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Derfor er vores ønske med denne nye

Sundhedspolitik at arbejde for

sundhed med lyst til livet!

Kommunen kan ikke realisere denne Sundheds

politik alene. Derfor har det været vigtigt for 

 Sundhedsudvalget, at  processen med at udarbejde og formulere denne 

 Sundhedspolitik har været bredt forankret. Vi har derfor afholdt  adskillige 

borgermøder rundt i hele kommunen,  besøgt virksomheder, talt med 

 Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd,  frivillige og vores Sundhedspanel. 

Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det 

godt, men at have lyst til at leve livet, det tror jeg, de fleste vil pege på.
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Forord
Sundhed med lyst til livet!

Mange har bidraget til udarbejdelsen af politikken og  ligeså 

mange skal bidrage og samarbejde, hvis det skal lykkes at 

 realisere Sundhedspolitikkens ambition og pejlemærker.
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Endnu et vigtigt skridt

Jeg tror på, at vi ved fælles indsats kan løfte sundhedsindsatsen i Frederikshavn Kommune yderligere.

Vi præsterer allerede i dag helt i top blandt kommunerne og er en foregangskommune på sundheds området. 

Det skal vi fortsat være! Med denne 3. udgave af Sundhedspolitikken siden kommunesammenlægningen i 2007 

tager vi endnu et vigtigt skridt. Vi har denne gang fokus på flere målgrupper: Børn, unge, ældre, kronikere og 

udsatte grupper. Det er vigtigt, at vi tør prioritere vores indsats, så den virker for dem, der har behov.

Vi ønsker at spille sammen med borgere, virksomheder, foreninger og alle andre om at skabe

sundhed med lyst til livet. Bolden er hermed givet op, og jeg håber, I vil spille med.

Med venlig hilsen

Anders Broholm, formand for Sundhedsudvalget
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Ambition
- på vej mod lyst til sundhed!
Vores ambition

”Jo før, jo bedre – på vej mod lyst til sundhed”.

Sammen med borgeren ønsker Frederikshavn Kommune at skabe lyst til livet

med fokus på  mental og fysisk sundhed og det sociale fællesskab.

Hånd i Hånd

Vi vil gå hånd i hånd med borgeren, lokalsamfundet, 

frivillige, klubber, organisationer, virksomheder og 

 vores samarbejdspartnere i sundheds væsenet på  vejen 

mod lyst til sundhed. Med dette ønsker Frederiks

havn at fastholde sin position som  foregangskommune 

 inden for sundhedsområdet.
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Tidlig indsats 

Exitstrategi

Pejle
maerker

Lige forudsætninger for sundhed

Sammen om sundhed
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Frederikshavn Kommune arbejder ud fra devisen, 

”den der kan selv, skal selv”. Men samtidig er vi op

mærksomme på at hjælpe dem, der har behov. Som 

kommune skal vi kunne sætte tidligt ind. ”Jo før – jo 

bedre!” Vi skal forebygge og begrænse udvikling af 

mental og fysisk sygdom, og isolation og ensomhed 

skal minimeres. Vi skal være på forkant!

Det er vigtigt, at vi har sundhedstilbud til mange 

målgrupper, men særlig vigtigt, at vi retter opmærk

somheden på sundhed hos vores børn og unge.

Det er her den tidlige indsats for alvor giver 

 mening, så de gode vaner i barndommen forbliver i 

bevidstheden i voksenlivet.

Sundhedstilbud kan være tilbud til sårbare gravide 

 dagtilbud og skoler med bevægelse og sunde akti

viteter – samarbejde med ungdomsuddannelser om 

aktiviteter, der appellerer til unge  grønne byrum 

med plads til at udfolde sig for alle aldre – cykelsti

er, der understøtter sunde transportmuligheder – et 

levende foreningsliv  sunde arbejdspladser – hjælp 

til at droppe cigaretterne  tackle stressen eller de 

dårlige alkoholvaner.

Vi ønsker at involvere borgeren  og gerne dennes 

netværk  i opgaven. Og vi anvender gerne tekno

logien, hvor det er relevant, så borgeren kan leve 

livet så selvstændigt som muligt.

Tidlig indsats

I Frederikshavn Kommune har vi en tro 

på, at borgerne selv tager ansvar for egen 

sundhed. Grundlæggende baserer det sig 

på, at sundhed er individuelt og afhæn-

gigt af den enkeltes behov og liv. Vi har 

derfor fokus på at give borgerne kendskab 

til og viden om de måder, livsstil og valg 

påvirker egen sundhed på.

Vi skal investere i sundhed

 forebygge og målrette vores tilbud! 
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3

De ressourcestærke med en høj uddannelse, stabil til

knytning til arbejdsmarkedet og stærke sociale relati

oner har gennemsnitligt set et markant bedre helbred 

og færre mentale problemer end dem, der ikke fik de 

samme chancer og muligheder fra barns ben.

Skævheden i Frederikshavn Kommune handler i høj 

grad om en social og sundhedsmæssig ulighed, og 

det starter før fødslen og fortsætter livet igennem. 

Vi har derfor et stort ansvar for at prioritere og 

målrette sundheden i alle aspekter af borgernes liv 

 og ad den vej give borgerne potentiale og højne 

livskvaliteten ligeligt i hele kommunen. Der skal 

være tilgængelighed i kommunens tilbud for de 

borgere, der har behov  også borgere med fler

kulturel baggrund.

Der skal være fokus på de sårbare dele af befolk

ningen, f.eks. med tilbud til psykisk sårbare og 

socialt udsatte.

for sundhed
Lige forudsaetninger

Fælles for os alle er, at vores mentale og 

fysiske sundhed og det sociale fællesskab 

er helt afgørende for, at vi kan leve det 

liv, vi gerne vil. Desværre har vi ikke alle 

de samme forudsætninger for det.

I Frederikshavn Kommune oplever vi en 

stor og uacceptabel ulighed i sundhed.

Og den skal vi gøre op med.

Det skal være lettere for alle at træffe de sunde 

valg og finde kulturelle fællesskaber! 
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Frederikshavn Kommune ønsker et stærkt samspil om 

sundhed med foreningslivet, organisationer, uddan

nelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige, borgere i 

byerne og de omkringliggende lokalsamfund.

Hvis borgerne får brug for sundhedsfaglig hjælp, 

skal de opleve, at der er sammenhæng, i det 

Frederikshavn Kommune tilbyder, som en del af 

borgerens nære sundhedsvæsen.

Vi skal samtidig sikre, at der sker koordinering af 

samarbejdet med vores sundhedsfaglige samar

bejdspartnere – eksempelvis lægerne og hospita

lerne, så borgerne i videst muligt omfang oplever 

sammenhæng.

Frederikshavn Kommune er en central aktør i dette 

samspil, og vi er parate til at tage over, når opga

verne flytter sig, så borgerne kan modtage sund

hedsydelser der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Sammen om sundhed

8

I Frederikshavn Kommune skal vi sætte 

fokus på aktiviteter i borgernes nærmiljø, 

så borgerne kan ”spille bold” med  mange 

forskellige sunde aktiviteter. Vi ønsker 

stærke lokalsamfund, hvor der er plads til, 

at de sunde aktiviteter udfolder sig.

Frederikshavn Kommunes Sundheds politik 

 danner rammen for sundhed, og det er 

 naturligt, at der i praksis sker  sammentænkning 

med kommunens  øvrige  politikker og 

Sundheds aftalen for Region Nordjylland. 



Exitstrategi

Frederikshavn Kommune har et stærkt 

ønske om, at vi står sammen om  sundhed. 

Det er derfor naturligt, at kommunen 

 bidrager til, at de borgere, som ikke 

længere har brug for kommunal hjælp, 

bringes videre til fritidsklubber, organisa-

tioner m.v., så borgerens lyst til sundhed 

forankres i lokale netværk.

”Vi kan selv, men ikke alene!” Det gælder også 

Frederikshavn Kommune. Vi tror på, at det er 

sundt at gøre det sammen.
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- vi står sammen om sundhed
Aktorer

 y Arbejdsmarkedsområdet,

 erhvervslivet

 y Byplanlægning, transport,

  naturen, lokalsamfund,

 boligforeninger

 y Biblioteker og kulturelle aktører

 y Handicap, socialpsykiatri

 og misbrugsbehandling

 y Hjælpemidler, velfærds

 teknologi og sundheds IT

 y Sundhedstjenesten,   

 dag institutioner og skoler

 y Sygepleje og ældrepleje

 y Ungdomskolen,

 Ungdomsuddannelser

 y Sundheds og træningscentre
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Indenfor Frederikshavn kommunes grænser bl.a.

 y Frivillige, foreninger

 og klubber



Sundhedsfaglige samarbejdspartnere

Praktiserende læger

Hospitaler  somatiske, psykiatriske og privathospitaler

Interesseorganisationer og patientforeninger

Speciallæger:

Hudlæger, tandlæger, øre næse halslæger m.m.

Privatpraktiserende sundhedsydere:

Fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter m.m.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon 98 45 50 00
www.frederikshavn.dk
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Papir: 100% returpapir, Cyclus 200 g/m2

1. oplag: 300 hæfter

Ved at bruge genbrugspapir i stedet for almindeligt papir,

reduceres miljøbelastningen med:

 � 25 kg affald

 � 950 liter vand

 � 40 kg træ

 


