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SUNDHEDSPOLITIK

PROCESPLAN FOR
FORMULERING AF
HANDLEPLANER
FOR
SUNDHEDSPOLITIK
I denne procesplan kan du læse mere om, hvordan Stevns Kommune vil arbejde med at
formulere handleplaner for de 6 politiske pejlemærker i Stevns Kommunes
Sundhedspolitik.

stevns kommune

Fra ord til handling
I september 2019 vedtog Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse 6 politiske pejlemærker,
der danner rammen for Kommunens fortsatte arbejde med at styrke borgernes sundhed.
Sundhedspolitikken skal løftes fra ord til handling, og være en aktiv politik der får en
betydning for borgernes sundhed.
Fælles ansvar – fælles indsatser
Sundhedspolitikken skal ses som en tværgående politik.
Vi vil løfte sundheden ved samarbejde på tværs og det betyder, at vi arbejder med
sundhed i vores aktiviteter uanset vores organisatoriske placering.
Selve sundhedspolitikken er kort og vi udarbejder derfor handleplaner for de enkelte politiske
pejlemærker, på tværs af fagudvalg. I Fagudvalgene formuleres fælles mål på tværs og her
udvælges de indsatser, vi ønsker at prioritere de kommende 4 år. Implementeringen af
sundhedspolitikkens pejlemærker kræver ledelse af sundhed på tværs, og derfor er det
chefgruppen der er strategisk styregruppe for processen, og som har ansvaret for implementering
af sundhedspolitikkens handleplaner i de respektive centre.

Pejlemærker
KB
Prioritering og
vedtagelse
Fagudvalg og Chefgruppe
Handleplanskatalog
Styregruppe
Forslag til indsatser
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Figur 1
Organisering og opgaver i arbejdet med implementering af sundhedspolitikken 2019-2022.

Organisering
Chefgruppen i Stevns Kommune nedsætter en styregruppe for arbejdet med formulering af
handleplaner.
Styregruppen nedsætter en tværfaglig arbejdsgruppe på tværs af centrene med relevante
medarbejdere og ledere, der sammen skal drøfte og formulere indsatser til en handleplanskatalog
for hvert af de 6 pejlemærker.
Efter politisk drøftelse og prioritering, peges der på hvilke indsatser der skal igangsættes, og
handleplanskataloget vedtages endeligt.
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Tidsplan for udarbejdelse af handleplaner
I figur 2, ses det planlagte tidsforløb for udarbejdelse af handleplaner.

September
2019
•Chefgruppen udpeger
styregruppe
•Styregruppe nedsætter
arbejdsgrupper

Oktober
November
2019
•Sundhedspolitik
godkendes i KB
•Arbejdsgrupper afholder
4 møder, og der
udarbejdes handleplaner
for hvert pejlemærke

December
2019
•Chefgruppen godkender
handleplanskatalog
•Styregruppen kvalificerer
handleplanerne
•Fagudvalg drøfter og
prioriterer indsatser i
handleplanerne

Januar
2020
•Indsatser igangsættes

Figur 2
Tidsplan for udarbejdelse af handleplaner

Implementering af indsatser
Styregruppen udpeger ansvarligt center og tovholder for de udvalgte indsatser, der udvælges
indikatorer og metode til dataindsamling, til brug ved justering og evaluering af de igangsatte
indsatser.
For at sikre fremdrift og formidling af aktiviteter, udarbejdes årligt statusnotater til de respektive
fagudvalg.
Medio 2022 indsamler ansvarligt center og tovholder indikatorer og beskrivelse af aktiviteter siden
2019 for at skabe et samlet overblik i en evaluering af indsatser under sundhedspolitikken i
slutningen af 2022.
Økonomi
Sundhedspolitikkens politiske pejlemærker forventes igangsat indenfor Centrenes økonomiske
ramme. Det må dog forventes at arbejdet med at skabe mere sundhed for borgerne på Stevns
også forudsætter tildeling af ressourcer. Fagudvalgene forventes at beslutte, hvorvidt man ønsker
at prioritere midler til dette arbejde.
Principper
En vellykket realisering af sundhedspolitikken kræver en effektiv overordnet styring og
koordinering af gennemførelsen af handleplanerne inden for hvert af de politiske pejlemærker. For
at understøtte dette arbejde vil der være fokus på nedenstående principper, når der skal
udarbejdes handleplaner, og de skal realiseres.
1. Vi samarbejder på tværs af fagområder
God sundhed fremmer børns udvikling og læring, unges vej i uddannelse og job, voksnes
arbejdsmarkedsparathed og ældres funktionsevne. Sundhed er derfor også et middel til at løse
kerneopgaven på tværs af fagområder i kommunen. Og borgernes sundhed påvirkes af den
indsats, der foregår i hele kommunen. Det er derfor et politisk ønske, at borgernes sundhed og
trivsel styrkes på tværs af centre og fagudvalg ved at indsatser implementeres tværgående.
2. Vi samarbejder med civilsamfundet og borgerne
Borgerne er en vigtig samarbejdspartner til at finde løsninger, der kan skabe sunde rammer for
hverdagslivet. Vi har som mål at inddrage borgere og civilsamfund i de aktiviteter vi igangsætter.
Derfor skal borgerne inddrages og høres i alt vi laver. Vi vil anvende de netværk og råd, der
allerede er etableret, og skabe nye fora, hvis det bliver nødvendigt.
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3. Vi arbejder med flerstrengede indsatser
Som borgere skal vi ikke tænke for meget over at være sunde, men rammerne for vores
hverdagsliv skal i højere grad støtte os i at vælge og være sundere. Vi får størst effekt af vores
arbejde og indsatser, hvis vi arbejder på flere niveauer samtidig, og dermed anvender en
flerstrenget strategi.
Sundhedspolitikkens vision om at gøre ’det sunde valg til det nemme valg’, handler derfor om, at
vi sørger for at arbejde med sundhed på flere niveauer samtidig. Vi skaber en sundere kommune,
når flere indsatser og strukturer hjælper os i en sundere retning.

rammesættende

struktur niveau

•lokale mål, politikker og
strategier

•kulturelle forhold, socialt
samspil, fællesskab
•fysisk omgivelser og
forhold

niveau

individorienteret
niveau
•individuelle tilbud og
gruppetilbud til borgere
med særlige behov

4. Vi bygger vores indsatser på den nyeste dokumenterede viden om metoder og
effekter
Sundhedsprofilen giver os viden om borgernes livsstil og sundhedsudfordringer. Sundhedsplejens
database Novax indeholder en stor mængde data om småbørn og skolebørn og undersøgelsen
Ungeprofilundersøgelsen giver et billede af hvordan vores unge har det. For at følge arbejdet med
at styrke folkesundheden i Stevns Kommune er det nødvendigt at have data til rådighed. Vi skal
sikre at vi har de datakilder der er nødvendige for at følge borgernes sundhed og det betyder at vi
skal samarbejde på tværs af centre og dele data og udvikle og kvalificere vores datagrundlag, hvis
det ikke er tilfredsstillende.
Endvidere er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er også et værdifuldt redskab, der med et
solidt videns grundlag, kan bruges til at udvælge hvilke indsatser der har positiv effekt på
borgernes sundhed.
5. Vi understøtter FN´s Verdensmål, via de 6 P´er
Som medlem af Sund By netværket, samarbejder Stevns Kommune med mere end 65 kommuner
med at styrke kvaliteten i folkesundhedsarbejdet. WHO´s europæiske netværk har udarbejdet 6
temaer, de 6 P´er, baseret på FN´s verdensmål, som den fremtidige strategi for arbejdet med
sundhed i byer og kommuner. Vi udarbejder handleplaner, som medtænke De 6 P´er:
 People - Investering i de mennesker, der udgør vores byer
 Places – skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel
 Participation - Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel
 Prosperity - Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og
serviceydelser
 Peace - Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund
 Planet - Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion
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