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Resumé
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 sundhedspolitikken ’Det hele
menneske’. Politikkens indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012. I 2012 udvælger og
beslutter Kommunalbestyrelsen nye indsatsområder for perioden 2013-2017, med en
midtvejsevaluering og mulighed for at justere indsatsområderne og evt. formulere nye
indsatsområder efter 2 år.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 en sundhedspolitik. Visionen i
Sundhedspolitikken er, at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt
borgerne i kommunen.
Sundhedspolitikken bygger på værdierne; opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig
indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritisk syge borgere, sundhed et fælles ansvar og en
faglig, kompetent og innovativ indsats.
I 2012 fastsættes nye indsatsområder, der kan understøtte den sundhedspolitiske vision og
sundhedspolitikken værdier med fire indsatsområder indenfor borgerrettet forebyggelse og to
indsatsområder indenfor patientrettet forebyggelse samt to indsatsområder indenfor mental
sundhed.
Processen frem mod udvælgelse af indsatsområderne for sundhedspolitikken 2013-2017 har
bestået af tre faser.
1. Den 11. juni 2012 drøftede Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt øvrige medlemmer
fra Kommunalbestyrelsen mulige indsatsområder på baggrund af et statusnotat om
sundhedsforhold i Gentofte Kommune og et fagligt oplæg af Sidsel Vinge.
2. Den 10. september 2012 udvælger Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt øvrige
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen indsatsområder for perioden 2013-2017.
3. Den 29. oktober 2012 træffer Kommunalbestyrelsen den endelige beslutning omkring valg af
indsatsområder for sundhedspolitikken 2013-2017.

Vurdering
Det vurderes, at der via den gennemførte proces er skabt grundlag for en målrettet og fokuseret
kommunal sundhedsindsats, der sigter på at understøtte sundhedspolitikkens vision og værdier
samt bidrager til at løse nogle af de sundhedsudfordringer, som vi står overfor nationalt og lokalt i
Gentofte Kommune. Samtidig vurderes det at være relevant at foretage en midtvejsevaluering og
skabe mulighed for evt. at justere indsatsområderne eller evt. formulere nye indsatsområder efter 2
år.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:
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At udvalgene drøfter indsatsområderne for sundhedspolitikken 2013-2017, og udvælger hvilke
indsatser de foreslår skal indgå i den reviderede sundhedspolitik for 2013-2017.

Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012 kl. 17.01
Beslutning foreligger endnu ikke

_________________________
Bilag
Oplæg til politisk møde september 2012
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