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1 (Åben) Dagsorden til femte møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
På opgaveudvalgets møde i marts præsenterede de tre arbejdsgrupper, ’Voksne, Ældre og 
Sundhed’, ’Ungekultur og Sundhed’ og ’Supersetting’ deres arbejde og anbefalinger. 
Samlet har formålet med arbejdet i de tre arbejdsgrupper været at:

 Bidrage til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik 
for Gentofte Kommune.

  Nå et spadestik dybere i forståelsen af Gentofte Kommunes sundhedsudfordringer og i 
relevante metoder til at forebygge disse. 

 Bidrage med viden og erfaring, der kan hjælpe opgaveudvalget med at fortage en 
nødvendig fokusering af de prioriterede områder i en kommende sundhedspolitik.

Lis Puggaard holdt oplæg om ‘Det Dobbelte-KRAM’ og en analyse af udvalgte barrierer og 
motiverende faktorer, der kan medvirke til at skabe mer-aktivitet blandt ældre.

Der var inden mødet udsendt et evalueringsskema til opgaveudvalgets medlemmer med henblik 
på en midtvejsevaluering af arbejdet i opgaveudvalget.

På det femte møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik vil formand for opgaveudvalget Bente 
Frimodt-Møller præsentere resultaterne fra midtvejsevalueringen. Opgaveudvalget vil herefter 
drøfte arbejdsgruppens samlede anbefalinger. Med udgangspunkt heri vil opgaveudvalget drøfte 
visionen for den nye sundhedspolitik.

Baggrund
På det femte møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik vil formand for opgaveudvalget Bente 
Frimodt-Møller indledningsvist gennemgå resultaterne fra midtvejsevalueringen. Herefter vil mødet 
bestå at en drøftelse af anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper ’Voksne, Ældre og Sundhed’, 
’Ungekultur og Sundhed’ og ’Supersetting’. Med udgangspunkt i ønsket om at fremme sundheden 
lokalt i Gentofte Kommune vil opgaveudvalget efterfølgende drøfte visionen for den nye 
sundhedspolitik. 

Programmet for det femte møde i opgaveudvalget er:

 Velkomst og præsentation af dagsorden og målet for dagens møde
 Kort gennemgang af resultaterne fra midtvejsevalueringen
 Præsentation af anbefalingerne fra arbejdsgruppen ’Voksne, Ældre og Sundhed’
 Drøftelse af anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper
 Gruppeopdelt drøftelse af visionen for den nye sundhedspolitik 
 Afrunding og næste møde

Som hjemmearbejde bedes opgaveudvalget læse og forholde sig til a) Københavns Kommunes 
sundhedspolitik, b) Varde kommunes sundhedspolitik og c) anbefalingerne fra de tre 
arbejdsgrupper ’Voksne, Ældre og Sundhed’, ’Ungekultur og Sundhed’ og ’Supersetting’.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
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Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:

1. At opgaveudvalget drøfter anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper.
2. At opgaveudvalget drøfter visionen for den nye sundhedspolitik.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød velkommen og gennemgik programmet og 
målet for aftenens møde. Der var gennemført en midtvejsevaluering af opgaveudvalgets arbejde, 
og resultaterne af midtvejsevalueringen af arbejdet i opgaveudvalget blev kort gennemgået 
herunder forslag til forbedringer.

Henrik Brønnum Hansen gennemgik anbefalingerne samt notat fra arbejdsgruppen om voksne, 
ældre og sundhed. På baggrund af registerdata og dataudtræk fra Sundhedsprofil 2013 er der af 
arbejdsgruppen udarbejdet et notat, der omhandler udvalgte livsstilsfaktorer, dødelighed og levetid 
med godt og mindre godt helbred i Gentofte Kommune. 

Anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper – hvoraf to blev præsenteret på de seneste møder i 
opgaveudvalget - var udsendt med dagsordenen. Anbefalingerne blev gennemgået i 
opgaveudvalget, og drøftelserne afstedkom en række forslag til justeringer og ændringer. Disse 
indarbejdes frem mod det næste møde. 

Opgaveudvalget gik derefter i gang med at formulere forslag til vision og principper til den nye 
sundhedspolitik. Der var med dagsordenen udsendt to eksempler på kommunale 
sundhedspolitikker fra henholdsvis Københavns og Varde Kommuner til inspiration. 

Opgaveudvalget arbejdede ud fra følgende spørgsmål: 

 Hvilke barrierer er der i forhold til at fremme sundhed lokalt – i forhold til anbefalingerne fra 
de tre arbejdsgrupper? 

 Hvilken vision skal der være i den ny sundhedspolitik?
 Principper for sundhedspolitikken – hvordan skal kommunen arbejde med visionen?

Der fremkom en række konkrete udsagn under hvert af de tre diskussionsspørgsmål, som vil indgå 
i det videre arbejde. Til næste møde i opgaveudvalget den 8. juni vil der foreligge et 1. udkast til en 
ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune.

Bilag
1. Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 (1124332 - EMN-2015-17426)
2. Varde Kommunes sundhedspolitik 2014-2018 (1113546 - EMN-2015-17426)
3. Anbefalinger fra arbejdsgrupperne under opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik (1113536 - 
EMN-2015-17426)
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