
 

 

 

 
 

OVERLEVERINGSPAPIR TIL DET KOMMENDE UDVALG PÅ 

SUNDHEDSOMRÅDET 2018-2021 
 

Vi har i Sundhedsudvalget 2015-2017 udarbejdet et overleveringspapir til det nyvalgte udvalg på 

sundhedsområdet, som fra den 1. januar 2018 skal overtage det politiske arbejde med 

sundhedsarbejdet i Fredericia Kommune. Overleveringspapiret beskriver erfaringer, vi har gjort 

samt en række anbefalinger til det videre arbejde med nogle af de fælles sundhedspolitiske 

udfordringer, vi står overfor.   

 

 

Beskrivelse af det politiske arbejde 

Sundhedsudvalget blev nedsat som et §17 stk. 4 udvalg i 2015. Det politiske arbejde har haft fokus 

på: 

 

 Forebyggelse og sundhedsfremme  

 Kvalitetsudvikling af sundhedsområdet 

 Samarbejdet med regionen og praktiserende læger 

 

Herudover har vi i Sundhedsudvalget haft fokus på følgende politiske mål, der fremgår af 

Sundhedsudvalgets kommissorium: 

 

 Sikre fremdrift i arbejdet med Sundhedspolitikken 

 Samarbejde med regionen og almen praksis om at tilrettelægge lokale tryghedsskabende 

sundhedstilbud ved sygehusets lukning i 2016 

 Fokus på innovation og nytænkning af sundhed til gavn for borgere og samfundets økonomi 

 Anbefalinger til sundhedspotentialer og videnbaserede sundhedsfremmende indsatser, der 

understøtter borgernes sundhed 

 

Status på udvalgets område 

Sundhedsudvalget har i perioden 2015-2017 arbejdet med følgende områder: 

 

 Sundhedshus: Sundhedsudvalget har haft et særligt stort fokus på etableringen af Fredericia 

Sundhedshus. Udvalget har været aktivt involveret fra køb til etablering. I den forbindelse 

har Sundhedsudvalget ligeledes prioriteret dialogen med de øvrige udvalg for at sikre at 

sundhedshuset er hele byens hus.  Vi har været på inspirationstur til Kolding og Brørup og 

samlet input, og vi har inviteret til dialogmøder med borgerne mv. Arbejdet med at etablere 

Sundhedshuset er i fuld gang, og der er allerede mange tilbud på plads. 

 

 Fremdrift af Sundhedspolitikken: For at sikre fremdriften af sundhedspolitikken har 

Sundhedsudvalget udarbejdet en sundhedsstrategi. Strategien har haft til formål at 

Voksen- og Sundhedssekretariatet 
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synliggøre de mange sundhedsrettede indsatser i Fredericia Kommune, samt sætte en retning 

for både forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.  

 

 Medfinansiering af sygehusene: Kommunens medfinansiering er en stor og vigtigt del af 

de samlede kommunale sundhedsudgifter. Der er årligt sket en rapportering til udvalget i 

forhold til udviklingen i medfinansieringen, som vi har fulgt nøje i udvalget. 

 

 Sundhedstilbud: Sundhedsudvalget har løbende dykket ned i kommunens forskellige tilbud 

på forskellige områder f.eks. rygestop, stress, tandpleje for kontanthjælpsmodtagere mv. 

Dette er dels for at få et overblik og dels for at drøfte, om der er de nødvendige tilbud. 

 

 Nytænkning af Sundhedsområdet: Sundhedsudvalget har blandt andet været på 

inspirationstur til Horsens, der har været medlem af WHO Healthy Cities Network gennem 

30 år. Denne tur bidrog blandt andet til drøftelsen af, hvordan vi i Fredericia kan udvikle en 

ny og bredere tænkning om sundhed, hvor forebyggelse, inddragelse af det omgivende 

samfund er højt prioriteret. På den baggrund har Sundhedsudvalget stået i spidsen for 

Fredericia Kommunes ansøgning om at blive WHO Health City. Der forventes tilsagn om 

medlemskab ultimo 2017. 

 

 

Anbefalinger til det nye udvalg 

Gennem arbejdet med de politiske fokusområder i sundhedsarbejdet har vi gjort os en række 

erfaringer med de sundhedspolitiske udfordringer, som Fredericia Kommune står overfor. Vi har 

nedenfor udarbejdet en række anbefalinger til det kommende udvalg på sundhedsområdet.  

 

 Fredericia Sundhedshus: Arbejdet med at etablere Sundhedshuset er i fuld gang. Det er 

vigtigt at være proaktive i forhold til udviklingen indenfor det nære sundhedsvæsen, og her 

bliver sundhedshuset et centralt element. Der skal etableres et hus med et bredt indhold af 

funktioner, som giver borgerne den bedste service og hvor der opnås den bedste synergi til 

gavn for borgernes sundhed. Vi anbefaler det kommende udvalg på sundhedsområdet at tage 

aktivt del i etableringen af sundhedshuset, og være bidragende til at sikre det løbende 

politiske fokus bredt i byrådet. Vi anbefaler at have fokus på synergi, bedste udnyttelse af 

både de humane og økonomiske ressourcer i det fælles sundhedsvæsen, fokus på 

forebyggelse og tidlig indsats og en høj prioritering af de nære sundhedstilbud for både 

regionen og kommunen. 

 

 Medlemskab af WHO Healthy Cities: Fredericia Kommunes sundhedsprofil skal løftes. 

Vi skal have skabt en sundere by for alle. Med et medlemskab af WHO Healthy Cities 

Network har vi muligheden for løfte sundheden endnu mere og få styrket samarbejdet med 

civilsamfundet og andre aktører på sundhedsområdet omkring sundhed. Vi anbefaler det 

kommende udvalg på sundhedsområdet at være med til at sikre det politiske ejerskab til 

arbejdet med det brede sundhedsbegreb gennem medlemskabet af WHO Healthy Cities 
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Network. Vi anbefaler yderligere, at det kommende udvalg på sundhedsområdet er med til at 

sikre fremdrift på WHO Healthy Cities’ kerneområder og temaer.   

 

 Rygning: Rygning er den enkeltstående faktor, der påvirker folkesundheden mest, både målt 

i sygelighed og dødelighed. Over halvdelen af alle rygere har et ønske om at stoppe, og der 

er et stort antal dagligrygere i Fredericia. Vi anbefaler at styrke indsatsen for at reducere 

rygning og forebygge at børn og unge starter med at ryge.  Vi anbefaler at blive partner i 

Røgfri Fremtid. 

 

 Mental Sundhed: Gennem vores arbejde i Sundhedsudvalget har vi haft fokus på stress og 

mental sundhed både hos børn, unge og voksne. Vi anbefaler, at det nye udvalg fortsat har 

fokus på den mentale trivsel hos Fredericia Kommunes borgere. 

 

 Det tværsektorielle sundhedsarbejde: Sundhedsaftalen er den formelle ramme om 

samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem region, kommune og praktiserende læger. Fredericia 

Kommune er med i Sundhedsaftalen i Region Syddanmark. Sundhedsaftalen skal bidrage til 

at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og sikre sammenhæng i patientforløb, der 

går på tværs af region og kommune. Vi anbefaler at sætte fokus på den kommende 

sundhedsaftale 2019-2022, og politisk sikre fremdriften af aftalen lokalt i Fredericia 

Kommune. 

 

 Medfinansiering af sygehusene: Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale 

sundhedsudgifter til aktiviteterne på sygehusene og på praksisområdet. I 2016 udgjorde 

denne medfinansiering knap 200 mio. kr. Det er således relevant løbende at følge 

udviklingen i borgernes anvendelse af sygehuse og almen praksis. Vi anbefaler det 

kommende udvalg at have et fortsat fokus på medfinansieringen af sygehusene. 

 

 Styrke arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af fagudvalg: Vi skal 

skabe en sundere by sammen på tværs af alle udvalg. Der er behov for at forbedre 

samarbejdet, kommunikation og koordinering af vores indsatser på sundhedsområdet. Vi 

anbefaler derfor, at det kommende udvalg på sundhedsområdet styrker samarbejdet på tværs 

af udvalg og tænker det tværfaglige ind i det politiske arbejde med sundhedsfremme og 

forebyggelse.  


