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NOTAT: Sundhedspolitisk handleplan 19. oktober 2015 

Roskilde Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Byrådet d. 2. september 2015. I forlængelse af 

sundhedspolitikken udarbejdes en handleplan, der indeholder de indsatser, der iværksættes for at opfylde 

politikkens konkrete mål. 

 

Sundhedspolitikkens vision og målsætninger 

Den politiske vision i sundhedspolitikken er: Borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode 

leveår både fysisk, psykisk og socialt.  

Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for borgere i alle aldre, således at der er 

mulighed for alle til at leve gode, sunde liv både fysisk, psykisk og socialt.

 

Visionen følges op af følgende politiske målsætninger: 

 Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for, at alle borgerne kan være fysisk 
og socialt aktive.  

 Roskilde Kommune vil give børn og unge mulighed for et sundt liv ved at fokusere på sundhedsfremme og 
forebyggelse i dagtilbud, SFO, skoler og klubber og ungdomsuddannelser  

 Roskilde Kommune vil mindske uligheden i sundhed ved at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i 
kommunens aktiviteter og ydelser målrettet socialt udsatte borgere.  

 Roskilde Kommune vil satse på forebyggelse, tidlig opsporing og rehabilitering samt hjælp og støtte til 
borgere og pårørende, så alle borgere kan klare sig selv længst muligt.  

 Roskilde Kommune vil gennem bruger- og pårørendeinddragelse sikre aktivt medborgerskab og kvalitet i 
sundhedsydelserne.  

 Roskilde Kommune vil sikre sammenhængende og koordineret indsats gennem tæt samarbejde med 
sygehusene og praktiserende læger. Her vil der særligt blive sat fokus på at løfte opgaveflytning fra region 
til kommune på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  

 Roskilde Kommune bakker op om frivillige foreningers og patientorganisationers sundhedsfremmende og 

forebyggende aktiviteter. 

 

Fra vision til virkelighed 

Visionen og de politiske målsætninger danner grundlag for de indsatser, som skal iværksættes. I arbejdet med at 

realisere visionen er der vedtaget tre politiske mål. Målene er det politiske styringsværktøj, der er med til at 

vurdere, om sundhedspolitikken gør en forskel. 

 

Politisk mål Indsatser der understøtter 

målene i politikken 

Status 

Reduktion af andelen af 

overvægtige børn 

Målet er at andelen af overvægtige 

børn skal reduceres.  

 

Fokus på mad og madvaner 

Sundhedsplejen har som generel 

indsats gennem barnets opvækst, at 

drøfte sunde mad- og spisevaner for 

hele familien. 

Generelle indsatser omkring 

forebyggelse af overvægt 

Reduktion af andelen af børn med 

overvægt indgår i afrapporteringen 

vedr. Resultater i Roskilde. 
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Målemetoden er:  

Et fald på 70 % i andelen af 

overvægtige børn 

 

3 ½ års besøg v. 

sundhedsplejerske 

Besøget har særligt fokus på at 

være opsporende i forhold til vægt 

udvikling – mad – måltider og 

motorik. Barnet bliver målt og vejet i 

besøget.   

 

2 ”Livsstilsbesøg” v. 

sundhedsplejerske i familier hvor 

barnet har begyndende overvægt. 

Under besøget, er der fokus på 

vaner og årsagssammenhænge, 

samt familiens ressourcer i forhold 

til selv at ændre på vaner. 

  

”Fredags motorik”  

For børn i 0-3års alderen. 

Der er evidens for, at det at 

beherske aldersvarende motoriske 

færdigheder har stor betydning for 

barnets selvværd og selvtillid og at 

barnets glæde ved at røre sig øges 

markant, og er en forudsætning for 

at barnet finder glæde med idræts 

aktiviteter. At røre sig fysisk er 

forebyggende for overvægt. 

 

Behandling af overvægt ud fra 

”Holbækmetoden”. Roskilde 

Kommune er i gang med at 

implementere ”Holbækmetoden” i 

relation til behandling af overvægt 

hos børn. Behandlingen foregår i 

sundhedsplejen og det er muligt at 

inkludere 60 børn med 

behandlingsbehov, fordelt på fire 

lokationer i kommunen. 

Denne afrapportering afspejler de 

samlede indsatser, der påvirker 

andelen af overvægtige børn i 

Roskilde Kommune. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

forelægges årligt status på 

Resultater i Roskilde. 

 

Status på implementering af 

”Holbækmetoden”: 

Implementeringen af metoden 

evalueres løbende. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

forelægges status for indsatsen i 

efteråret 2016. 

Ulighed i sundhed skal reduceres 

Målet er at ulighed i sundhed skal 

reduceres.  

 

Målemetoden er:  

En øgning på 20 % af gennemførte 

Forløbsprogrammer 

Roskilde Kommune samarbejder 

med Region Sjælland og almen 

praksis i regionen omkring 

forløbsprogrammer for kronisk 

sygdom. 

Reviderede forløbsprogrammer 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

forelægges reviderede 

forløbsprogrammer, når disse er 

udarbejdet. 
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forløb i de kommunale tilbud i 

forhold til kroniske sygdomme og 

KRAM faktorer  

Forløbsprogrammerne vedrører 

sygdomsområderne: 

 KOL 

 Hjertesygdom 

 Diabetes 

 Rygproblemer 

 Demens 

Forløbsprogrammerne revideres i 

efteråret 2015. 

 

Sundhedsforløb for 

kontanthjælpsmodtagere 

Gennemførsel af 

sundhedsfremmende indsats 

overfor kontanthjælpsmodtagere 

med henblik på at fremme den 

fysiske og psykisk sundhed hos 

kontanthjælpsmodtagere. 

 

Styrket samarbejde med almen 

praksis omkring henvisning til 

kommunale tilbud i forhold til 

kroniske sygdomme 

Roskilde Kommune intensiverer 

samarbejdet omkring henvisninger 

til kommunale sundheds- og 

forebyggelsestilbud fra 

praktiserende læger i Roskilde 

Kommune. Indsatsen vil særligt 

have fokus på praksispersonalet.   

Sundhedsforløb for 

kontanthjælpsmodtagere 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

forelægges en status på indsatsen i 

efteråret 2016. 

 

Styrket samarbejde med almen 

praksis omkring henvisning til 

kommunale tilbud i forhold til 

kroniske sygdomme 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

forelægges status for udviklingen i 

antallet af borgere, som deltager i et 

tilbud rettet mod kronisk sygdom og/ 

KRAM faktorer i efteråret 2016. 

Implementering af 

Sundhedsaftalen 

Målet er at Sundhedsaftalen 

implementeres med konkrete aftaler 

imellem Roskilde kommune og 

samarbejdshospitaler der giver 

værdi for borgerne og sømfri forløb. 

Værktøjer, som understøtter 

værdi for borgeren og sømfri 

forløb 

Som en del af Sundhedsaftalens 

værktøjskasse, er der udarbejdet en 

implementeringsplan. Planen 

beskriver 51 større og mindre 

udviklings- og 

implementeringsindsatser, der 

understøtter Sundhedsaftalens 

vision Fælles om bedre sundhed. 

Roskilde Kommune samarbejder 

med sygehuse og almen praksis i 

regionen omkring en lang række af 

de 51 indsatser. 

Status på Sundhedsaftalens 

implementering 

Sundhedsaftalen i Region Sjælland 

monitoreres med udgangspunkt i 10 

pejlemærker. Heri indgår 

implementeringen af 

forløbsbeskrivelser.  Monitoreringen 

gennemføres årligt, næste gang 

forår 2016. 

 

Sundhedsaftalerne monitoreres 

med udgangspunkt i 10 nationale 

indikatorer. Disse offentliggøres 

årligt, næste gang forår 2016. 
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Som en del af udmøntningen af 

sundhedsaftalen implementeres 

tværsektorielle forløbsbeskrivelser, 

der vedrører styrket kommunikation 

omkring borgerens samlede forløb. 

Desuden udvikles ”Borgerens plan” 

som sikrer borgeren som patient 

overblik over eget forløb. Værktøjet, 

kan understøtte arbejdet på tværs af 

sektorer og enheder med en fælles 

plan for borgeren.  

Der gennemføres en 

midtvejsevaluering af 

sundhedsaftalen i efteråret 2016. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

forelægges monitoreringen af 

sundhedsaftalen årligt, samt 

midtvejsevalueringen af 

sundhedsaftalen, når denne 

foreligger. 

 

 


