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FORORD
Sundhedspolitikken danner grundlag for kommunens planlæg-
ning af sundhedsrelaterede aktiviteter. Kommunalbestyrelsen er 
meget opmærksom på, at der arbejdes med sundhed mange ste-
der i Lemvig Kommune.

Sundhedsafdelingen har et særligt ansvar for at igangsætte og 
koordiner indsatserne der fremmer sundheden. Borgerne skal op-
leve sammenhænge i såvel de kommunale som i sundhedsvæs-
nets indsatser. Det er en opgave, der kun kan løses i fællesskab. 

Vi har en forventning om, at den enkelte borger selv har ansvar 
for sin egen sundhed, og at kommunen understøtter det, når der 
er brug for det. Sunde borgere har mindre brug for sundheds-
ydelser.

Borgere- og patientuddannelser, rehabilitering og genoptræning 
bidrager til, at den enkelte bedre kan tage vare på egen sund-
hed. Mulighederne for socialt fællesskab fremmer også sundhe-

den. Samarbejdet mellem den frivillige indsats og kommunen 
om sundhedsfremme er betydningsfuldt.

Det er en kendt sag, at vi i Danmark ikke har lighed i forhold til 
sundhed. Lemvig Kommune vil i de kommende år styrke indsat-
sen for mere lighed i sundhed ved at tilbyde forskellige aktivite-
ter, viden og støtte til borgerne, som har behov.

Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden, derfor 
ønskes det at, sunde valg skal være det lette valg.

Der udarbejdes et fælles indsatskatalog hvor sigtepunkterne un-
derstøttes med handlingsplaner.

Orla Østerby 
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
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INDLEDNING
Lemvig Kommunes sundhedspolitik for 2015 - 2019 definerer ram-
merne for arbejdet med sundhed, trivsel og forebyggelse for bor-
gerne i kommunen. Der er arbejdet målrettet med sundhedsind-
satser siden 2008, som følge heraf er viden og erfaringer øget. 
Blandt andet kan nævnes, at Lemvig Kommune har udarbejdet en 
overordnet kost og måltidspolitik, der er indført forbud mod alko-
hol til skolerelaterede aktiviteter, antallet af rygere er faldet med 
1 % pr. år de sidste 3 år, og samarbejdet på tværs i kommunen 
er udbygget.

Det betyder, at der er større viden om, hvor og hvordan de sund-
hedsfremmende og forebyggende indsatser skal vægtes.
Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen 
af kommunens ydelser inden for en lang række områder. Det gæl-
der fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor 
er det vigtigt at skabe vilkår for sundhedsfremme på tværs i Lem-
vig Kommune. Alle kommunens områder løser opgaver enten hver 
for sig eller på tværs, der har med forebyggelse og sundhedsfrem-
me at gøre. Det er nødvendigt, at mange forskellige kompeten-
cer kommer i spil for at sikre de bedste livsvilkår og billigste løs-
ning. Derfor er tværgående samarbejde en vigtig forudsætning. 
Det gælder også i forhold til patient- og borgerforløb, hvor det bor-
gernære sundhedsvæsen i kommunen indgår i et tæt samarbejde 
med det specialiserede sundhedsvæsen i Regionen.

Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden. Ved at 
skabe rammer og vilkår således, at det gøres let for borgeren at 
træffe sunde valg, kan en sund livsstil med sunde vaner fremmes. 
Med andre ord handler det om at etablere strukturelle sundheds-
fremme- og forebyggelsesindsatser, der er synlige, og har fokus 
på at integrere sundhedsfremme i driften af de forskellige områ-
der i kommunen. Det er her, rammerne for borgernes sundheds-
adfærd skabes.

Sundhedspolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem alle po-
litikområder og har relationer til de respektive politikker for områ-
derne, og tager desuden afsæt i de nationale mål og strategier for 
folkesundheden i Danmark.
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LEMVIG KOMMUNE DEFINERER SUNDHED  
SÅLEDES: 
Sundhed er mere end blot fravær af sygdom; det er også en 
tilstand, der sætter mennesker i stand til at mestre egen til-
værelse, så de er medbestemmende i livsvilkår og oplever 
tilværelsen som meningsfuld og kan forstå og håndtere de 
udfordringer, livet giver.

Sagt på en anden måde: Sundhed har både fysiske, psykiske og 
sociale aspekter. Det handler om at opleve en stærk følelse af 
sammenhæng og mening i livet, og om at være i stand til at 
håndtere livets mangfoldige udfordringer og situationer. Det be-
tyder, at selv om man har en sygdom, kan man godt være sund.

LEMVIG KOMMUNES VISION
Borgerne i Lemvig Kommune er sunde, med mindst mulig 
sygdom som følge af livsstil og ulykker.

LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ: 

• At skabe gode fysiske rammer med et bredt udbud af aktivite-
ter, der kan bidrage til at skabe livsglæde for alle aldersgrupper. 

• At skabe rammer og viden for borgere, så de kan forebygge 
livsstilssygdom1.

• At øge mestringsevnen for borgere, der allerede lever med en 
sygdom og derved minimere de menneskelige og økonomiske 
omkostninger. 

• At give borgerne mulighed for at tage stilling til sunde og usun-
de livsstilsvaner, samt at understøtte den enkeltes livskvalitet 
og trivsel. 

• At samarbejde med eksterne partnere om generelle sundheds-
fremmetilbud. 

• At have fokus på tidlig opsporing og henvisning af borgere, der 
har brug for et relevant tilbud.
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VÆRDIGRUNDLAG
Alle skal have mulighed for at leve et sundt liv
Der skal være lighed i sundhed, og der skal være overskud til at 
tage sig af de svageste borgere i samfundet. Menneskers res-
sourcer er forskellige og kan variere igennem livet. De borgere, 
der har brug for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kul-
turelle årsager, tilbydes hjælp, der styrker deres mestring  med 
henblik på at understøtte egen sundhed. 

Adgang til sunde valg skal være enkle
Lemvig Kommune ønsker at gøre det enkelt for borgerne at træf-
fe sunde valg. Borgerne skal være i stand til at mestre egen til-
værelse, have medbestemmelse over egne livsvilkår og opleve 
tilværelsen som meningsfuld.

Borgerne er ansvarlige for egen sundhed 
Lemvig Kommune medvirker til at skabe rammerne for et sundt 
liv og støtter borgerne i deres valg af sundhed.

INDSATSOMRÅDER FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN
Den sociale ulighed i sundhed har været stigende gennem de 
sidste år. Der er sket en polarisering i befolkningens sundhedstil-
stand. Derfor skal der på nogle områder tages særlige initiativer 

for at fremme lighed i sundhed – på tværs af sektorer og fagom-
råder.

FØLGENDE INDSATSOMRÅDER VIL DER VÆRE 
SÆRLIGT FOKUS PÅ: 

• Børn og unges sundhedsvaner

• Sundhedsvaner KRAM (kost, rygning, alkohol, motion, men-
talsundhed)

• Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko

• Sundhedsfremme på arbejdspladserne 

Lemvig Kommune ønsker, at det skal være let og synligt for alle 
borgere i Lemvig Kommune at finde oplysninger og få overblik 
over kommunens tilbud og indsatser. Indsatserne skal være dif-
ferentierede og målrettede, således at borgere med brug for 
ekstra støtte har mulighed herfor. Samarbejde med det lokale 
foreningsliv, åbner for muligheden for at arbejde sundhedsfrem-
mende i de arenaer hvor borgere i Lemvig Kommunes færdes 
og finder fællesskaber. 
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RYGNING
SIGTEPUNKTER 

• Der er lettilgængelige og synlige sund-
hedsfremmende tilbud om rygestop.

• Antallet af dagligrygere nedbringes 
med 1 % pr år frem til år 2019.

• Færre borgere starter på at ryge.

• Der er etableret rygestop tilbud til bor-
gere med særlige behov.

• Der er indført røgfrihed i arbejdstiden på 
kommunale arbejdspladser.

FAKTA 

21 % af de voksne borgere i Lemvig Kommune ryger dagligt.  13 % af dem vil gerne 
holde op med at ryge inden for de næste 6 mdr. I alt vil 36 % gerne have hjælp til et 
rygestop (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013).  Der er over dobbelt så mange 
rygere blandt de kortuddannede end blandt folk med længere uddannelse (Sundheds-
profilen: Hvordan har du det?- 2013, regionsdata). 

Andelen af rygere, der ryger indendørs i hjemmet hver dag, hvor der er børn tilstede, er 
9 % (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013, regionsdata). 

Tobak indeholder stoffet nikotin. Nikotin er et psykoaktivt stof, der påvirker hjerne og 
centralnervesystem, og som kan skabe afhængighed i varierende grad. Det vurderes at 
hele 60 % af alle danske rygere derved er afhængige. Derfor er det vigtigt ikke at få 
begyndt på at ryge 

(Sundhedsstyrelsen: ” Behandling af tobaksafhængighed 2011).  

I Lemvig Kommune tilbydes der gratis rygestopkurser i samarbejde med apoteket, både 
i grupper og individuelt for alle borgere og på arbejdspladser. 

Ved fødselsbesøg registreres rygefrekvensen hos mødre. De problemer der er ved ryg-
ning italesættes i sundhedsplejens kontakt med forældrene. 

6       SUNDHEDSPOLITIK 2015-2019 



MAD OG MÅLTIDER
SIGTEPUNKTER 

• Synlige tilbud til borgere omkring 
vægtregulering, sundere madvaner og 
måltider samt nem adgang til viden 
omkring sund mad og måltider.

• Børn og unge har sunde kostvaner tid-
ligt i barndommen.

• Lemvig Kommunes borgere spiser efter 
de 10 kostråd.

• Fedmekurven knækkes, så der er flere 
normalvægtige borgere i Lemvig Kom-
mune, og færre svært overvægtige.

• Tidlig opsporing af borgere med risiko 
for udvikling af uhensigtsmæssigt spi-
semønster.

FAKTA 

Blot 15 % af de voksne borgere i Lemvig Kommune har et sundt kostmønster og yderli-
gere 15 % et usundt kostmønster, set i forhold til Fødevarestyrelsens officielle 10 kost-
råd (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013).  

19 % af den voksne befolkning i Lemvig Kommune er svært overvægtige og 40 % er 
moderat overvægtige (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013). Der er over dob-
belt så mange svært overvægtige blandt de kortuddannede som blandt borgere med en 
længere uddannelse. Desuden ønsker over halvdelen af de svært overvægtige at tabe 
sig (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013, regionsdata). 

Lemvig Kommune har en overordnet kost og måltidspolitik, som ligger op til udfærdi-
gelse af lokale kost og måltidspolitikker i kommunens institutioner. De lokale politikker 
revideres hver andet år. 

19 % af Lemvig Kommunes børn er overvægtige eller svært overvægtige, og 1,6 % er 
undervægtige. Dette svarer til at 181 børn er overvægtige og 46 børn er svært over-
vægtige. Til sammenligning er 987 børn i kommunen normalvægtige (Sundhedsmålin-
ger – SundSkoleNettet.dk). 

På baggrund af skolereformen 2014 har Lemvig Kommune fokus på at alle børn og unge 
lærer om ernæringsrigtig kost og motion. 

Amning: Der fødes ca. 140 børn i Lemvig Kommune om året heraf ammes 8,7 % i 6 må-
neder og 48,5 % ammes i 4 mdr. (Børnedatabasen).  

Fødevarestyrelsens officielle 10 kostråd: 

• Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv

• Spis frugt og mange grøntsager

• Spis mere fisk (350 g om ugen – 200 g fra fed fisk)

• Vælg fuldkorn

• Vælg magert kød og kødpålæg (under 10 g fedt pr. 100 g)

• Spis mindre mættet fedt

• Vælg magre mejeriprodukter (under 0,7 g fedt, ost maks. 17 %, eller 30+)

• Drik vand

• Spis mindre sukker

• Spis mad med mindre salt

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2019       7



http://www.shutterstock.com/pic-284143052/stock-photo-silhouette-of-anonymous-alcoholic-person-drinking-behind-bottles-of-alcohol.html?src=KOkj1NsIzkPYxyc71FFIUg-1-0zvw

FAKTA 

5 % af Lemvig Kommunes borgere har et højrisikoforbrug af alkohol, dvs. de drikker over 
de anbefalede mængder om ugen. Yderligere drikker 7 % fem genstande eller mere 
ved samme lejlighed mindst en gang om ugen (rusdrikkeri). Alligevel er det hele 13 % 
af kommunens borgere der viser tegn på alkoholproblemer (Sundhedsprofilen: Hvordan 
har du det?- 2013). På regionsbasis kan vi se, at der stadig er flere mænd end kvinder 
med højrisikoforbrug og rusdrikkeri.  

Alkoholmisbrug i familien påvirker hele familiens trivsel. Således bor hele 4.200 børn 
i region Midtjylland i hjem hvor en eller flere voksne har et højrisikoforbrug af alkohol 
(Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013, regionsdata). 

Andelen af borgere i region Midt med et højrisikoforbrug, der ønsker at nedsætte det, er 
steget fra 19 % i 2010 til 32 % i 2013. Modsat ser det dog ud blandt rusdrikkerne, hvor 
27 % i 2013 ønsker at nedsætte sit forbrug, mod 30 % i 2010 (Sundhedsprofilen: Hvor-
dan har du det?- 2013, regionsdata). 

Alkohol er det mest udbredte rusmiddel blandt unge. 28 % af de unge rusdrikker ugent-
ligt, 18 % har et højrisiko forbrug og 12 % har tegn på alkoholproblemer. Det er stadig 
kun 6 % af de unge, der ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug (Sundhedsprofilen: 
Hvordan har du det?- 2013, regionsdata). 

Hash er langt det mest udbredte euforiserende stof, her har 38 % af de unge prøvet 
hash og 9 % har prøvet andre stoffer (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013, re-
gionsdata). I folkeskolen arbejdes der målrettet med emnerne alkohol og euforiseren-
de stoffer.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol:

• Max. 14 genstande om ugen for mænd

• Max. 7 genstande om ugen for kvinder 

• Max. 5 genstande på en gang

Region Midtjylland: Jordemødre oplyser om risikofaktorer ved indtagelse af alkohol un-
der graviditeten.

SIGTEPUNKTER 

• De unge starter først på at drikke alko-
hol efter de er fyldt 16 år.

• Alle grundskoler med overbygninger og 
ungdomsuddannelsesinstitutioner har 
en opdateret alkoholpolitik.

• Der er et samarbejde mellem Lemvig 
Kommunes ungdomsuddannelsesinsti-
tutioner og beværtninger i forhold til 
ansvarlig udskænkning og alkoholkultur.

• Alle kommunale arbejdspladser og ud-
dannelsessteder har en opdateret lokal 
alkoholpolitik.

• De unge starter ikke på at anvende rus-
midler.

• Der er tidlig opsporing og relevante be-
handlingstilbud til borgere med alkohol- 
og/eller stofmisbrug.

• Der er synlige tilbud til borgere med 
misbrug, og deres pårørende.

ALKOHOL og andre rusmidler
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MOTION
SIGTEPUNKTER 

• Lemvig Kommunes borgere er mere fy-
sisk aktive og fastholdes i aktiviteten.

• Den bynære natur er inspirerende og 
indbyder til fysisk aktivitet og oplevel-
ser.  

• Lemvig Kommunes udendørsfaciliteter 
og ruter er synlig gjort via kommunens 
hjemmeside.

• Lemvig Kommune har sikret rammerne 
for aktiv transport (f.eks. cykle eller gå 
på arbejde).

• Der er specielt fokus på bevægelse og 
fysisk aktivitet for skrøbelige borgere.

FAKTA 

Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer fysisk og psykisk velvære og mindsker risikoen for 
en række sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, knogleskørhed, 
muskel-skeletsygdomme og visse former for kræft. Fysisk aktivitet er også med til at 
forebygge fedme (Sundhedsstyrelsen og Kræftens bekæmpelse).

I Lemvig Kommune er 17 % af borgerne kun aktiv i 30 min, højest en dag om ugen og 
51 % dyrker ingen idræt eller motion i fritiden. Alligevel ønsker 59 % at være mere fy-
sisk aktive (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013).  

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for motion: 

• Voksne bør dagligt være fysisk aktive mindst 30 minutter.

• Børn og unge bør være fysisk aktive mindst 1 time dagligt.    

Folkeskolereformen 2013: 45 minutters bevægelse i skoledagen.
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FAKTA 

Der er en lille forbedring i befolkningens vurdering af eget helbred fra 2006 til 2013. Al-
ligevel vurderer 14 % af borgerne i Lemvig Kommune, at deres helbred er dårligt, og 
stadig 22 % vurderer deres trivsel og livskvalitet som nogenlunde/dårligt (Sundhedspro-
filen: Hvordan har du det?- 2013).  

Samlet set er der sket et fald i andelen af borgere i Lemvig Kommune med højt stress-
niveau. Alligevel angiver 22 % et oplevet højt stressniveau (Sundhedsprofilen: Hvordan 
har du det?- 2013, regionsdata). 

Mangel på søvn og nedsat søvnkvalitet kan have betydelige negative sundhedskonse-
kvenser, hvilket understreger, at søvn og søvnproblemer bør anses som et folkesund-
hedsanliggende. Blandt voksne ses en øget risiko for overvægt, type 2-diabetes, hjer-
te-kar-sygdomme og dårligt selvvurderet helbred, samt tidlig død. Blandt unge med 
dårligt søvnmønster ses øget forekomst af mentale helbredsproblemer, trafikuheld og 
dårlig skoleformåen. (Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?-2013 s.322 )

Igennem den nye teamstruktur på børne- og ungeområdet, arbejdes der med evidens-
baseret viden, ny forskning og vidensdeling. 

Skoleeleverne i Lemvig Kommune scorer generelt bedre i forhold til den nye trivselsmå-
ling end landsgennemsnittet. Således har 73 % af eleverne i 4. – 9. klasse sjældent eller 
aldrig ondt i maven. Til sammenligning har 67 % af landets elever sjældent eller aldrig 
ondt i maven. På landsplan har 9 % af eleverne tit eller meget tit ondt i maven mod 6 % 
i Lemvig Kommune. (www.uddannelsesstatistik.dk) 

56 % af folkeskole eleverne i Lemvig Kommune har sjældent eller aldrig ondt i hove-
det og 15 % af eleverne svarer at de tit eller meget tit har ondt i hovedet. På landsplan 
svarer tilsvarende 17 % af eleverne at de tit eller meget tit har ondt i hovedet. (www.
uddannelsesstatistik.dk)

MENTAL SUNDHED 
SIGTEPUNKTER 

• Der er støtte og rådgivning til de borge-
re, der har behov.  

• Måden, vi er sammen på i Lemvig Kom-
mune, er inkluderende og fremmer to-
lerance samt trivsel.

• Børn, unge og voksne er i stand til at 
mestre forhold, der har betydning for 
deres sundhed.
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TIDLIG INDSATS 
over for voksne borgere med kronisk sygdom  
FAKTA 

Da det i dag er muligt at behandle flere og flere sygdomme, er antallet af borgere med 
kroniske sygdomme stærkt stigende. Det betyder at flere og flere skal lære at leve med 
og håndtere deres kroniske sygdom.

Det at leve med en kronisk sygdom, er en stor udfordring, idet det ofte medfører æn-
dringer i arbejdsevne, fysisk udfoldelse, selvværd og roller i familien. For at kunne me-
stre dette har mange behov for rehabilitering og for undervisning om både sygdom-
men og om hvordan man får en ny tilværelse til at fungere med sygdommen.

Antal borgere med kronisk sygdom i Lemvig Kommune mellem 25-79 år

Hjerte-kar sygdomme     3000  

Sukkersyge                          800  

Kræft                                   400 

Luftvejslidelser   1.400 

Allergi    1.900 

Muskel-skeletsygdomme  6.000  

Psykiske lidelser   1.200 

Nervesystem og sanse organer 4.100 

NB. Mange borgere har mere end en sygdom, og der findes flere kroniske sygdomme 
(Sundhedsprofilen: Hvordan har du det?- 2013)

Lemvig Kommune tilbyder borgere med kronisk sygdom undervisning og fysisk træ-
ning, så de kan lære at leve med deres sygdom og mestre deres tilværelse.

Lemvig Kommune samarbejder med praktiserende læger, sygehuse, samt kommunens 
afdelinger imellem, om at skabe sammenhængende patientforløb. 

SIGTEPUNKTER 

• Flere borgere i Lemvig Kommune for-
bliver raske.

• Borgere med kronisk sygdom oplever 
livskvalitet på egne livsvilkår.

• Antallet af indlæggelser og genindlæg-
gelser reduceres gennem mestring af 
egen sygdom.

• Lemvig Kommune samarbejder om 
sammenhængende sundhedsfremmen-
de indsatser og tilbud til borgerne.
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UDFORDRINGER
I Lemvig Kommune er den demografiske udvikling en udfordring. 
Der bliver flere seniorer og færre unge. Der er flere med kort ud-
dannelse, og der er blevet flere borgere, der vurderer deres hel-
bred som dårligt. Uligheden i sundhed øges altså.

Lemvig Kommune er en geografisk vidtstrakt kommune, så bor-
gere skal ind imellem køre et stykke til aktiviteter og undervis-
ning, og det kan afholde nogle fra at deltage. Desuden er der vej-
strækninger med tæt og hurtig trafik – og ingen cykelstier.  

I Danmark siger vi, at ”borgere selv er ansvarlige for egen livs-
kvalitet” – og dermed også for at træffe de valg, der understøtter 
egen sundhed. 

I Lemvig, som så mange andre steder i Danmark, er traditioner 
og vaner godt indgroede og har givet et godt udgangspunkt og 
basis i livet. Det kan dog være en udfordring at oversætte og for-
midle gode resultater om folkesundhed og livsstil, der ses andre 
steder, til kulturen blandt borgere i Lemvig Kommune.

Samarbejde med det lokale foreningsliv åbner for muligheden 
for at arbejde sundhedsfremmende i de arenaer, hvor borgerne 
i Lemvig Kommune færdes og finder fællesskaber. Dette ønskes 
udbygget. 

Det er kendt, at læring for alle på alle niveauer er en udfordring. 
Derfor er det vigtigt at tage initiativer for hele gruppen af børn, 
og ikke kun for dem, der ved første øjekast kan synes at have 
behov. For eksempel reagerer alle børn på social mistrivsel – ek-
sempelvis på skilsmisser, som ikke længere er usædvanlige.   

Lemvig Kommune er den kommune i Region Midt, der har flest 
borgere med kronisk sygdom. Lemvig Kommune skal medvirke 
til, at borgere med kronisk sygdom rehabiliteres og således bliver 
aktører i eget liv. Det er vigtigt at Lemvig kommune arbejder på 
tværs af områderne, så borgerne får det rette tilbud, også i for-
hold til rehabilitering.

Lemvig Kommune skal derfor have fokus på at gøre det sunde 
valg lettere, også selv om man lider af en eller flere kroniske syg-
domme.  Det skal være let og synligt for alle borgere i Lemvig 
kommune at finde oplysninger og få overblik over kommunens 
tilbud og indsatser. Det handler om en vedvarende, udviklende 
og intens forebyggende indsats.

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSERNE 
Sundhedsindsatsen på arbejdspladser skal være en sammen-
hængende indsats, der fokuserer på alle de faktorer, der i ar-
bejdslivet har betydning for den enkeltes sundhed og trivsel: livs-
stil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens sociale ansvar. Dette punkt 
er ikke detaljeret beskrevet her, men er indeholdt i det øvrige.                   
     
Mange virksomheder har lavet stress- eller trivselpolitikker, som 
bl.a. omhandler mental sundhed, og alle virksomheder er under-
lagt arbejdsmiljøloven, hvor der laves arbejdspladsvurderinger på 
både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladser opfordres til at udarbejde konkrete handlinger ud 
fra de indsatsområder og sigtepunkter, der er beskrevet i denne 
sundhedspolitik.
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EVALUERING
Sundhedspolitiske tiltag er et fælles kommunalt kerneområde.
Sundhedspolitikken evalueres i forhold til de beskrevne sigtepun-
ker og implementering i kommunen. Sundhedsfremmeenheden 
vil være katalysator og tovholder i evalueringsprocessen.

De kvantitative mål fås fra følgende datamateriale (baseli-
ne og effektmål);

• Sundhedsprofilen for region og kommuner (Hvordan har du 
det?)

• Dataudtræk fra Avaleo

• Dataudtræk fra MoEva

• Dataudtræk fra Børnedatabasen

• Dataudtræk fra SundSkoleNettet  

• Dataudtræk fra trivsel i folkeskolen

På baggrund af ovenstående datamateriale vil der kunne evalueres 
på den kvantitative effekt af sundhedsfremme og forebyggelsestil-
bud. Herunder borgernes udvikling inden for forskellige fysiske para-
metre, samt selvrapporterede ændringer i forhold til f.eks. mestring 
af dagligdagen, ændring af kostvaner samt fysisk aktivitet. 

De kvalitative data vil blive indsamlet via interviews og spørge-
skemaer fra de enkelte områder og samlet til en evaluering af 
sundhedsfremmeenheden.
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PROCESSEN OG METODEN 
Sundhedspolitikken sendes til social- og sundhedsudvalget til hø-
ring og herefter sender social- og sundhedsudvalget sundheds-
politikken til høring i de andre politiske udvalg. Efter høringsrun-
den sendes politikken til godkendelse i Kommunal bestyrelsen. 

Når sundhedspolitikken er godkendt, udarbejdes der nu hand-
lingsplaner ud fra de opstillede sigtepunkter og bilaget med an-
befalinger til formulering af handlingsplaner. Det er de enkelte 
direktører, der er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet handlings-
planer og at disse implementeres. De opstillede handlinger, be-
handles i det politiske udvalg, som området refererer til.  Hand-
lingsplanerne sendes herefter videre til orientering i social og 
sundhedsudvalget. Slutlig sender social og sundhedsudvalget po-
litikken med handlingsplanerne til Kommunalbestyrelsen til god-
kendelse.

Arbejdsgruppen bag sundhedspolitikken holder halvårlige møder 
med henblik på opfølgning og erfaringsudveksling. 
Der udarbejdes en delevaluering midtvejs i perioden med henblik 
på opfølgning af processen med at implementerer sundhedspoli-
tikken i de enkelte fagområder.

Sundhedsfremmeenheden, udarbejder og formulerer den endeli-
ge evaluering, med hjælp fra arbejdsgruppen. Den endelige eva-
luering sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen via Social- 
og Sundhedsudvalget.
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