Referat fra Dialogmøde med Sundhed og Omsorg, d. 28. februar 2019
Revision af sundhedspolitik
Baggrund
Det er politisk besluttet i SSU, at den nye sundhedspolitik og strategi skal tage afsæt i KL´s
oplæg ’Forebyggelse for fremtiden’ hvor 6 pejlemærker er udvalgt som dem der har størst
betydning og indflydelse på danskernes sundhed:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

De 6 pejlemærker er derfor omdrejningspunktet for dialogmøderne med fagcentrene.
På mødet blev KL´s Film ’Forebyggelse for fremtiden’ præsenteret og data fra sundhedsprofilen på 6 plakater, svarende til de 6 pejlemærker. Herefter præsenterede Sundhed og Omsorg, eksisterende aktiviteter der relaterer sig til de 6 pejlemærker, som de er stolte af:
 Frivillighedscenter og det frivillige arbejde
 En værdig død
 Sygeplejeklinikker
 Træning har etableret samarbejde med lokale (idræts-) foreninger
 At kommunen har afmærkede naturstier/gåruter
 Demensområdet – åbenrådgivning og Café
 Korte beslutningsveje
 Nærhed og rummelighed
 Svømmehallen
 Samarbejde med Sundhedsplejen (BOBU)
 LÆR AT TACKLE kurserne
 Det rige foreningsliv
 Ernæringsprojekt
 Mænds mødesteder/forebygge ensomhed
 At vi får et psykiatricenter
 Tværkommunalt samarbejde på tobaks- og kronikerområdet
 Spiseprojekter
 Medlemskab af Sund By netværket
 Samarbejdet med skolerne, institutioner og bibliotek
 Samarbejde med teknik og Miljø
 Vågekoner, Røde Kors, Café Stevnen
 ABC-projekt
 REHAB + det tværfaglige samarbejde
 Blomstringsmodellen
 Stolt af det tværfaglige samarbejde på RCS
 Tilfredse borgere
 Rygestopindsats
 Digi-rehab
 Madservice
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Efterfølgende præsenterede Sundhed og Omsorg, de områder hvor de er bekymrede ift. deres fagområde, relateret til de 6 pejlemærker:
 Få ressourcer til Sundhedsfremme og forebyggelse
 Manglende implementering af blomstringsmodellen
 Mentale og fysiske sundhed hos medarbejderne
 Rekruttering
 Unge - næste generation – manglende uddannelser/ og relationer
 Infrastruktur – økonomi
 Social ulighed på skolerne – flere friskoler med skæv fordeling af ressourcestærke familier
 A/B-hold
 Ingen forebyggelsesindsats på skolerne – Alkohol, rygning, seksuel sundhed
 Manglende gennemførsel af totalt rygestop for kommunens ansatte
 Generelt for højt Tempo – presset på tid, risiko nedsat kvalitet af ydelse som borgerne
modtager
 Mangel på billige boliger / de unge flytter fra Stevns
 Ulighedsproblematik – ’de stærke pårørende’
 Bekymring for samarbejdet på tværs af kommuner og regioner ’ Sygeghusene er de
stærke’
 Infrastrukturen virker ikke fremmende for et aktivt liv
 Manglende fælles mål – på tværs af organisationen
 De unges fremtidsudsiger grundet manglende tilbud
 Alkoholforebyggelsen er blevet nedprioriteret
 Sundhedsfremme og forebyggelse er usynlig
 Lav normering = lav forebyggelsesindsats
 Normering generelt
 Formidling af måltal til alle/ i centre og på tværs af Stevns Kommune = fællesskabs følelse af hvad vi kan være stolte af + kendskab til indsatser på tværs
 Kontinuitet
 Kvaliteten i ældreplejen
 Manglende revision af rygepolitik fra 2007
 Lav normering
 misbrug
Afslutningsvis blev det drøftet hvilke indsatser Sundhed og Omsorg vil tage videre til drøftelse
i fagudvalget, med henblik på drøftelse og beslutning af, hvilke indsatser der skal sendes videre til drøftelse og prioritering i KB.
Sundhed og Omsorg anbefaler:
Pejlemærke 1
Alle skal have mulighed for et
sundt liv – fælles ansvar og
kvalitet i indsatsen

Politisk vision: forebyggelse frem for helbredelse på tværs i
kommunen fra 0-100 år
Etablering af et samarbejdsforum på tværs af organisationen med fokus på sundheds på tværs

Pejlemærke 2
Alle børn skal have en sund start
på livet, der fremmer deres trivsel,
udvikling og læring

Frivillig indsats målrettet børn og unge – med fokus på
mental sundhed
Styrkelse af tidlig indsats på børneområdet
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Tidlig forebyggelse: tidlig indsats for børn som er socialt
udsatte
Mere forebyggelse ift børn, unge og skoler

Pejlemærke 3
Alle unge skal have plads i fælles
skabet og komme godt på vej i
uddannelse og job

Mere fokus på forebyggelse hos unge generelt

Pejlemærke 4
Flere skal vælge et røgfrit liv og
ingen børn og unge skal ryge

At Stevns Kommune implementerer Røgfri arbejdstid

Pejlemærke 5
Flere skal drikke mindre, og ingen
børn og unges liv må skades af alkohol

Fokus på alkohol forebyggelse

Pejlemærke 6
Flere skal leve et liv med bedre
mental sundhed og trivsel

Mental sundhed hos ældre: psykolog, præst, læge, sorg-

Undervisning på tværs

gruppe
Fokus på at styrke mental trivsel – ABC modellen
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