbejdet er 5 ud af
i alt 11 forebyggelsespakker, hvor relevante anbefalinger for Ældre- og Handicapforvaltningens
område forventes implementeret i politikperioden.
De 5 forebyggelsespakker er:
•
•
•
•
•
•

Alkohol
Tobak
Fysisk aktivitet
Mad & Måltider
Mental Sundhed
Hygiejne (hygiejnepakken er tilvalgt og har særlig relevans for Ældre- og Handicapforvaltningen)

Med denne ramme er der lagt op til, at forvaltningen fastlægger eget fokus og handleplan for implementering af sundhedspolitikken. Handleplanen omfatter både særligt prioriterede indsatser
under de 4 pejlemærker og hvordan der arbejdes med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.
I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi følgende kerneopgave:

Med kerneopgaven har vi et ansvar for at give borgeren de bedste betingelser for en selvstændig tilværelse. At leve det liv, der ønskes, indebærer også sundhedsmæssige valg. Det handler
om at vide, at ville og at vælge – og at få støtte til at lykkes. Dette taler direkte ind i den kommunale sundhedsvision – ”at skabe de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere
kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv”.
At arbejde med sundhed er en integreret del af vores indsats i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Borgerens sundhed og trivsel er et mål såvel som et middel til at samle mod, kræfter og motivation til at fastholde, genvinde eller opnå nye kompetencer i forhold til at mestre (en del af) egen
sundhed.
Borgerne har forskellige udgangspunkter og livsvilkår. I Ældre- og Handicapforvaltningen vil
mange være særligt udfordrede, eksempelvis kognitivt, fysisk eller socialt. Det betyder, at nogle
af de borgere, vi har kontakt med har ulige vilkår i forhold til at leve sundt og træffe sunde valg.
Vores forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal altid starte i dialog med borgeren. Vi
vil kontinuerligt bidrage til denne dialog med vores viden om sunde valgmuligheder og med vores faglighed understøtte alle små skridt i retning af en mere sund og aktiv levevis.
Enhver lille forbedring er en succes – opsporing af bare én ældre med demens eller én handicappet med nedsat fysisk aktivitetsniveau er bare et skridt på vejen til anbefalingen om ”tilbud til
borgere med særligt behov” i relation til fysisk aktivitet. Vi vil arbejde for at gøre de sunde valg
lettere i relation til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).
I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi jf. kerneopgaven sammen med borgeren for at
styrke kompetencer og mulighed for at mestre eget liv.
Det forudsætter høj grad af fokus på mental sundhed, som også kan udtrykkes ved ”det dobbelte KRAM”, altså det at styrke borgerens Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring. Det er en
integreret del af det daglige arbejde at udvikle borgernes muligheder inden for disse felter med
udgangspunkt i den enkeltes situation.

Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig
tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.
Side 1
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Side 2

De fire pejlemærker - prioriterede indsatser
i Ældre- og Handicapforvaltningen
I det følgende beskrives, hvilke overordnede indsatser forvaltningen har særligt
fokus på i forhold til de 4 pejlemærker.

Side 3
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Side 4

Sunde rammer
Rammerne om vores hverdag har betydning for den fysiske og mentale
sundhed.
Den kultur og de fysiske rammer vi har
kan give muligheder eller sætte begrænsninger.
Forvaltningens strategiske mål ”Rehabilitering” understøtter borgerens
mulighed for både fysisk og mental
sundhed.

• Der er udarbejdet en mad- og måltidspolitik for ældre 2015-2020: ”Meget mere end mad”,
der ud over det kostfaglige har særligt fokus på rammerne om måltidet.

• Ved nybyggeri arbejdes der med samskabende boligbyggerier, hvor interessenter inddrages

på tværs af forvaltningen, kommunen og civilsamfundet. Ligeledes er der en opmærksomhed på muligheder for sameksisterende byggerier, hvor f.eks dagtilbud, skoler, særlige tilbud,
botilbud og plejehjem eksisterer side om side med private og alene boliger.

• Rehabiliteringscenter Aalborg og det kommende Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter

i Ulsted tilbyder individuelle rehabiliteringsforløb til borgere, der grundet eksempelvis sygdomsforløb har behov for midlertidig støtte og træning for at blive helt eller delvist selvhjulpne, når de kommer hjem igen.

• Myndighedsafdelingens selvhjælpskoordinatorer og –terapeuter arbejder efter principperne

Det gør vi…

Tidlig Indsats og Hurtig Kontakt. Borgere orienteres inden udskrivning eller kontaktes og får
hjemmebesøg første hverdag efter udskrivelse eller henvendelse med henblik på en hurtig afklaring af evt. hjælpebehov.

• Med projektet ”Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser” efterstræbes fremadrettet, at

særligt udsatte ældre borgeres rammer for rehabilitering og behandling koordineres på
tværs af sektorerne og i tæt samarbejde med almen praksis. Med afsæt i den enkelte borger
og pårørendes behov.

• Ældre og Sundhed arbejder i samarbejde med Myndighed i den kommende politikperiode

på udvikling af en langsigtet faldforebyggelsesstrategi målrettet nedbringelse af forebyggelige sygehusindlæggelser samt øget borgerrettet livskvalitet længst muligt i seniorlivet.

Side 5
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Side 6

Lighed i sundhed

• Medarbejdere i Sygeplejen, Hjemmeplejen og Visitationen samt bostøttemedarbejdere i

Fagcenter for Socialpsykiatri har en fremtrædende rolle i Ældre- og Handicapforvaltningen i
forhold til opsporing af risikoadfærd i forhold til rygning og alkohol.

• Gennem triagering på plejehjem og i hjemmeplejen har vi særligt fokus på opsporing af de-

Social ulighed i sundhed er, på trods
af et veludviklet velfærdssamfund,
stigende. Vi har en særlig forpligtelse i mødet med borgeren til at informere, guide og støtte til en sundere
livsstil.

menssymptomer jf. Handleplanen for demens 2016-2018 og den kommende Handleplan for
Demens 2019-2020. Ved opstart, afholdelse og afslutning af indsatser fx træningsforløb for
demensramte, sikres, at der er de rette rammer og netværk omkring borgeren, da det ellers
kan være svært at vedligeholde den bevilgede træning.

• Idræts- og Kulturtilbuddet i Handicapafdelingens Fagcenter for Socialpsykiatri bidrager til,
at borgere med psykiske udfordringer får tilpassede motionstilbud og et aktivt fællesskab.

• Handicapafdelingens misbrugstilbud VAMiS bidrager til, at der tilbydes målrettet misbrugsbehandling til borgere med psykiske funktionsnedsættelser.

• Mennesker med et handicap står ofte uden for det generelle foreningsliv, og er typisk koblet
på handicapidrætstilbud. Handicapafdelingen har sammen med DGI og Sundheds- og kulturforvaltningen søgt midler til en indsats, der retter fokus på at koble mennesker med et handicap tættere på det generelle foreningsliv. Indsatsen gennemføres i et partnerskab med DGI
og Sundhed, Fritid & Landdistrikter. Såfremt midlerne bliver bevilliget forventes indsatsen
implementeret med udgangen af 2021.

• Alle borgere, uanset social baggrund, som har behov for hjemmehjælp får tilbudt et rehabiliteringsforløb. Formålet er blandt andet at genvinde/opretholde borgerens funktionsniveau.
Tilrettelæggelsen af forløbet bygger på borgerens individuelle konkrete behov.

Det gør vi…

•I

sygeplejen er der et fokus på særligt sårbare borgere, der i forbindelse med et indlæggelsesforløb kan have behov for støtte og koordinering af deres forløb. Der ydes derfor en
målrettet tværsektoriel indsats til disse borgere i samarbejde mellem Aalborg Kommunes
Udskrivningsenhed, Aalborg Universitetshospital og Sygeplejen, der særligt vedrører fælles
udskrivningssamtaler og fælles koordinering af udskrivelsen.

• Med fokus på multisygdom i politikperioden, tilstræbes udvikling af en tværfaglig og tværsektoriel organisering, målrettet særligt udsatte multisyge ældre med reducerede selvhjælpskompetencer.

• Kost, motion og sundhed generelt i Handicapafdelingen. Handicapafdelingen sætter i poliSide 7
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tikperioden særligt fokus på fysisk aktivitet og bl.a. i relation dertil, udfordringer med overvægt. Med henblik på at imødekomme udfordringerne er der bredt set et stort behov for
et udvidet fokus på såvel fysisk aktivitet som kost- og ernæringsmæssigt fokus i forhold til
Handicapafdelingens tilbudsvifte.
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Side 8

Mental sundhed

• Aktivitetscentre bliver omdrejningspunktet i indsatser, der afhjælper ensomhed og som

skaber netværk i kraft af kulturelle og fysiske aktiviteter. Eksempelvis sættes der fokus på
måltidsfællesskaber og der afholdes løbende arrangementer om ”Det Gode Seniorliv”.

• I samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen planlægger Ældre- og Handicapfor-

Det gør vi…

valtningen afholdelse af Livstilsmesse for debuterende pensionister og nytilflyttede seniorer i Aalborg Kommune. Tiltaget skal bidrage til styrkelse af det sociale liv, forebyggelse af
ensomhed samt videndeling om sundhedsfremmende tiltag i ældrelivet.

• Tilbud om mental stimulering til hjemmeboende med demens og forebyggende aktiviteter
for pårørende til mennesker med demens gennem Aktiv med Demens, Voksenskolen for
Undervisning og Kommunikation (VUK), klubber, daghjem mv.

• Ved afslutning af et rehabiliteringsforløb i Myndighedsafdelingen, følges der op med Efterbyggelse, for de borgere som har behov for det. Her er der fokus på ensomhed, trivsel og
hjælp til fortsat vedligeholdelse af funktionsniveauet i fællesskab med andre.

Udover fysisk sundhed er sundhed også
oplevelsen af trivsel, at føle sig værdifuld, og at der er mening i ens tilværelse.

• Projekt Mental Sundhed i Handicapafdelingen har fokus på at øge den mentale sundhed

Vi støtter borgere i at finde balancen
mellem afslapning, oplevelser og udfordringer.

• SESAM er en ny metode i Handicapafdelingen til at reducere selvskadende adfærd. Der er

Vi forebygger ensomhed og isolation ved
at skabe rammer og tilbud, som inviterer
til deltagelse, fællesskab og inklusion.

hos borgere med udviklingshæmning gennem metodeudvikling, samtaleterapi og identitetsstøttende forløb på botilbud.

tale om en dialektisk adfærdsterapi, som er en metodisk nøgle for borgere og medarbejdere til at reducere selvskadende adfærd eller suicidale tanker.

• Som led i udarbejdelse af Handleplan for Demens 2019-2020 er der opmærksomhed på

udbygning af indsatser rettet mod både at forebygge udvikling af demens og at forhindre
negativ sygdomsprogression ved demensramte.

• Styrket Mental Sundhed. Handicapafdelingen sætter i politikperioden særligt fokus på borgernes udfordringer med mental sundhed, og i den forbindelse specifikt udfordringer med
ensomhed, isolation og selvskadende adfærd.
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Side 10

Sundhed i fællesskab

• Frivilligkoordinatoren arbejder med frivillige og andre forvaltninger og foreninger omkring

samskabelses initiativer, herunder at kommunale arbejdspladser samarbejder med frivillige
kræfter til fordel for borgerne, fx at plejehjem, mhp. øget tilknytning til lokalsamfundet, kontinuerligt får tilknyttet frivillige.

• For at yde støtte til døende uden pårørende eller aflastning af pårørende til døende har kommunen indgået samarbejdsaftaler med Vågetjenesten, Røde Kors og Vågekonetjenesten, Aalborgprovstiers Menighedspleje. Aftalen dækker såvel ældre- som handicapområdet.

• Projekt Aktiv med Demens projektet tilbyder, i samarbejdet med Alzheimerforeningen, åben

Vi ser en stor fordel i at øge samarbejdet med eksterne partnere i
det lokale miljø for at udvide mulighederne og sammenhængene
for den enkelte borger.

rådgivning, aktiviteter og faglig rådgivning for borgere med let til moderat demens og pårørende.

• Manglende fysisk aktivitet, overvægt og ensomhed er opmærksomhedsområder, der ofte går

på tværs af Handicapafdelingens fagcentre. Der igangsættes på den baggrund en indsats på
tværs af fagcentrenes bo- og dagtilbud, hvor der rettes fokus på at øge borgernes fysiske og
mentale sundhed gennem målrettede lokale indsatser under ”Gør os grønnere kampagnen”
– lokalt i Handicapafdelingen under ”Sæt Skrald på Fællesskabet”. Indsatserne finder sted i et
partnerskab mellem Handicapafdelingen og Park & Natur.

Med strategien ”Samskabelse”
har forvaltningen fokus på at opbygge partnerskaber med alle,
der vil bidrage til at løse kerneopgaven og herunder naturligt også
at virkeliggøre sundhedspolitikkens visioner og målsætninger.

• Team A i fagcenter for Autisme og ADHD gennemfører målrettede gruppebostøtteforløb i
samarbejde med DGI i Nordkraft. Formålet er, at borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser
får et særligt tilrettelagt motionstilbud kombineret med, at de indgår i sociale fællesskaber.

• I Myndighedsafdelingen er der etableret et Efterbyggelsesteam, som koordinerer forskellige
indsatser hos borgerne. Teamet fungerer også som vidensbank og samskabelsesforum for interne og eksterne samarbejder, blandt andet med frivillige, foreninger og lokalsamfund.

• Med udgangspunkt i det nye Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter i Ulsted iværksættes

Det gør vi…

særlige samskabelsestiltag i lokalsamfundet fx tilsvarende indsatser i Mou 2014-2018 . Der vil
være fokus på fysisk og mental sundhedsfremme via omgivelser og aktiviteter for børn, unge
og ældre med inddragelse af byens institutioner, foreninger og borgere.

• Trivsel i Handicapafdelingen. Trivsel er et afgørende parameter for at sikre optimale rammer

og forhold for såvel borgere som medarbejdere i Handicapafdelingen. En lang række forhold
gør sig gældende ift. dette. Herunder sikkerhed, hygiejne, medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige fokusområder. Trivsel er endvidere også et spørgsmål om at kunne navigere i en
tiltagende kompleks og digitaliseret omverden, hvilket kan have særlige udfordringer når man
lever med et handicap. Det vil i handleplanens implementeringsperiode være højt prioriteret i
hele Handicapafdelingen.

Side 11

Handleplan for Sundhedspolitik

Handleplan for Sundhedspolitik

Side 12

Forebyggelsespakkerne
Forebyggelsespakkerne, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, indeholder faglige og vidensbaserede anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale
forebyggelsesarbejde. Ud over de prioriterede indsatser i relation til pejlemærkerne arbejder
forvaltningen med implementering af de 5 udvalgte forebyggelsespakker.

TOBAK

ALKOHOL
Anbefaling

Det gør vi...

Anbefaling

Det gør vi...

Handlevejledninger for
opsporing af alkoholproblemer.

•

Opsøgende rekruttering til rygestoptilbud

•

•

•
•
•

Informationsindsatser
til ældre

•
•

Side 13

Forvaltningen sikrer, at viden om muligheder og tilbud, som kan tilbydes borgerne er tilgængelige og kendte af relevante frontmedarbejdere. Information om kommunens tilbud gives
når det giver mening i samarbejdet med borgeren. Der henvises til sundhedscenterets alkoholsamtaler ved behov herfor.
VAMiS i Handicapafdelingen tilbyder viden og kompetenceudvikling om misbrugsafhjælpning
for borgere med psykiske funktionsnedsættelser til relevante arbejdspladser. Der samarbejdes mellem de eksisterende misbrugstilbud (VAMIS, Misbrugscenteret og Sundhedscenteret), om udbredelse af viden til medarbejderne.
Misbrug indgår som et opmærksomhedspunkt i sygeplejens indsatskatalog og den sygeplejefaglige udredning.
Ældre- og Handicapforvaltningen integrerer det sundhedspædagogiske arbejde i dagligdagen, hvor observationer i relation til alkoholrelateret adfærd bruges aktivt til at igangsætte
handling.
Med afsæt i et faldforebyggelsessigte, planlægges kompetenceløft til både ledere og medarbejdere på plejehjem mhp. at opnå øget viden omkring alkohols negative betydning for
ældres helbred og faldrisiko.

•

•
Udbygning af sam•
arbejde internt om
henvisning til rygestoptilbud

Frontmedarbejdere, der er knyttet til hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, træning før pleje og
tilbud til borgere med handicap informerer borgere, der ønsker at stoppe med at ryge om det
telefoniske rådgivningstilbud Stoplinjen og/eller Sundhedscenterets rygestoptilbud.
De 5 gode råd til forebyggelse af demens fra Det Nationale Videnscenter for demens indeholder bl.a. anbefalingerne om, at undgå alkohol og rygning. Fremadrettet vil det være et
opmærksomhedspunkt mhp. at støtte borgere i, at benytte relevante tilbud fx i sundhedscenter regi.
Visitationen udleverer information til borgere i forbindelse med bevilling eller visitation.
Ældre- og Handicapforvaltningen samarbejder i forvejen med Sundhedscenteret. Dette samarbejde udbygges yderligere i politikperioden.

Som del af Handleplanen for demens 2019-2020, indgår et mål omkring nedsættelse af risiko
for at udvikle demens og forebygge/bremse forværring. Dette kan bl.a. understøttes ved opsporing og indsatser rettet mod mindskning af ældre borgeres alkoholoverforbrug/misbrug.
Ved afholdelse af ”Det gode seniorliv” temadage på aktivitetscentre og seniorrettede messer, vil der fremadrettet også være fokus på videndeling omkring alkoholvaner og sundhed.
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Side 14

FYSISK AKTIVITET

MAD & MÅLTIDER

Anbefaling

Det gør vi...

Anbefaling

Det gør vi...

Opsporing af ældre
med nedsat fysisk
funktionsevne og/eller
lavt fysisk aktivitetsniveau

•

Handleplaner for mad
og måltider i Hjemmeplejen og Plejebolig

•

•

•

Visitationen i Myndighedsafdelingen har naturligt fokus på denne gruppe i forbindelse med
rehabilitering og visitation
Som et centralt element i Ældre og Sundheds strategi og praksis omkring tidlig opsporing
med triagering, indgår også tidlig opsporing af funktionsnedsættelse og/eller lavere fysisk
aktivitetsniveau. Hvis der observeres en ændring i borgerens funktionsniveau, kontakter plejepersonalet visitationen eller hjemmesygeplejen.
På aktivitetscentrene planlægges udvikling af den tidlige opsporingsstrategi med opstart af
en mere systematisk tilgang ift. observationer, dokumentation og indsatser, der forebygger
fysiske funktionsnedsættelser.

Fysiske rammer, der
•
inspirerer til fysisk aktivitet ved ældreboliger
og plejecentre

Implementeringsteam og basisteams fra Trænings- og Aktivitetsenheden arbejder gennem
rehabiliteringskonceptet ”Bedre ældreliv på plejehjemmene” sammen med alle plejehjem
om et systematisk og kvalificeret valg af aktiviteter tilpasset den enkelte beboer, det enkelte
plejehjem og de aktuelle omgivelser.

Tilbud til borgere med
særlige behov

Visitationen har naturligt fokus på denne gruppe i forbindelse med rehabilitering og visitation
Der er fysisk aktivitetsrettede tilbud til både borgere med let til moderat demens fx i regi
af Aktiv med Demens og borgere med svær demens fx træningsfaciliteter på dagcentre og
plejehjem for svært demensramte.
Høj Puls TAK er et særligt træningstilbud til personer med demens i Aalborg Kommune.
Idræts- og Kulturtilbuddet i Handicapafdelingens Fagcenter for Socialpsykiatri bidrager til, at
borgere med psykiske udfordringer får tilpassede motionstilbud og et aktivt fællesskab.
Team A i fagcenter for Autisme og ADHD gennemfører målrettede gruppe bostøtte forløb i
samarbejde med DGI i Nordkraft. Formålet er, at borgere med kognitive udviklingsforstyrrelser får et særligt tilrettelagt motionstilbud kombineret med, at de indgår i sociale fællesskaber.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Vurdering af ældres
ernæringstilstand

Handleplan for Sundhedspolitik

•

•
•
•
Handleplaner for mad
og måltider på botilbud
samt på samværs- og
aktivitetstilbud
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•
•

•
•
•

”Meget mere end mad” er titlen på Mad- og måltidspolitikken for ældre i Aalborg Kommune
og som er gældende i perioden 2015-2020.
Som led i udmøntningen af Mad og Måltidspolitikken pågår der følgende tiltag:
Som del af det tværfaglige samarbejde om tidlig opsporing og triage i hjemmeplejen og på
plejehjem omkring borgerens ernæringstilstand, arbejdes der på udvidelse af det tværfaglige
samarbejde. Fx vidensdeling mellem ernæringsteamfunktionen, ergoterapeut og KOL sygeplejerske eller information til hjemmeplejegrupper.
Ernæringsteamet tilbyder løbende videns dage eller undervisning for andre faggrupper fx
personalet på plejehjemmet. Ernæringsteamet tilbyder plejehjemmene vidensdage om det
gode måltid, mad til småtspisende, dysfagi o.lign.
Kontaktperson fra Madservice besøger hvert plejehjem minimum to gange om året
Kvartalsvis afholdes brugerpanelmøder. Her inddrages brugere og repræsentanter fra Ældrerådet i ernæringsmæssige udviklingstiltag som fx at være smagsdommere.
Mad, måltider og ernæring er kommet mere i fokus, men der er fortsat et stort potentiale i
relation til forebyggelse og tidlig indsats.
Ældre og Sundhed har en opmærksomhed på systematisk ernæringsvejledning, herunder
udøvelse af hurtig reaktion på borgernes ernæringstilstand ved forandringer. Fx kan borgere
få besøg af en ernæringsfaglig fagperson, der tilbyder ernæringsvejledning inkl. udarbejdelse
eller tilrettelse af ernæringsplaner. Ydermer kan der tilbydes opfølgende samtaler.
Alle plejehjem tilbydes at få besøg af en diætist i en afgrænset periode.
I aktivitetscenterregi planlægges der, med afsæt i en faldforebyggende indsats, fokus på at
opspore dysfagi (synkebesvær). Indsatsen vil, udover at fremme trivsel, også mindske risikoen blandt ældre borgere for ernæringsrelaterede problemstillinger.
Som led i strategi om Tidlig opsporing ved rengøringsenheden, undervises personalet også i
relevante observationer omkring mad, måltider og ernæring
Der er generelt fokus på mad og måltider i Handicapafdelingens tilbudsvifte. Der vil i politikperioden være et skærpet fokus på netop dette område.
Borgerne i botilbud på handicapområdet inddrages så vidt muligt i planlægning og tilberedning af sund og regelmæssig kost.
Ledere og medarbejdere i Handicapafdelingens tilbudsvifte understøtter, at der arbejdes
pædagogisk med at forebygge overvægt og usunde livsstilsmønstre.
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MENTAL SUNDHED

over de 5 forebyggelsespakker, der er obligatoriske at implementere i politikperioden,)
HYGIEJNE ( Ud
arbejder Ældre- og Handicapforvaltningen også med forebyggelsespakken Hygiejne.

Anbefaling

Det gør vi...

Anbefaling

Det gør vi...

Understøtte foreningsog fællesskabsaktiviteter for ældre med
særlig opmærksomhed
på at sikre rekruttering
blandt ældre borgere
med risiko for ensomhed og isolation

•

Lokale retningslinjer for hygiejne
på kommunens skoler, institutioner,
plejecentre og botilbud mv.

•

•
•

•
•
•

Forvaltningen indgår aktivt i at udbrede kendskab og tilslutning til Demensvenner, i samarbejde med Alzheimerforeningen. Nationale kampagner og informationer bliver formidlet på
displays i busser og biblioteker samt på hjemmesider og Facebook.
Der bliver arbejdet med at fremme livskvalitet blandt beboere på plejehjem og i plejeboliger i
forbindelse med anvendelse af klippekortsordningen.
I Myndighedsafdelingen arbejdes med særligt fokus på forebyggelse og efterbyggelse i forbindelse med rehabiliteringsindsatser. Efterbyggelsesteamet understøtter rehabilitering til fællesskaber, gennem understøttelse af borgernes inddragelse i relevante fællesskaber. Teamet
har opdateret viden om forenings- og fællesskabsaktiviteter i borgerens lokalområde.
Der er igangsat madklub for yngre mennesker med demens, hvor det sociale samvær er det
primære formål.
Aktivitetsområdet tilbyder en bred vifte af motions- mad- og sociale aktiviteter, som alle
pensionister kan benytte. Aktiviteterne er ofte forankret hos frivilliggrupper og frivillige
holdledere.
Implementeringsteam på trænings- og aktivitetsområdet arbejder gennem rehabiliteringskonceptet ”Bedre ældreliv på plejehjemmene” sammen med alle plejehjem om et systematisk og kvalificeret valg af aktiviteter tilpasset den enkelte beboer, det enkelte plejehjem og
de aktuelle omgivelser.

Etablere beboerkonference for ældre med
demens på plejecentre

•

Beboerkonference er en metode til forebyggelse af udadreagerende adfærd blandt demensramte på plejehjem. I den sammenhæng arbejdes der systematisk med risikovurdering for
samlet set, at opnå øget systematik i forebyggelsen af udadreagerende adfærd.

Sikre tilbud til pårørende

•

Aktiv med Demens har stort fokus pårørendes situation og hvordan de kan bibeholde et godt
liv. Der tilbydes bl.a. rådgivning og pårørendegrupper.
Den reviderede Værdighedspolitik udsiger at Ældre og Handicapforvaltningen fremover vil
sikre information, vejledning og støtte til pårørende.
Handicapafdelingens Fagcenter for Autisme og ADHD tilbyder rådgivningsforløb for pårørende til borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autisme og ADHD-områderne.

•
•

Understøtte fritidsaktiviteter for sårbare
borgere

•

•

Gode fysiske rammer i skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv.

•
•

Hygiejnesygeplejerske fra Regional Infektionshygiejnisk Enhed er tilknyttet.

God rengøringsstandard på kommunens skoler, dagtilbud, plejecentre,
botilbud mv.

•

Udmøntes via Rengøringsenheden

Implementering af infektionshygiejniske retningslinjer

•

Der er udpeget hygiejnekontaktpersoner, der sammen med lederen skal sikre
implementering i henhold til retningslinjer
Alle områder i hjemmeplejen, rengøringsenheden og madservice har personer, der er ansvarlige for hygiejnen (hygiejnekontaktpersoner). Deres opdrag
er sammen med ledelsen, at medvirke til at sikre, at arbejdspladsen og den
enkelte medarbejder lever op til hygiejnekravene inden for det specifikke
område.
Der er i efteråret 2018 nedsat en hygiejnegruppe bestående af ledere og
arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder i Frit Valg. Gruppens formål er:
• At medvirke til at sikre ensretning i Frit Valg ift. hygiejne – både overordnet og inden for den enkelte områder
• Gruppen arbejder med problemstillinger, der udfordrer på hygiejnen i
dagligdagen - feks omklædningsforhold og rengøring af utensilier. Derudover arbejdes der med en hygiejnehandleplan.

•

•

Aalborg FRI-TID er en tværgående enhed i Aalborg Kommunes Handicapafdeling med fokus
på frivillighed – herunder bl.a. til motionsrettede aktiviteter og aktiviteter for og med borgere
med udfordringer ift. ensomhed, angst og social isolation. Aalborg FRI-TIDs arbejde pågår på
såvel projektplan (Aktive Fællesskaber for alle) og som en del af Aalborg FRI-TIDs overordnede opgavegrundlag, hvor borgere – uanset funktionsniveau – er frivillige for og med borgere,
der lever med et handicap.
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I forbindelse med nybyggerier og renoveringer af eksisterende rammer i
forvaltningens tilbudsvifte, er der øget fokus på at animere til udeliv og interaktion med lokalsamfund (Tornhøjgaard, Syrenbakken, Behandlingscenteret,
Birken, Studievej, Væksthuset).
Der udvælges plejecentre til audit og øvrige institutioner, der er interesserede, kan få udarbejdet en status v.hj.a. auditmetoden.

Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud

Arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren
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•

Der er indgået en samarbejdsaftale om undervisning og rådgivning med
Infektionshygiejnen, Region Nordjylland. Gennem dette samarbejde sikres, at
alle relevante anbefalinger i forebyggelsespakken implementeres i forvaltningen.
Der er etableret en formel organisation omkring hygiejne. Der er udarbejdet
en hygiejnepolitik, som sætter den overordnede ramme for arbejdet. Ligeledes er der udarbejdet en håndbog med retningslinjer for korrekt hygiejne og
der er mulighed for telefonisk rådgivning.

•
•

Alle i Ældre og Sundhed, bortset fra aktivitetspersonale (arbejdsdragt er
frivilligt), anvender arbejdsdragt.
Handicapafdelingen har drøftet emnet.
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Opfølgning
Det er med Sundhedspolitikken 2019-2022 besluttet, at handleplanen er dynamisk og at der derfor udarbejdes en midtvejsstatus
ultimo 2020 på tværs af forvaltningerne i forhold til status og hvor
langt, forvaltningerne er i implementeringen.
De nævnte indsatser for at implementere Sundhedspolitikken og
anbefalingerne i de 6 udvalgte forebyggelsespakker indgår i vid udstrækning i forvejen i det daglige arbejde.
Forvaltningen følger derfor alene op i forbindelse med de(n) tværgående opfølgning(er).

