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

Resumé
På opgaveudvalgets møde i december blev det besluttet at nedsætte tre arbejdsgrupper (’Voksne, 
Ældre og Sundhed’, ’Ungekultur og Sundhed’ og ’Supersetting’), der skulle kvalificere 
opgaveudvalgets arbejde med at formulere en ny sundhedspolitik.
På det fjerde møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik vil de tre arbejdsgrupper præsentere 
deres arbejde og anbefalinger for opgaveudvalget. 

Baggrund
Det fjerde møde i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik vil primært fokusere på afrapporteringerne 
fra de tre arbejdsgrupper, der blev nedsat på møde i opgaveudvalget 9. december 2015. 
Det drejer sig om arbejdsgrupperne 

 ’Voksne, Ældre og Sundhed’ 
 ’Ungekultur og Sundhed’
 ’Supersetting’. 

De tre afrapporteringer vil danne grundlag for drøftelser i opgaveudvalget af arbejdsgruppernes 
resultater og en række anbefalinger der er uddraget på baggrund af disse resultater. 
Der er vedlagt et arbejdsnotat fra arbejdsgruppe ’Voksne, ældre og Sundhed til denne dagsorden, 
mens der på mødet vil blive omdelt og præsenteret yderligere materiale fra arbejdsgrupperne. 

Programmet for det fjerde møde i opgaveudvalget er:
 Velkomst og præsentation af dagsorden og målet for dagens møde.
 Afrapportering fra de tre arbejdsgrupper.
 Drøftelse af arbejdsgruppernes resultater.
 Opsummering af arbejdsgruppernes resultater og anbefalinger på den baggrund.
 Afrunding og næste møde. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik:
1. At opgaveudvalget drøfter afrapporteringerne fra de tre arbejdsgrupper.
2. At opgaveudvalget drøfter de anbefalinger, der er uddraget af arbejdsgruppernes resultater. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Det fjerde møde i opgaveudvalget havde som primært indhold afrapportering fra de tre 
arbejdsgrupper som blev nedsat under opgaveudvalget på dets møde i december 2015. De tre 
grupper var

 Ungekultur og Sundhed
 Supersettings
 Voksne, Ældre og Sundhed 
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Formand for opgaveudvalget Bente Frimodt-Møller bød indledningsvis Mette Willenbrock Hattens 
velkommen, som nyligt udpeget medlem af opgaveudvalget. Desuden blev Charlotte Bøie – der 
har deltaget i arbejdsgruppen om supersetting - budt velkommen til dagens møde.

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.

Frederikke S. Von Eyben og Joshua T. Monrad fremlagde resultaterne af arbejdet i 
arbejdsgruppen Ungekultur og Sundhed.  Arbejdsgruppen har gennemført en kvalitativ 
undersøgelse på tre gymnasier beliggende i Gentofte Kommune med fokus på at undersøge 
hvorfor alkohol, rygning og rusmidler er en del af de unges kultur. Med udgangspunkt i denne 
undersøgelse og undersøgelsen ’Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune – der 
tidligere har været præsenteret for opgaveudvalget – har arbejdsgruppen formuleret en række 
anbefalinger, som indgår i det videre arbejde i opgaveudvalget. 

Charlotte Bøie og Rasmus Vejbæk-Zerr fremlagde resultatet af arbejdsgruppen Supersettings for 
opgaveudvalget. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i resultater og erfaringer fra projektet 
Sundhed og Lokalsamfund (SoL-projektet), der blev gennemført på Bornholm. Med baggrund i 
denne viden har arbejdsgruppen drøftet relevansen af at anvende en sådan metode i Gentofte 
Kommune. Herefter har arbejdsgruppen drøftet mulige problemfelter, målgrupper og aktører – og i 
forlængelse heraf hvilke muligheder og begrænsninger, der knytter sig til de forskellige 
perspektiver. Der er formuleret en række anbefalinger, som indgår i det videre arbejde i 
opgaveudvalget.

Lis Puggaard, Jytte Noes Poulsen og Torben H. D. Petersen præsenterede arbejdsgruppen 
Voksne, Ældre og Sundhed resultatet af sit arbejde for opgaveudvalget. Henrik Brønnum-Hansen 
har udarbejdet et arbejdsnotat om udvalgte livsstilsfaktorer, dødelighed og levetid med godt og 
mindre godt helbred og gode og tabte gode leveår i Gentofte Kommune. Jytte Noes Poulsen 
gennemgik konklusionerne fra arbejdsnotatet. På næste møde præsenteres anbefalingerne fra 
arbejdsgruppen om voksne, ældre og sundhed.

Det blev aftalt, at anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper drøftes på næste møde i 
opgaveudvalget den 13. april 2016. 

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. 
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Bilag
1. Arbejdsnotat fra arbejdsgruppen 'Voksne, Ældre og Sundhed' (1078934 - EMN-2015-17426)
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