Bilag til 1. Status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 –
2021
”Et trygt natteliv” https://tryg.aalborg.dk/indsatser/trygt-natteliv
Status for co-creation initiativet ”Et trygt natteliv”
Nye resultater i Aalborgs natteliv og fortsat fokus på tryghed gennem samskabelse.
Initiativet tilpasses fortsat udviklingen i Aalborgs natteliv og der inddrages nye aktører efter behov. I den
forbindelse har henvendelser fra borgere medført, at der er startet en ny platform: ”Respekt for
fællesskabet”, som har fokus på en positiv adfærd i nattelivet. Platformen er på nuværende tidspunkt primært
drevet af frivillige.
De øvrige platforme i initiativet forløber planmæssigt, og arbejder fortsat med trygheden i nattelivet ud fra
forskellige perspektiver herpå. Der bliver således løbende foretaget fysiske ændringer, som kan have en
positiv afsmitning på trygheden. Der har for andet år i træk kørt en kampagne, der oplyser om
konsekvenserne ved at besøge nattelivet, hvis den unge er under 18 år. I tråd hermed arbejder ”Positive
fællesskaber” på alternative muligheder for netop denne gruppe.
De næste store skridt i initiativet er, at få løst opgaven omkring oprettelse af en forening for nattelivet og
udarbejdelse af et udkast til indhold og design af informationsskærme. Endvidere er en organiseret, tryg og
sikker hjemtransport fra nattelivet fortsat et fokuspunkt. Nattillæggene i busserne afskaffes primo november,
og de fremsatte ideer fra aktørerne vedrørende en organiseret hjemtransport i nattelivet er blevet fremlagt for
arbejdsgruppen for BRT bussen.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/11/status-for-co-creation-initiativet-et-trygt-natteliv

Sikkerhed på havnefronten https://tryg.aalborg.dk/indsatser/sikkerhed-paa-havnefronten
Status ”Sikkerhed på havnefronten”
Sikkerhed og tryghed på havnefronten i Aalborg er et fokusområde med høj prioritet.
Udviklingsarbejdet med at gøre det endnu mere sikkert og trygt at færdes på og ved havnefronten i Aalborg
fortsætter. I løbet af 2018 er samarbejdet med blandt andet Nordjyllands Beredskab, Aalborg Universitet og
mange flere fortsat med til at videreudvikle blandt andet de termiske kameraer. Trygfonden har bevilliget
midler til, at vi kan fortsætte denne banebrydende forskning og udvikling.
Læs og se mere om arbejdet med termiske kameraer på DR’s hjemmeside, hvor de i marts 2018 havde et
indslag om den høje sikkerhed og tryghed på havnefronten:
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/varmefoelsomme-kameraer-i-aalborg-havn-har-reddetmenneskeliv
Den attraktive og tryghedsskabende udvikling af byens oase har blandt andet fået Københavns Havn til at
komme på inspirationstur til Aalborg for at høre om den positive udvikling og de mange tiltag der er gjort for
at få sikkerheden og trygheden helt i top.
I løbet af sommeren var Flyvevåbenets Redningstjeneste forbi havnen og demonstrerede en redningsaktion.
Der blev i den forbindelse givet gode råd om, hvad man kan gøre, hvis ulykken skulle ske.
Tovholder på indsatsen Henrik Jess Jensen fortæller, at teknologien allerede har vist helt enestående
resultater. Konkret er der ved hjælp af de termiske og navigerbare kameraer, kombineret med samspillet af
overvågningen ved Nordjyllands Beredskabscenters vagtcentral, reddet 2 menneskeliv fra druknedøden!
Ved de to konkrete hændelser blev det muligt at lokalisere de tilskadekomne personer i Limfjorden på trods
af, at de drev flere hundrede meter med strømmen fra det sted, hvor de faldt i fjorden. Dermed fik de to
ulykker en lykkelig udgang med to reddede menneskeliv.
Senest har Aalborg Kommune indgået en fadderaftale med TrygFonden om modtagelse af 44 nye og
innovative stiger, som i foråret 2019 monteres langs Aalborg Havnefront mellem Limfjordsbroen og
Musikkens Hus. Redningsstigen lyser ved hjælp af solceller. Lysenheden er kalenderstyret, og den
indbyggede styringsenhed sørger for at minimere strømforbruget, så stigen kan lyse hele året. Stigen er

innovativ ved dens opbygning og kan sammensættes i den længde, man ønsker. Stigens gummivanger er
fleksible og eftergivende ved eksempelvis mindre påsejlinger og isskruninger.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2019/01/sikkerhed-paa-havnefronten

Antiradikalisering https://tryg.aalborg.dk/indsatser/antiradikalisering
Status for indsatsen ”antiradikalisering”
Nyt værktøj skal hjælpe med at vurdere bekymringer vedrørende radikalisering, hvilket er med til at
øge trygheden for borgerne i kommunen.
I Aalborg Kommune arbejder vi via SSP-samarbejdet systematisk med at forebygge radikalisering. Det er
INFO-husets vurdering, at Aalborg Kommune fortsat er en tryg kommune, der ikke rummer miljøer, der
fordrer ekstremisme. Vores præventive tilgang til problemstillingen gør, at vi har en konstant opmærksomhed
rettet mod nye nationale såvel som internationale metoder, samt viden i forhold til forebyggelse og
håndtering af radikalisering og ekstremisme. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Rambøll
har i 2018 udgivet en kortlægning af kommunernes indsats mod at forebygge ekstremisme. I den forbindelse
er der udviklet nye værktøjer, der skal styrke det eksisterende arbejde; der er blandt andet udviklet et
vurderingsværktøj, der skal hjælpe kommuner og politi til at foretage en 360 graders analyse og vurdering af
en bekymring. Aalborg Kommunes konsulenter er i efteråret i 2018 blevet uddannet i at anvende
vurderingsværktøjet, hvilket er med til at sikre en systematisk og ensrettet tilgang, der styrker det nationale
tværfaglige samarbejde.
Det er vigtigt at påpege, at vi i Aalborg Kommune ikke oplever udfordringer i forhold til radikalisering og
ekstremisme, hvilket i høj grad skyldes det tætte og forpligtende tværfaglige samarbejde, der eksisterer i
forhold til børn og unges trivsel i kommunen.
Vi fortsætter det forebyggende arbejde, der skal sikre, at vores børn og unge ikke rekrutteres til
ekstremistiske miljøer således, at borgere i Aalborg Kommune fortsat oplever en høj tryghed.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2019/01/status-for-indsatsen-for-antiradikalisering

Forebyggelsesseminarer https://tryg.aalborg.dk/indsatser/forebyggelsesseminarer
Status for Forebyggelsesseminarer
Færre elever i 8. klasse drikker alkohol
Der er på de sidste 3 år sket et fald på 8 % i andelen af elever i 8. klasse, som har prøvet at drikke alkohol.
Da Rusmiddelundersøgelsen blev gennemført i 2015, svarede 69 % af eleverne i 8. klasse, at de havde
prøvet at drikke alkohol. I foråret 2018 udkom Børnesundhedsprofilen for Region Nordjylland. I den svarer,
61 % af eleverne i 8. klasse, at de har prøvet at drikke alkohol.
”Det er et resultat vi er rigtig glade for” udtaler Denise Bakholm, centerleder for Center for Tværfaglig
Forebyggelse. På forebyggelsesseminarerne på 6. og 8. årgang arbejdes der nemlig målrettet med at
udskyde unges debutalder i forhold til alkohol: ”Dette er et særligt vigtigt mål, fordi vi fra forskningen ved, at
udskydelse af debutalder virker som en beskyttende faktor i forhold til senere brug af stoffer, men også fordi
vi ved, at unge som drikker alkohol oftere er udsat for vold, uønsket sex og nedsat indlæringsevne”
fortsætter Denise Bakholm.
Af Børnesundhedsprofilen fremgår det endvidere, at i sammenligning med Region Nordjylland som helhed,
er der er færre elever i 8. klasse i Aalborg Kommune, som inden for de sidste 30 dage, har drukket mere end
5 genstande ved samme lejlighed. I Aalborg Kommune er der også færre elever, som har forældre, der
accepterer, at de drikker alkohol. Ligesom der er flere elever i 8. klasse, som svarer, at de aldrig eller
sjældnere end 1 gang pr. måned drikker alkohol, end der er i Regionen som helhed. Alle tre resultater vidner
om, at vi i Aalborg kommune bevæger os i den rigtige retning.
Forældre spiller en vigtig rolle
Særligt det at flere forældre markerer en tydelig holdning over for deres børn om, at de ikke vil acceptere at
de drikker alkohol, er rigtig positivt. Forældre spiller nemlig en rigtig vigtig rolle både som grænsesætter og
rollemodel for de unge. Nye undersøgelser viser, at unge som har klare aftaler om alkohol med deres
forældre, drikker mindre end unge, som ikke har aftaler. Der er desuden meget, der tyder på, at de unge selv
ønsker sig en anden alkoholkultur. Faktisk synes halvdelen af de 15-25 årige, at unge på deres egen alder
drikker for meget. Forældre kan også i den forbindelse støtte deres unge i at etablere en ny alkoholkultur.
Blandt andet ved at lave klare aftaler med de unge om deres alkoholforbrug. Har du en klar alkoholdning?

Se denne korte film og bliv klogere på unge og alkohol – og hvilken rolle du som forælder kan spille.
https://www.youtube.com/watch?v=FBnbUty5zU4
Læs mere https://www.fuldafliv.dk/
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2019/01/status-paa-forebyggelsesseminarer

Center for Pårørende https://tryg.aalborg.dk/indsatser/trivsel-for-paaroerende
Status for ”Center For Pårørende”
Relationen i fokus
Samarbejdet mellem klinikkerne og Center for Pårørende er for alvor ved at have fundet sin form, kan Daglig
leder Jan Sandberg oplyse.
- Gennem dialog er der skabt mere klarhed om, hvordan de tilbud, vi har i Center for Pårørende, kan
supplere den udredning og behandling, patienterne får.
- Vi arbejder specifikt med den relation, der er mellem den person, der har en psykisk lidelse, og personens
nære netværk, og det kan vi gøre på en anden måde, end klinikkerne selv har mulighed for, forklarer Jan
Sandberg, der er leder af Center for Pårørende.
Helheden betyder noget for patienterne
Det er unikt for Region Nordjylland, at der i regi af behandlingspsykiatrien kan gives et tilbud, der har samlet
fokus på patienten og de nære pårørende.
- Viden om de psykiske lidelser og deres forskellighed er en vigtig forudsætning for vores arbejde. Vi har en
særlig faglighed, som for eksempel ansatte i kommunerne typisk ikke har. Mange patienter melder tilbage til
os, at det betyder meget for dem, at der også tages hånd om deres pårørende – som en del af deres
samlede forløb i Psykiatrien, understreger Jan Sandberg.
Center for Pårørende er et vigtigt tilbud, som bidrager aktivt til både patientens team og ikke mindst til
patienten og dennes pårørendes samlede forløb mellem sektorer. Jan Sandberg, der er daglig leder har
deltaget på temadage for udvikling af Patientens Team, og han arbejder aktivt på at udbrede budskabet om
deres tilbud.
Psykiatrien arbejder aktivt på at involvere patienter og pårørende, et arbejde, der fortsætter i 2019.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/center-for-paaroerende

Socialt udsatte i byens rum og pladser https://tryg.aalborg.dk/indsatser/socialt-udsatte-i-byens-rum-ogpladser
Status for indsatsen ”Socialt udsatte i byens rum og pladser”
”Et frugtbart samarbejde har skabt nedgang i adfærd, der skaber utryghed og nedgang i
borgerklager og henvendelser om utryghedsskabende adfærd.”
Efteråret er kommet, det gode vejr er væk, og sæsonen for ophold på byens rum og pladser er så småt ovre.
Denne sommer har vi oplevet færre klager og henvendelser om adfærd, der skaber utryghed i området
omkring Arkivpladsen, Medborgerhuset og Frederikstorv.
Det er rigtigt positivt, da det netop har været formålet med den særlige indsats – blandt andet ansættelsen af
en hellestedsmedarbejder, samt den opsøgende dialog med de erhvervsdrivende og beboerne i området.
Der har også været færre socialt udsatte borgere i områderne, fordi de har opholdt sig andre steder i byen.
Der blev blandt andet sat ekstra bænke op på Teglgårdsplads, og der har været udvidede åbningstider på
værestedet Hjerterforrummet på Østerbro.

En anden indsats er, at politiet har haft et særligt fokus på illegale udlændinge, som har opholdt sig i
områderne. Ligesom Kirkens Korshær har ændret tilgang til arbejdet med illegale udlændinge og haft en
opsøgende indsats uden for egen matrikel.
I juli åbnede der et Hellested i Kildeparken. Forhåbningen var, at en del af de socialt udsatte, der opholder
sig på Kennedys Plads, ville søge herhen. De meldinger Center for Sociale Indsatser har fået, og det
medarbejderne selv oplever er, at der stadig er mange, der opholder sig på Kennedys Plads. Center for
Sociale Indsatser må derfor konstatere, at der ikke har været så stor en søgning til Hellestedet som håbet.
Det har dog aldrig været forventningen, at de udsatte borgere fra den ene dag til den anden ændrede
opholdssted.
Når centrets medarbejdere spørger de socialt udsatte, fortæller de, at de er glade for at være på Kennedys
Plads, fordi der er liv, og fordi de her føler sig som en del af byens liv. De omkringliggende beboere og
erhvervsdrivende ved Kennedys Plads oplever altså desværre stadig en adfærd, der skaber utryghed.
Der vil således også i 2019 være stor fokus på netop det område i byen. Det vil forsat kræve et tæt
samarbejde med politiet, og de frivillige sociale organisationer som for eksempel Frelsens Hær, der har fået
bevilget penge til madudbringning til hellestedet i Kildeparken.
På et tidspunkt begynder man arbejdet med at etablere busbanen på Kennedys Plads, og det vil alt andet
lige betyde, at gruppen af borgere vil søge et andet sted hen.
De forskellige indsatser skal sikre, at vi er på forkant med, hvad der sker i forhold til de udsatte, så de
forhåbentlig i langt højere grad vil anvende hellestedet i Kildeparken, så der også på Kennedys Plads vil
være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/11/byens-rum-og-pladser

Intro for flygtninge https://tryg.aalborg.dk/indsatser/intro-for-flygtninge
Status for ”Intro for flygtninge”
Færre nyankommne flygtninge og justeringer i indsatsen
Der er kommet væsentligt færre flygtninge og familiesammenførte i 2018 end de foregående tre år. I 2018
har Aalborg Kommune pr. 20. december taget imod 63 flygtninge og 65 familiesammenførte til flygtninge, 6
børn af flygtninge/familiesammenførte er født her i landet. Udlændingestyrelsens kvote for Aalborg kommune
lyder på, at vi skal forvente at få visiteret blot 3 flygtninge i 2019. Hertil kommer familiesammenføringer til
herboende flygtninge. Dette står i stor kontrast til perioden 2015-2017, hvor Aalborg Kommune har taget
imod 400-500 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge hvert år.
Det faldene antal nyankommne betyder en justering af indsatsen. De lejemål, som tidligere er blevet brugt
som gennemgangsboliger, det vil sige midlertidig indkvartering af enlige flygtninge, er udfaset, da det nu er
muligt at finde en permanent bolig til alle fra starten. Det fælles introforløb i den første måned for nyankomne
flygtninge er ændret, så der i stedet afholdes individuelle samtaler. Fokus er dog fortsat det samme; i
fællesskab at skabe en god, tryg og meningsfuld velkomst. I løbet af den første måned sker der afklaring af
den enkeltes personlige og faglige ressourcer, sikres hurtig opstart på danskuddannelse og introduceres til
arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik. For familier samarbejdes der om tryg opstart i dagtilbud
og/eller skole. Herudover introduceres de mange frivillige foreninger og fritidstilbud samt lokale netværk, som
den enkelte kan have glæde af.
Selvom antallet af nyankommne er faldet markant, så er der fortsat en omfattende og vigtig
integrationsindsats i gang ift. de flygtninge og familiesammenførte, som er kommet i perioden 2014-2017.
Det er gået godt i Aalborg Kommune med integrationsindsatsen – efter 2 års ophold i kommunen er lidt over
25 procent af de nyankommne blevet selvforsørgende gennem arbejde eller start på uddannelse. Efter 3 års
ophold er dette tal steget til lidt over 50 procent. Cirka 660 personer er fortsat i gang med
integrationsprogram med henblik på at blive selvforsørgende.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/11/intro-for-flygtninge

Tryghedsambassadører https://tryg.aalborg.dk/indsatser/tryghedsambassadoerer
Status for indsatsen ”Tryghedsambassadører”
Tryghedsbesøg skaber tryghed
Tryghedsambassadører skaber fortsat tryghed via tryghedstjek i de hjem, hvor Hjemmepleje Aalborg og
Rengøringsenheden kommer i.
Alle nye medarbejdere oplæres ved sidemandsoplæring, så vi holder fokus på at spotte risici for brand og
faldulykker og skabe tryghed i borgerens hjem.
Opdatering af førstehjælp og brandbekæmpelse er ved at blive planlagt for alle medarbejdere i Hjemmepleje
Aalborg og Rengøringsenheden.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/11/tryghedsambassadoerer

”Bekymrende fravær i skolen” https://tryg.aalborg.dk/indsatser/bekymrende-fravaer-i-skolen
Status for ”Bekymrende fravær i skolen”
Jo tidligere der sættes ind over for fraværet, jo større er muligheden for at få eleven tilbage i god
trivsel…
Indsatsen ift. bekymrende fravær sikrer, at der reageres tidligt, hvis børn eller unge ikke trives.
Målet er, at børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn
og unges trivsel og udvikling sikres.
Jo højere fravær eleven har haft i 9. klasse, jo lavere er elevens karaktergennemsnit, og dermed er den
unges overgang til ungdomsuddannelse allerede udfordret.
Vi ved, at der er sammenhæng mellem mistrivsel og højt elevfravær, og der er mange parametre, der kan
spille ind, når et barn ikke trives. Fra kommunes egen Rusmiddelundersøgelse er der et dokumenteret
sammenhæng mellem fravær og f.eks. pjæk fra skolen, det at føle sig stresset, det at syntes dårligt om at gå
i skole og så stiger sandsynligheden for, at den unge oftere drikker alkohol eller bliver dagligryger.
Derfor er det vigtigt at arbejde med barnet i sin helhed, og det betyder samarbejde med mange parter i et
barns liv; barnet selv, forældre og netværk, skole, trivsels – og SSP-forum på almen- og specialområdet.
Dette tværfaglige samarbejde styrkes kontinuerligt med det sigte, at der reageres tidligt. En tidlig indsats er
forebyggende i forhold til mistrivsel, og er derved tryghedsskabende for såvel den unge som dennes
omgivelser.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/bekymrende-fravaer-i-skolen

Tryghedsvandringer i fællesskab med Samrådene https://tryg.aalborg.dk/indsatser/tryghedsvandringer
Status for ”Tryghedsvandringer i fællesskab med Samrådene”
…….en vandring der understøtter trygheden
I forbindelse med den politiske behandling af Tryg Aalborg Version 2 blev der fremsat ønske om, at
Udsatterådet og Tilgængelighedsudvalget fremover deltager i tryghedsvandringerne. Dermed bliver der
mulighed for at få endnu flere perspektiver og problematikker belyst og drøftet under tryghedsvandringerne,
så resultaterne af vandringerne får et bredere sigte.
På de faste møder mellem By- og Landskabsforvaltningen og de cirka 50 samråd i kommunen bliver det
frem over et fast punkt på dagsordenen at drøfte eventuelle ønsker til gennemførelse af en
tryghedsvandring.
I løbet af året har der været fremsat ønske om en tryghedsvandring fra et enkelt samråd, nemlig samrådet i
Sønderholm. Vandringen blev gennemført i slutningen af oktober på en blæsende og kold efterårsdag med
deltagelse af repræsentanter fra samrådet, Nordjyllands Politi samt repræsentanter fra flere forvaltninger fra

Aalborg Kommune. Under vandringen blev flere problematikker med trafiksikkerhed, belysning og andre
kommunale driftsopgaver påpeget og drøftet, og der blev fundet gode løsninger på en række af dem.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/tryghedsvandringer-i-faellesskab-med-samraadene

Demensindsatser https://tryg.aalborg.dk/indsatser/demensindsatser
Status for ”Demensindsatser”
Et Demensvenligt Aalborg
Øget viden og samskabelse om demenssygdomme skaber tryghed
Der arbejdes hele tiden med at skabe øget forståelse og viden om demens blandt Aalborg Kommunes
borgere, for at skabe et mere trygt Aalborg for de borgere, der lever med en demenssygdom. Dette gør vi
blandt andet via samskabelse og inddragelse af samarbejdsparter, borgere og civilsamfund på mange
fronter. De seneste to tiltag, har dels været et samarbejde med Netværkskoordinatorerne om at uddanne
boligsociale medarbejdere som demensvenner, og tilbuddet om at faciliterer flere uddannelser i
boligområderne for at understøtte trygheden. Der har ligeledes været et samarbejde med Himmerland
Boligforening om et 3 timers undervisningsforløb for deres 71 varmemestre og ejendomsserviceteknikere.
Undervisningsforløbet bar titlen ”Få mere viden om demens, advarselstegn på demens, og hvordan kan man
imødekomme mennesker med en demenslignende adfærd”. Et forløb, der blandt andet indbefatter fakta om
demenssygdomme, og hvorledes man imødekommer beboere med demens, for at understøtte trygheden i
deres boligforening.
Efterfølgende er der lavet lignede aftaler med 2 andre boligorganisationer; Lejerbo og Alabu.
Vi arbejder løbende på at udbrede kendskabet til de indsatser, der findes for demente og deres pårørende.
Dette gør vi blandt andet på den årlige Huskedag på Nordkraft, som er arrangeret af Aalborg kommunes
Videnscenter for Demens:
”For os er det vigtig at få formidlet viden om demens til så mange borgere som muligt i Aalborg, så de
borgere og pårørende, som må leve med en demenssygdom møder større forståelse i hverdagen, og kan
føle sig mere tryg”.
Et nyt tiltag er ”Aktiv med demens” et åbent aktivitets- og rådgivningscenter på Hjulmagervej i Aalborg, et
samarbejde med 7 andre nordjyske kommuner.
Antallet af demensvenner er snart oppe på 7000 i Aalborg Kommune, hvilket var målet med udgangen af
2019, så måske vi når de 8000 til den tid.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/11/demensvenligt-aalborg

"Tryg Bydel" https://tryg.aalborg.dk/indsatser/tryg-bydel
Status for indsatsen "Tryg Bydel"
Tryg Bydel samskaber om ”Det Gode Naboskab” og forebyggelse af brand i fokus.
Trygheden er fortsat er høj i vores bydele, det skal vi fortsat være med til at understøtte. Samarbejdsparterne
i indsatsen har ønsket at understøtte det gode naboskab. Dette er blandt andet sket ved et arrangement, der
blev afholdt i Løvvangen, hvor Heidi fra ”En af os” kom og fortalte om, hvordan det blandt andet havde været
for hende, at være beboer med en psykisk sygdom. Hun fik herunder nedbrudt nogle tabuer. Lignende
arrangement har også været afholdt i Grønneparken.
Nordjyllands Beredskab var i efteråret så venlige at komme og undervise beboere i Kvarterets Hus om
forebyggelse af brand i boligen. Der blev blandt andet undervist i, hvordan man forebygger brand i køkkenet,
samt hvad man kunne gøre, hvis uheldet var ude. Arrangementet var et godt eksempel på samskabelse
mellem Sundby-Hvorup Boligselskab, Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab og
Løvvang Samråd.

Samarbejdspartnerne vil i 2019 sætte fokus på blandt andet 1. hjælp, hjertestarter, viden om demens og
forebyggelse af ulykker.
Herudover er der primo januar taget initiativ til et arrangement i samarbejde med beboerkonsulent i
Himmerlands Boligforening, Nordjyllands Politi, Beredskabsforbundet og Netværkskoordinatorerne i Aalborg
Kommune. Arrangementet er for boligsociale medarbejdere. Det handler om, hvordan man som beboer kan
være med til at understøtte sikkerheden og trygheden i boligområderne ved at forebygge ulykker. Et
arrangement der kan være grundlag for yderligere facilitering og udbredelse i Aalborg Kommunes by- og
boligområder.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/status-for-indsatsen-tryg-bydel

Patientens Team https://tryg.aalborg.dk/indsatser/patientens-team
Status for ”Patientens Team”
Psykiatrien er i fuld gang med at implementere og udvikle samarbejdsformen – Patientens Team.
I tæt samarbejde med regionens kommuner, brugere og andre samarbejdspartnere, blandt andet politiet,
planlægges og afholdes der fælles temadage, hvor der brobygges og skabes relationer på tværs af sektorer
med patienterne i centrum.
Psykiatrien tror på, at ved at udvikle et endnu tættere samarbejde med fokus på at den centrale part er
patienten og dennes pårørende, skabes mere tryghed og sammenhæng i patientens forløb.
For at nå dette mål har brugere eller såkaldte ”peers” været en central aktør på disse dage, hvor de har
deltaget på dagene sammen med fagprofessionelle.
En fælles temadag mellem Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd er under planlægning og afholdes
næste år.
I januar kickstartes der et nyt fælles projekt mellem fire kommuner og Klinik Psykiatri Syd, hvor Aalborg
Kommune bliver en af de centrale partnere, sammen med Psykiatrien. Formålet med projektet er, at vi blandt
andet igennem udvikling af Patientens Team, skal arbejde på at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser i
Psykiatrien.
Hele Psykiatrien vandt i år Patienternes Pris:
Bred anerkendelse af Psykiatrien: Tidligere år er Patienternes Pris gået til én bestemt afdeling – men i år er
det anderledes: Det er Psykiatrien samlet, der modtager den ærefulde pris.
- Det er den bedste pris, man kan få, var min spontane reaktion, da jeg blev bekendt med, at det i år er os i
Psykiatrien, der opnår denne anerkendelse, og jeg er særligt glad for, at vi er fælles om prisen, siger
psykiatridirektør Anette Sloth - og tilføjer:
- 1000 tak til alle i Psykiatrien for jeres indsats! I mødes dagligt af mange udfordringer, krav og forventninger,
men alligevel lykkes I med at fastholde et højt fagligt niveau og drage omsorg for både patienter og
pårørende. Det viser de indstillinger, Psykiatrien har fået.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/patientens-team

Aalborg FRI-TID https://tryg.aalborg.dk/indsatser/fri-tid-for-handicappede
Status for ”Aalborg FRI-TID”
Aalborg FRI-TID kan nu forbedre trygheden blandt endnu flere mennesker med handicap
I Aalborg FRI-TID har vi de sidste måneder haft fokus på rekruttering, da vi altid har brug for flere frivillige. I
september måned havde vi fokus på at rekruttere seniorer ved at uddele foldere ud til Aalborg Kommunes
forskellige aktivitetscentre, lave artikler på Facebook, i avisen og på bus- og biblioteksskærme. Udover
ovenstående tiltag, var vi en tur i Aalborg Storcenter, hvor vi snakkede med en masse forskellige
mennesker, der aldrig havde hørt om Aalborg FRI-TID, og det arbejde vi gør for at højne livskvaliteten blandt

mennesker med handicap.
I oktober havde vi i stedet fokus på at fange de studerendes interesse. Det gjorde vi også ved artikler på
Facebook, i aviser, på frivilligjob.dk, og flere andre kanaler, og derudover besøgte vi fem forskellige
uddannelsesinstitutioner, hvor vi forstyrrede alle de studerende i deres frokostpause med fortællinger om
Aalborg FRI-TID. Som en god afslutning på rekrutteringsarbejdet inviterede vi alle interesserede til en
inspirationsaften, hvor der blev fortalt mere om Aalborg FRI-TID, og hvorfor det er så vigtigt et arbejde. Til
det havde vi inviteret to af Aalborg FRI-TIDs aktive frivillige, som fortalte meget overbevisende om, hvorfor
de netop er frivillige i Aalborg FRI-TID:
”Jeg vil bare gerne give noget af alt det overskud som jeg har i mit liv og være sammen med Christian om
nogle ting, som han ikke vil få gjort uden en frivillig FRI-TIDven”.
Citatet var bare ét ud af mange gode pointer, som den frivillige Frederik gav under inspirationsaftenen.
Udover de to frivillige, havde vi inviteret Lisbeth Zornig Andersen til at holde et foredrag om den
betydningsfulde anden og vigtigheden af relationer. I foredraget fortalte hun om de relationer i hendes liv, der
har været altafgørende for det sted, hun står i dag. Derudover havde hun mange gode eksempler på, hvorfor
frivillighed er så vigtig en indsats, hvad enten det handler om mennesker med handicap eller andre udsatte
grupper. Efter rekrutteringsperioden og inspirationsaftenen meldte flere sig som frivillig, og vi håber, at
mange har fået øjnene op for frivilligheden og, hvordan den kan være med til at forbedre livskvaliteten og
trygheden blandt mennesker med handicap.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/aalborg-fri-tid

En Vej Ind https://tryg.aalborg.dk/indsatser/en-vej-ind-for-unge
Status for ”En Vej Ind”
"En vej ind" hjælper unge med kriminalitetsproblemer
Vi vil i Aalborg Kommune øge trygheden blandt borgerne, og derfor bliver projekt ”En vej ind” en fast del af
de forebyggende indsatser. En evaluering viser, at en håndholdt indsats som ”En vej ind” bl.a. medvirker til
en øget trivsel og mindre kriminalitet blandt kriminalitetstruede unge.
Aalborg Kommune arbejder med at forebygge kriminalitet, og dermed sikre trygheden i kommunen gennem
flere forskellige indsatser. Det er velkendt, at kriminalitetstruede unge er i risiko for at blive rekrutteret til
rocker- og bandegrupperinger, og derfor har Aalborg Kommune afprøvet metoden ”En vej ind”.
Formålet er, at få de kriminalitetstruede unge væk fra de problemskabende fællesskaber, og støtte dem i at
komme i uddannelse eller beskæftigelse. Metoden er primært målrettet unge i alderen 18-25 år, og på
nuværende tidspunkt er det fjerde hold af unge i gang med indsatsen. Evalueringen af indsatsen viser, at de
unge, der har været en del af projektet, har haft udbytte af forløbet på flere parametre: blandt andet
uddannelse og beskæftigelse, trivsel og en større tro på fremtiden. Vi ønsker i Aalborg at blive ved med
styrke forebyggelsen af, at unge rekrutteres til rocker- og bandegrupperinger, og derfor er vi glade for, at det
er besluttet, at indsatsen bliver en fast del af de kriminalitetsforebyggende indsatser i kommunen.
Vi er utrolig stolte af, at vi har mulighed for at fortsætte indsatsen, og dermed kan hjælpe endnu flere
kriminalitetstruede unge – det er med til at sikre, at Aalborg er en tryg kommune.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/11/en-vej-ind-hjaelper-unge-med-kriminalitetsproblemer

Samråd for Børn og Unge https://tryg.aalborg.dk/indsatser/boerne-og-ungesamraad
Status for ”Samråd for Børn og Unge”
Der er lavet en evaluering om gevinsten ved det tætte samarbejde mellem Aalborg Kommune,
praktiserende læger og Psykiatrien.

Ud fra analysen i evalueringen, er det vurderingen at flere børn og unge hurtigere får den rette indsats. Hvis
ikke Samrådet var etableret, ville lægen ofte være i tvivl om, hvor barnet/den unge kan modtage den rette
hjælp. Heri vil der være stor risiko for, at den mest optimale indsats ikke bliver igangsat.
Overordnet er vurderingen derfor, at børnene og de unge modtager anbefaling til den fagligt mest optimale
indsats og hjælp.
Herudover kan følgende nævnes:
-

En del børn, har fået den rette hjælp og er kommet i bedre trivsel. Dette ud fra det udgangspunkt, at
mange børn er i svær mistrivsel og udgangspunktet derfor er vanskeligt.

-

De involverede parter i Samrådet oplever alle, at Samrådet giver børn og unge mulighed for en
hurtigere vej til den rette indsats og hjælp.

-

10 ud af 16 læger, vurderer at Samrådets anbefaling var nyttig for det videre arbejde med barnet/den
unge.

-

14 ud af 16 læger mener, at der er et behov for et forum som Samråd for Børn og Unge.

Det gode samarbejde fortsætter derfor i 2019, hvor vi fortsat vi arbejde på at skabe tryghed og trivsel for
børn og deres forældre.
https://tryg.aalborg.dk/nyheder/2018/12/samraad-for-boern-og-unge

