Opsamling af høringssvar på Udkast til Sundhedspolitik
Dato

Organisation/center

Svar

08.05.2019

Godkendt

13.05.2019

Område MED
Teknik og Miljø
Område MED-Sundhed

16.05.2019

Handicaprådet

Høringsfasen i forbindelse med udkast til ny Sundhedspolitik er 7. maj – 1. august.
Høringsfristen til Handicaprådet blev fastsat til den 24. juni
2019.
Når Sundhedspolitikken er godkendt i KB den 12. september, skal der formuleres handleplaner på området.

24.06.2019

20.05.2019
28.05.2019

MED Områdeudvalg Sundhed drøftede udkastet til ny sundhedspolitik og der var enighed i at sundhedspolitikken indeholder nogle gode pejlemærker/fokusområder.
Dog er Område MED bekymrede for, om det, på grund af
den økonomiske situation, vil være muligt at finde penge
til fokusområderne, herunder udarbejdelse af handleplaner
og iværksættelse af diverse tiltag.
Der var en drøftelse af røgfri arbejdsplads kontra røgfri
arbejdstid.

Høringsvar på sundhedspolitik,vi har gennemgået marterialet, og har ikke fundet nogen bemærkninger, hvis man
overholder de ting og retningslinjer har vi ingen yderligere
bemærkninger.
Lokal MEDPolitik og borger
Lokal MEDArbejdsmarked

Drøftet og anbefales
Lokal MED-Arbejdsmarked kan tilslutte sig de 6 politiske
pejlemærker.
Pejlemærke 1: Fælles ansvar – fælles indsatser:
Lokal MED-Arbejdsmarked vil gerne kvittere for, at der er
fokus på det tværfaglige arbejde og ansvar i forhold til
borgerne og også deres sundhed. Vi ved, at sunde borgere
har nemmere ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet
og dermed opnå selvforsørgelse.
Det tværfaglige velfærdsprogram, der i øjeblikket er i projektfasen, falder godt i tråd med dette politiske pejlemærke.
Pejlemærke 3: Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn
og unge skal begynde at ryge:
Lokal MED-Arbejdsmarked er enige i, at Stevns Kommune
bør være arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
Vi finder det vigtigt, at Stevns Kommune som arbejdsgiver
bakker op om de ansattes sundhed. En røgfri arbejdstid vil
være et skridt på den vej.
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Det er vigtigt at man ved overgangen til at blive røgfri er
opmærksomme på, at give de nødvendige hjælpemidler til
rygeafvænning.
22.05.2019

Område MED-Børn og
Læring

04.06.2019

Behandles på ekstraordinært møde den 4. juni 2019
Område-MED er ikke uenige i sundhedspolitikken, men der
ønskes en mere konkret handlingsorienteret plan for, hvad
det betyder for den enkelte medarbejder og for de enkelte
enheder.

13.06.2019

Ældrerådet

03.09.2019

Hoved-MED

Ældrerådet godkendte udkast til Sundhedspolitikken.
•
•
•
•

Ønske om nyt forsidebillede. Det, der er nu, er for
passivt. Ønsker noget med bevægelse.
2. punkt under vision. ”Alle børn skal have en sund
start på livet, der fremmer deres trivsel, sundhed og
læring”. Ordet læring ønskes slettet.
3. punkt under vision. ”Flere skal vælge et røgfrit
liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge”.
Punktet skal gøres mere borgerrettet.
4. punkt under vision. Ønsker at rusmidler indgår

Der blev udtrykt bekymring for, at der skal arbejdes med 6
store punkter.
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