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1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik”

Sags ID: EMN-2015-14158

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik” forelægges hermed til 
Socialudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium for 
opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik” drøftes på møde i august i Socialudvalget med henblik på 
vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Ny Sundhedspolitik” forelægges til drøftelse i 
Socialudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om 
vedtagelse af kommissoriet på mødet d. 31. august 2015.

De kommunale udfordringer på sundhedsområdet er voksende. Befolkningen lever længere end 
tidligere, og stadig flere får kroniske sygdomme. Mange af de sygdomme, der medfører behov for 
ydelser i såvel det nære som det øvrige sundhedsvæsen, er livsstilsbetingede og kan forebygges. 
Socialudvalget drøftede forebyggende indsatser på et temamøde om det nære sundhedsvæsen i 
foråret 2015.

Gentofte Kommune har siden 2008 haft en sundhedspolitik. Den første sundhedspolitik var gældende 
i perioden fra 2008 - 2012 og den nuværende sundhedspolitik er gældende i perioden 2013-2016. Der 
skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for perioden 2017 – 2020. 

Formålet med opgaveudvalget er at udarbejde forslag til en ny sundhedspolitik for perioden 2017-
2020 med det formål at styrke den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i det nære 
sundhedsvæsen. 

I forslaget til kommissorium lægges op til følgende opgaver for opgaveudvalget:

 At indhente erfaringer - faglig og praktisk - om Gentofte Kommunes handlemuligheder i forhold 
til at fremme sundheden for kommunens borgere.

 At udarbejde forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for sundhedspolitikken og
udarbejde et samlet og gennemarbejdet forslag til en ny sundhedspolitik for Gentofte 
Kommune for perioden 2017-2020.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti medlemmer 
med kendskab til det faglige område, erfaring med de unges daglige livsstil, kendskab til 
livssituationen for borgere med Type2 diabetes og kræft, erfaring fra frivilligsektoren og med indsigt i 
forebyggelse samt erfaring fra erhvervslivet med viden om detailhandel og fødevarer.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet, så et forslag til 
en ny sundhedspolitik kan behandles i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016. 
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Økonomiudvalget:
1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ drøftes med henblik 

på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:   
2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ vedtages.
3. At udpege15 medlemmer til opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ herunder 5 medlemmer 

fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. pkt. 3 i forslag til kommissorium. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Ny sundhedspolitik (591760 - EMN-2015-13700)

2 (Åben) Årsplan for SU 2015-2016

Sags ID: EMN-2015-14168

Resumé
Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende tre møder i Socialudvalget fra 
november 2015 til maj 2016. Årsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse og beslutning.

Baggrund
Temaerne i årsplanen tager afsæt i udvalgets tidligere arbejde og temadrøftelser og peger samtidig 
fremad, således at de kommende drøftelser i udvalget kan tilvejebringe rammene og grundlaget for 
det videre arbejde inden for Social & Sundhed – med fokus på at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området.

Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde det 
kommende år, og om der eventuelt skal tilføjes flere temaer. 

Administrationen foreslår, at årsplanen bygges op af følgende temaer:

 Den palliative indsats
 Ensomhed
 Det boligsociale område
 Kost og ernæring
 Det nære sundhedsvæsen
 Ulighed i sundhed
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget

At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til årsplan SU 2015-2016 (647144 - EMN-2015-14168)

3 (Åben) Evaluering af Sundhedsugen 2015

Sags ID: EMN-2015-01071

Resumé
Der har været afholdt en sundhedsuge i uge 21 for borgere i Gentofte Kommune som er i en socialt 
udsat position. Resultatet af evalueringen af Sundhedsugen forelægges.

Baggrund

Social ulighed i sundhed beskriver det faktum, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt 
i det danske samfund. Den sociale ulighed i sundhed er steget igennem de sidste 20 år. I gennemsnit 
lever socialt udsatte borgere 22 år kortere end den danske gennemsnitslevealder. 

Socialt udsatte borgere er kendetegnende ved ikke i særlig høj grad, at benytte sig af de allerede 
eksisterende sundhedsfremmende tilbud. Der er brug for at benytte andre metoder end de gængse, 
for at løfte den helbredsmæssige tilstand for denne udsatte gruppe borgere. 

Derfor blev det besluttet, at etablere en Sundhedsuge for udsatte i regi af Social og Sundhed, og her 
sætte fokus i Gentofte Kommune på Lighed i Sundhed. Sundhedsugen blev afholdt i uge 21 2015.

Formålet med ugen var:

Et øget fokus på sundhed for denne udsatte gruppe, både hos den enkelte borger samt de 
medarbejdere der samarbejder med borgerne herom
Udbrede kendskab til de eksisterende sundhedsfremmende tiltag i Gentofte Kommune for udsatte 
borgere
Danne erfaringer med hvilke sundhedsindsatser der tiltrækker flest udsatte borgere

Succeskriterierne var:
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1. At 50 % af målgruppen deltager i mindst én form for sundhedsfremmende aktivitet i løbet af 
ugen. Vi vil sørge for, at der til hver aktivitet vil blive registreret deltagerantal.Der har deltage i 
alt 442 personer fordelt på 33 aktiviteter. Det er desværre ikke muligt at opgøre om 50% af 
målgruppen har deltaget, da vi ikke har registreringer der filtrerer gengangere fra.

2. At 30 borgere efterfølgende starter i en af de sundhedsfremmende aktiviteter der har været 
repræsenteret i sundhedsugen. 
Kriteriet er opfyldt.

3. Ved efterfølgende rundspørge hos socialt udsatte borgerne og samarbejdende medarbejderne, 
at 50 % giver udtryk for at have fået et øget kendskab til de sundhedsfremmende tilbud i 
Gentofte Kommune.
Ikke opfyldt, idet kun 35,3% af de indleverede evalueringer svarer, at de har fået udvidet deres 
kendskab til de sundhedsfremmende tilbud i Gentofte Kommune.

Sundhedsugen 2015 har desuden resulteret i læringspunkter som tænkes anvendt fremadrettet ved 
en årlig gentagelse af Sundhedsugen. Læringspunkterne er oplistet på side 9 i vedlagte evaluering.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Evaluering af Sundhedsugen 2015 (641220 - EMN-2015-01071)
2. Bilag 1 Folder_sundhedsuge.pdf (641221 - EMN-2015-01071)
3. Bilag 2 Skema til evaluering af Sundhedsugen 2015 (2).docx (641222 - EMN-2015-01071)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2015-00961

Tidligere beslutninger:
.



Side 7

Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Sags ID: EMN-2015-00961

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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