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Fredericia for Livet, Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, blev godkendt af 
Byrådet i juni 2021. Politikken sætter retningen for, hvordan vi vil skabe flere gode 
leveår for fredericianerne gennem fire centrale pejlemærker: Sunde rammer, 
Sammen om sundhed, Livsglæde og fællesskaber, samt Lighed i sundhed. Dette 
handleplanskatalog er et tillæg hertil, hvor visionerne under hvert pejlemærke 
omsættes til konkrete handlinger for Fredericia Kommune. 

Der er en stærk sammenhæng mellem de fire pejlemærker, og derfor vil nogle af 
de nævnte handlinger og indsatser i kataloget understøtte og styrke flere forskel- 
lige visioner og pejlemærker, men de vil kun blive nævnt ét sted. 

 
De fire pejlemærker står på to fælles grundsten, viden og handlekraft. Det bety- 
der, at vi i arbejdet med visionerne skal benytte relevant evidens og inspiration, og 
vi skal have et øje for formidling, kommunikation og synliggørelse. Derfor peges 
der til sidst i handleplanskataloget også på mulige interne udviklingsspor for at 
styrke et tværgående løft af Fredericia for Livet. 

 
Handleplanskataloget er et dynamisk dokument, som løbende skal opdateres, så 
der sikres opfølgning på indsatser og udvikling på området. 
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SUNDE 
RAMMER 

SAMMEN OM 
SUNDHED 

LIGHED I 
SUNDHED 

LIVSGLÆDE OG 
FÆLLESSKABER 

HANDLINGERNE ER OPDELT I FØLGENDE KATEGORIER: 

• NUVÆRENDE STRATEGISK PRIORITEREDE INDSATSER 
Indsatser og initiativer som vi allerede er godt i gang med, og som spiller 
direkte ind og understøtter visionerne. Der er fokus på prioriterede ind- 
satser, det vil sige indsatser, hvor vi har valgt at gøre noget udover den 
kommunale driftsopgave, og som har et særligt fokus. 
Handleplanskataloget er således ikke en udtømmende liste over alle 
handlinger i Fredericia Kommune, der understøtter pejlemærkerne. 

• FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER 
Indsatser og fokusområder, der allerede ligger i støbeskeen, og som vil 
have en særlig opgavemæssig betydning i 2022. 

• MULIGE UDVIKLINGSSPOR 
Handlinger der peger på forskellige udfordringer og muligheder, og som 
tydeliggøre et potentiale for at løfte visionerne yderligere. Disse 
handlinger er endnu ikke konkrete, men de vil i høj grad skulle udvikles og 
politisk prioriteres. Det betyder også, at handlingerne kan indeholde flere 
forskellige indsatser, som kan løses på forskellige niveauer og måder. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDE 
RAMMER 



SUNDE RAMMER 
– ET GODT STED AT LEVE OG BO FOR ALLE 
Byens, lokalområdernes og naturens indretning og muligheder har stor betydning 
for, hvordan vi lever vores liv og derfor også for vores sundhed. De fysiske rammer 
har både indvirkning på, hvordan og hvor meget de bliver anvendt, men også for 

 
 

 
vores motivation og valg. Vi vil derfor skabe rammer, der gør det let og attraktivt at 
leve sundt og fremmer det gode liv for fredericianere. 

 
 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Skabe en byudvikling, hvor der er plads 
til bevægelse, samvær og udfoldelse, og 
hvor tilgængelighed vægtes højt. 

• Boligsocial helhedsplan for Sønder- og 
Korskærparken 

• Tilgængelighed af fysisk aktivitet – øget 
fokus på både organiseret og uorgani- 
seret idræt (Fritidspolitikken) 

• Renovering og opkvalificering af idræts- 
haller, legepladser og ny streetsport- 
facilitet ved Ungdommens Hus 

• Cykelstikataloget 
Etablering af flere cykelstier 

• Fokus på rengøring af offentlige toiletter 

• Fokus i aktuel byplanlægning: At skabe 
plads til bevægelse, ’rum’ til samvær og 
tilgængelighed, samt kobling af grønne 
områder, byliv og lokalområder 

• Bydækkende helhedsplan 
Fredericia Kommune har fået godkendt 
prækvalifikationen til en Bydækkende 
Helhedsplan for 2023-2026 

• Cykelhandleplan 
Hvordan fremmer vi forholdene for 
cyklister, så flere vælger at cykle 
(indsats i Klimaplanen) 

• Der arbejdes på at få et campus 
realiseret i Kanalbyen 

• Ny handicappolitik 
Tilgængelighed for borgere med fysisk 
handicap sættes i fokus 

• Ny Midtbystrategi for udviklingen af 
Fredericias bymidte (under udarbejdelse) 

• Helhedsorienteret mobilitetsplan for de 
bløde trafikanter. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Klima-, Energi og Miljø- 
udvalget 

Fremme de blå og grønne områder i hele 
Fredericia Kommune i forhold til 
friluftsliv, leg, fællesskaber og 
fordybelse, og vi vil koble de grønne 
områder sammen med byens og 
lokalområdernes liv. 

• Forbedret adgang til naturen ex. fokus 
på stiforløb, der giver adgang til 
naturen inkl. infotavler om ruter mm. 

Benyttelse af Bæredygtighedsværktøj 
Plan og Arkitekturs dialogværktøj til 
at fremme bæredygtige løsninger i nye 
lokalplaner, herunder at skabe gode 
fælles- og opholdsarealer 

• Legepladser - både almindelige og natur- 
legepladser 

• Naturpark Lillebælt 

• Gode udearealer på plejehjemmene ex. 
sanse- og musikhaver på demenspleje- 
hjem 

• Naturpark Lillebælt 
Der skal udformes en ny 5-årig plan for 
Naturparken 

• Outdoor strategi (under overvejelse) 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Klima-, Energi og Miljøud- 
valget, Bosætnings- og Turismeudvalget 
samt Kultur- og Idrætsudvalget 

• Potentiale for at gøre mere i lokal- og 
kommuneplanen ift. livskvalitet og 
kvalitet af gode byområder mm. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Teknisk udvalg 

Fortsættes på næste side 
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Mindske de største sundheds- 
udfordringer, så fredericianerne kan 
opnå flere gode leveår. Derfor vil vi 
understøtte, at det sunde valg bliver til 
det lette valg. 

 
Det vil vi blandt andet gøre ved at skabe 
en tobaksfri fremtid, en sund 
alkoholkultur, god adgang til sund mad 
og drikke, samt god hygiejne. Det vil vi 
tænke ind i vores egen kommunale 
praksis, ligesom vi vil tilskynde lokale 
arbejdspladser og uddannelses- 
institutioner til det samme. 

•  Folkeskolens årsplan for sundhed, trivsel 
og seksualitet 
Årsplanen dækker 0.-9. kl. og indeholder 
værktøjer til, hvordan sundhed, trivsel og 
seksualitet kan løftes i undervisningen 

• Tobaksfri Fremtid 
Indsats i 7.-10. kl. der indeholder 
undervisning, fotokonkurrence og 
sundhedsdage for 8. årgang 

• Fremme sund alkoholkultur 
U-turn har indsatser i 7.-9. kl., der skal 
fremme en sund alkoholkultur i 
udskolingen, samt forebygge unges brug 
af euforiserende stoffer 

• Attraktive rygestoptilbud 
Fredericia Kommune tilbyder forskellig- 
artede gratis rygestoptilbud for at ramme 
en bred målgruppe, herunder også 
rygestop i naturen 

• Fokus på højt hygiejneniveau 
Midler afsat til ekstra rengøring særligt på 
skoler, daginstitutioner, plejehjem og hos 
dagplejere 

• Jobcenteret: Tilbud om sundhedstjek 
for medarbejdere 

• Senior og Sundhed: Fokus på 
sundhedsfremme for medarbejdere 

• Fokus på udfordringerne forbundet med 
balancen mellem selvbestemmelse og 
de sunde valg for borgere med nedsatte 
kognitive evner. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Senior- og Socialudvalget 

• Flere tobaksfrie miljøer. Eksempelvis 
tobaksfri arbejdstid på alle kommunale 
arbejdspladser, og røgfrie udemiljøer, hvor 
børn og unge færdes som bl.a. legepladser 
og idrætsanlæg. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Byrådet 

• Fokus på madordninger og spisekulturen 
i grundskolen, så tilgængelighed af sund 
mad øges og rammerne om måltiderne 
forbedres. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Børne- og Skoleudvalget 
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Sammentænke flere funktioner, ind- 
satser og løsninger når det kommer til 
klimatilpasning, natur, boligområder, 
rekreation og bevægelse, samt have en 
særlig opmærksomhed på klimaets og 
miljøets indvirkning på sundheden. 

• Klimaplan DK2020 
Indeholder 53 klimaindsatser, der skal 
gøre Fredericia Kommune i stand til at 
skrue ned for udledningen af CO2 

• Bæredygtig generation og Børnenes 
Verdensmål 
Det indarbejdes i læringsmiljøet i 
daginstitutioner, skoler og fritid, samt 
foreninger 

• Ren luft 
Reduktion af luftforurening via regulering 
af virksomheder og samarbejde med 
Miljøstyrelsen 

• Sammentænkning af klimatilpasning, 
natur, boligområder og rekreation er i 
fokus ved byplanlægning og 
lokalplanlægning, samt ved planlægning 
og udførelse af kommunens egne 
projekter 

• Rent drikkevand 
I Fredericia er der mangel på rent 
drikkevand, og derfor er det nødvendigt 
med et fokus på dette 

• Transportmuligheder for medarbejdere, 
der har udekørende funktioner i Plejen 
ex. brug af el-cykler, el-biler mm. 

• Støjhandleplan 
Regulering af forskellige typer støj 

 

• Implementere “Den Grønne Rygrad” i 
læringsplanerne for at styrke den grønne 
og praksisnære undervisning. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Børne- og Skoleudvalget 
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SAMMEN OM 
SUNDHED 



SAMMEN OM SUNDHED 
– MED SAMARBEJDE NÅR VI LÆNGERE 
Det er kun i fællesskab, at vi kan skabe et sundere og gladere Fredericia. Derfor vil 
vi styrke sundheden gennem partnerskaber og samarbejde internationalt, 
nationalt, regionalt, og ikke mindst lokalt, for at være flere, der løfter sammen. 

 
 

 
Her spiller sundhedsvæsenet, foreninger, uddannelsesinstitutioner, 
organisationer, virksomheder, lokalsamfundet, de frivillige og fredericianerne 
selv en vigtig rolle. 

 
 
 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Udvikle det nære sundhedsvæsen 
sammen med Region Syddanmark, 
sygehusene, de praktiserende læger og 
andre aktører, så vi får 
sammenhængende behandlingsforløb og 
stærke sundhedstilbud til gavn for alle 
fredericianere. 

• Udvikling og implementering af indsatser i 
regi af Sundhedsaftalen: 
• Fokus på lighed i sundhed, forebyggelse, 

behandling og styrket sammenhæng til 
uddannelse og arbejde. 

• Tværsektorielt samarbejde i Fredericia 
• Partnerskabsaftale på psykiatriområdet 
• Nye velfærdsløsninger på tværs ex. 

UngMod, gangtræningsprojekt i Træning 
og Forebyggelse 

• Udviklingen af Fredericia Sundhedshus 

• Hjemmeside målrettet almen praksis; 
styrket videndeling mellem kommune og 
almen praksis 

• National plan for det nære sundhedsvæsen: 
• Klyngesamarbejde 
• Nærhospital 

• Opgaver i regi af: 
• 10 års plan for psykiatrien 
• Region Syddanmarks Akutplan 

• Udeblivelser fra aftaler i sundhedsvæsenet 

• Civilsamfundets kobling til udvikling af 
tværsektorielle initiativer 

• Afdækning af erfaringer med, og mulig 
fremtidig anvendelse af virtuelle løsninger 
i sundhedsvæsenet 

• Igangsættelse af politisk proces for oven- 
stående udviklingsspor ligger primært 
ved: Den politiske styregruppe for tvær- 
sektorielt samarbejde 

Styrke samarbejdet i det nære samfunds- 
væsen ved at udvikle vores lokale 
samarbejder, netværk og partnerskaber 
og være nysgerrig på nye muligheder. 

• Samarbejde og inddragelse af lokale råd ex. 
Udsatterådet, Handicaprådet, Idrætsrådet, 
Seniorrådet, Naturrådet, Ungebyrådet 
m.fl. 

• Lokale samarbejdsaftaler med civile aktører 
Fredericia Kommune har pt. 23 samarbejds- 
aftaler på det sociale område med 
eksempelvis HeadSpace, TUBA, Social 
Sundhed, Kirkens Korshær, Ældresagen m.fl. 

 
• Styrket samarbejde med Idræt i Dagtimerne 

Øget tilgængelighed af fysisk aktivitet, der 
skaber sundhedsfremme for borgere, der 
er ældre og i en udsat position 

• Ny pårørendepolitik for Fredericia Kommune  
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Samarbejde med lokale aktører, enkelt- 
personer og frivillige, der engagerer sig 
i at fremme sundhed og trivsel ud fra 
deres eget ståsted som eksempelvis 
Fredericia Sund By mikro-partnere. 

  • Videreudvikling og boost af Fredericia Sund 
By mikro-partnerskaber, så der er flere, der 
løfter den brede sundhedsdagsorden. Evt. 
med større fokus på erhvervslivet og FN’s 
17 Verdensmål. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Beskæftigelses- og Sundheds- 
udvalget 

Deltage aktivt i nationale og 
internationale partnerskaber, netværk 
og alliancer der bakker op om 
pejlemærkerne. 

• Fredericia som Team Danmark Kommune 
Fokus på eliteidrætsaktiviteter og talent- 
arbejde 
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LIVSGLÆDE 
OG FÆLLES- 

SKABER 



LIVSGLÆDE OG FÆLLESSKABER 
– ALLE SKAL OPLEVE FØLELSEN AF HA’-DET-GODT-HED 
Sundhed handler ikke kun om fraværet af sygdom, men også om at trives i ens 
hverdag og have en følelse af at kunne håndtere hverdagens udfordringer. Det 
er derfor vigtigt, at vi skaber mulighederne for, at fredericianerne kan gøre noget 
aktivt, gøre noget der er meningsfuldt og gøre noget sammen med andre. 

Vi vil skabe forudsætningerne for, at alle børn, unge, voksne og ældre i Fredericia 
kan opleve følelsen af livsglæde og være en del af fællesskabets Fredericia. 

 
 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Skabe gode rammer for aktiviteter og 
fællesskaber der giver mening, værdi og 
livsglæde for den enkelte. 

• Idræt for psykisk sårbare 
Projekt i samarbejde med Idræt i 
Dagtimerne fra 2021-2024 

• Hjemlighed på Plejehjem 
Et plejehjem skal føles som et hjem for 
beboerne med plads til gode relationer, 
selv- og medbestemmelse, samt hygge 

• Stoppestedet – brugernes hus 
Værested for psykisk sårbare 

• Aktivitetscentre for seniorer 
Skabelse af rammer og tilgængelighed for 
frivillige aktiviteter og fællesskaber ex. 
motionshold, værdigheds-busser mm. 

• Bevæg dig glad, husk det nu 
Fælles fysiske aktiviteter for demensramte 
og børnehavebørn 

• Folkeskoler: Fokus på elevoptimisme og 
inkluderende fællesskaber 

• Fritidspolitik: Udviklingsspor med fokus på 
fællesskab, dannelse og mestring 

• Let’s Go 
Projekt for 5. årgang, der fremmer 
bevægelse og fællesskaber ved at tilbyde 
gratis 'bland-selv-idræt' 

• Grønne fællesskaber 
Borgerinvolvering og udvikling af den 
grønne omstilling i lokalområderne 

• Fredericia Kulturkaserne 
Samarbejde om at skabe nye muligheder 
for bl.a. unge kunstnere 

• Unge klimatopmøde 

• Løft af fredericianernes mentale trivsel 
ved at udbrede ABC-tankegangen, hvor 
det handler om at gøre noget aktivt (Act), 
gøre noget sammen (Belong), og gøre 
noget meningsfuldt (Commit). Tanke- 
gangen kan både udbredes på kom- 
munale arbejdspladser og via eksterne 
samarbejdspartnere. Mange af de 
igangværende projekter taler ind 
i  denne  tankegang. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Alle velfærdsudvalg 

 
• Udvikling af et projekt, der arbejder med, 

hvordan borgerne kan gøre en forskel i 
den grønne omstilling. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Klima-, Energi og Miljø- 
udvalget 
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 • Gode oplevelser i Fredericia 
Understøttelse af events og aktiviteter som 
ex. Fredericia Sommer- og Juleby, Sommer- 
rock, 6. juli dagene, Trekantens Festuge mm. 

• Feriesjov 
Gratis ferieaktiviteter for alle børn i 
Fredericia 

  

Få fællesskaber til at blomstre uanset 
om de er store eller små, virtuelle eller 
fysiske, formelle eller uformelle, og der 
skal være gode muligheder for at mødes 
på tværs af køn, alder og baggrund. 

• Naturture med fokus på fællesskaber 
Faglige ture om Naturpark Lillebælt, 
biodiversitet mv. 

• Biblioteket: Læsefællesskaber for bl.a. 
ældre og børn/unge ex. Hold hjernen frisk 
og læsevenner 

 • Skabe bedre rammer og muligheder for 
generationsmix, herunder mødet mellem 
børn og ældre, og unge og ældre igennem 
bl.a. fritidsjob og mentorordninger. 
Derudover er det øget potentiale for familie- 
aktiviteter i bl.a. foreningslivet. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Alle velfærdsudvalg 

Understøtte fredericianernes 
selvbestemmelse og handlekraft, så der 
er mulighed for at gøre det, der giver 
mening for den enkelte. 

• Brobygning 
Fokus på ensomhed og særligt enlige 
mænd. Håndholdt- og behovsbestemt 
indsats, der skal hjælpe borgerne ind i 
fællesskaber 

  

Arbejde for, at alle fredericianere har det 
godt i egen krop og tror på egne evner. 

• Tilbud på borgere med let til moderat 
depression 
Nyoprettet tilbud hos Træning og 
Forebyggelse 

  

Sætte fokus på at hjælpe hinanden med 
at nå vores mål og drømme. 

  • Styrke kulturen for hjælpsomhed både 
internt i kommunen blandt medarbejdere, 
og i mødet med fredericianerne. 
Igangsættelse af proces ligger ved: 
Direktionen 
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LIGHED I 
SUNDHED 



LIGHED I SUNDHED 
– ALLE SKAL HAVE LIGE MULIGHEDER FOR ET GODT LIV 
Det er ikke alle, der har de samme forudsætninger og muligheder for at leve det 
liv, som de ønsker. Social ulighed i sundhed handler ikke kun om en særlig udsat 
gruppes sundhedstilstand, men om at sundhed og sygdom generelt er skævt for- 

delt i samfundet - også i Fredericia. Derfor vil vi i Fredericia arbejde for, at alle skal 
have lige muligheder for et godt og sundt liv uanset alder, køn, sociale og  
økonomiske forskelle. 

 
 

VISIONER FRA 
SUNDHEDSPOLITIKKEN 

NUVÆRENDE STRATEGISK 
PRIORITEREDE INDSATSER 

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 

Sætte tidligt og målrettet ind i forhold 
til børns trivsel, udvikling og læring, og 
vi vil skabe gode sociale forhold, så alle 
børn i Fredericia får en god og tryg start 
på livet. 

• De første 1000 dage 
Et projekt, der har fokus på den gode 
opstart og overgange for de særligt sår- 
bare børn ift. trivsel og tryghed 

• Normering i dagtilbud 
Styrket normering i dagtilbud med en stor 
andel af sårbare børn 

• Trivsel+ 
Systematisering af trivselsfremmende 
indsatser 0-24 år 

• Forældrekurser 
Mestring af forældrerollen til de mest 
sårbare familier 

• Forældresamtaler om sårbare børns over- 
gang til dagtilbud og til skole (sundheds- 
pleje og tandpleje) 

• Indgang H 
Indsats for børn og unge med betydelig og 
varig nedsat kognitiv funktionsevne, som 
har behov for tværgående indsatser 

• Ekstra fritidspas til sårbare børn og unge 
Støtter børn og unges mulighed for at del- 
tage i foreningslivet og fritidsaktiviteter 

• Far-ambassadører 
Sundhedsplejen har fokus på far med to 
far-ambassadører 

• Føniks-klasse 
Ny mellemform i det almene skoletilbud, 
der højner nogle særlige børnegruppers 
trivsel og læringsmiljø 

• Trille-dagpleje 
Dagplejeren henter børnene hjemme vha. 
ladcykel 

• Fokus på et styrket læringsmiljø for børn 
med særlige behov i folkeskolerne 

• Udvikling af yderligere skoletilbud samt 
kvalificering af eksisterende lokale og 
tværkommunale læringsmiljøer i 
folkeskolen, således at børnegruppers 
særlige behov kan imødekommes (nye 
mellemformer) 
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Arbejde for, at Fredericias unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse 
og at fredericianerne gennem hele 
livet har mulighed for at udvikle sig og 
lære nyt. 

• Opsøgende indsats ift. unge, der ikke 
påbegynder en ungdomsuddannelse eller 
dropper ud af uddannelsen 

• 10.Pro og 10.E 
Permanente 10. klasses tilbud, der skal 
hjælpe unge, der har udfordringer ift. det 
boglige 

• Ny ungeenhed 
Skabelse af en sammenhængende og 
tværgående ungeindsats, hvor den unge 
oplever at blive mødt af én indgang til 
kommunen 

 

• Et styrket fokus på de ting, som kan under- 
støtte overgange fra ung til voksen for de 
særligt sårbare unge. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Børne- og Skoleudvalget, 
samt Unge- og Uddannelsesudvalget 

Skabe mulighederne for, at så mange 
fredericianere som muligt får mulighed 
for at forsørge sig selv og være en del af 
et rummeligt arbejdsmarked. 

• Inklusion af borgere, der har et handicap 
ex. klap-job til borgere, der har et kognitivt 
handicap 

• Brug af evidensbaserede metoder i Job- 
centeret 

• Affald og Genbrug 
Nytteaktivering bl.a. under Ren By 
 

• Beskæftigelsesplan 2022 • Udvikling af koncept for social-økonomisk 
virksomhed for og med det lokale erhvervs- 
liv med fokus på den cirkulære tankegang. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Beskæftigelses- og Sundheds- 
udvalget 

Have særlige indsatser og sundheds- 
tilbud til fredericianere, der mærker den 
sociale ulighed i sundhed mest, da alle 
fredericianere skal have mulighed for at 
være længst muligt i deres eget liv uanset 
baggrund, køn og alder. 

• Din Indgang 
Tilbud til borgere over 18 år, der har ud- 
fordringer ift. at være socialt udsat, psykisk 
sårbar eller har fysisk/psykisk handicap. 
Borgerne modtager målrettet støtte og 
hjælp her og nu 

• Inkluderende fællesskaber og forebyggelse 
af udsathed 
Der vil fremadrettet være fokus på 
Housing First og inkluderende fællesskaber 

• En sammenhængende rusmiddelindsats 
Fokus på en styrket sammenhæng mellem 
den forebyggende og den behandlende 
indsats og på at sikre gennemsigtighed 
 

 

Møde fredericianerne der hvor de er og 
skabe gode rammer for hjælp til selv- 
hjælp, og vi vil styrke fredericianernes 
sundhedskompetencer. 

• Socialsygeplejerske 
Opsøgende indsats for at styrke den 
generelle sundhed for borgere i udsathed 

• Demensfællesskabet Lillebælt 
Rådgivnings- og aktivitetscenter for 
demensramte og deres pårørende – også 
yngre personer, som stadig er på arbejds- 
markedet. Der er ex. også mulighed for at 
bruge et ’teknologi-bibliotek’ 

 • Styrket sammenhæng mellem Bostøtten 
og Plejen, så der skabes mere gennem- 
skuelighed for borgerne, og så ressourcerne 
bruges bedst muligt. Samt yderligere fokus 
på målgruppens sundhed. 
Igangsættelse af politisk proces ligger 
primært ved: Senior- og Socialudvalget 
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VIDEN OG 
HANDLEKR AFT 



VIDEN OG HANDLEKRAFT 
Vi når kun målet om et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv, 
hvis vi er flere, der løfter opgaven sammen. Fredericia for Livet skal løftes på tværs 
af politiske udvalg, kommunens fagområder og i tæt samspil med øvrige 
medspillere på sundhedsområdet og i lokalsamfundet, samt fredericianerne selv. 

 
 

VISIONER MULIGE UDVIKLINGSSPOR 
De fire pejlemærker bygger på to fælles grundsten, 
viden og handlekraft. Det betyder, at i arbejdet med 
pejlemærkerne, så vil vi benytte relevant evidens og 
inspiration, og vi vil have et øje for formidling, 
kommunikation og synliggørelse. Derudover vil vi 
styrke fredericianernes evne og vilje til at omsætte 
viden til handling. 

• Styrket samarbejde omkring data og evaluering på tværs af direktørområderne 
Nedsættelse af en datagruppe på tværs af de tre sekretariater, der kan analysere og koordinere viden om data, herunder 
fokus på tværgående lokal data som eksempelvis Ungeprofilundersøgelsen og Sundhedsprofilen. 

 
 

• Øget formidling, vidensdeling og ejerskab af relevant evidens, viden og partnerskaber 
Der tilgår kommunen en stor mængde relevant evidens og viden gennem bl.a. deltagelse i forskellige partnerskaber, net- 
værks, temamøder, konferencer, nyhedsbreve m.m., og der ses et stort potentiale i, at der internt drøftes, hvordan vi kan 
styrke koordinering og systematisering heraf, så relevant viden, når de rette personer. 

 
 

• Styrket ledelsesmæssigt samarbejde om den brede sundhedsdagsorden 
Nedsættelse af en strategisk sundhedsgruppe på leder/chef-niveau for at styrke samarbejdet på tværs af fagområderne ift. 
at koble den brede sundhedsdagsorden tættere sammen med den kommunale opgaveportefølje. Gruppen vil kunne bruge 
hinanden til at sparre, koordinere, inspirere og kvalificere eksempelvis Fredericia for Livet og opgaver i regi af Sundheds- 
aftalen. Der vil være fokus på emner, hvor der er en tværgående interesse, og hvor der er brug for en fælles indsats og input. 
Møderne vil med fordel kunne opdeles, så flere inviteres til at deltage, når det er relevant for dem. 

 
 

• Årlige sundhedstopmøder med eksterne aktører 
Hele Fredericia skal stå sammen om at løfte folkesundheden, og derfor er der brug for et øget fokus på, hvordan vi kan 
samarbejde med civilsamfundet og spille hinanden gode. Det vil være relevant at invitere en lang række eksterne aktører 
ind til dialog ex. frivillige, foreninger, virksomheder, borgere mm. 

 
 

• Samarbejde på tværs omkring sundhed og handleplanskataloget 
Handleplanskataloget er et dynamisk dokument, som skal genbesøges to gange om året for at sikre den fortsatte relevans. 
Ansvaret for Handleplanskataloget ligger i Sekretariatet for Beskæftigelse og Velfærd, men det foreslås, at samarbejde 
mellem nøglepersoner på tværs af sekretariaterne opretholdes for at sikre en bred koordinering herom. 

 
 

Drøftelse og igangsættelse af ovenstående processer ligger ved: Direktionen og Strategisk chefgruppe. 
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OVERSIGT OVER 
DE MULIGE 

UDVIKLINGSSPOR 



Pejlemærke Udviklingsspor Igangsættelse af (politisk) proces ligger 

primært ved: 

Sunde rammer  Helhedsorienteret mobilitetsplan for de bløde trafikanter  Klima-, Energi og Miljøudvalget 

Outdoor strategi (under overvejelse)  

  

Klima-, Energi og Miljøudvalget, Bosætnings- og 

Turismeudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget 

Potentiale for at gøre mere i lokal- og kommuneplanen ift. livskvalitet og kvalitet af gode byområder mm.  Teknisk udvalg 

Fokus på udfordringerne forbundet med balancen mellem selvbestemmelse og de sunde valg for borgere med 

nedsatte kognitive evner. 

Senior- og Socialudvalget 

Flere tobaksfrie miljøer. Eksempelvis tobaksfri arbejdstid på alle kommunale arbejdspladser, og røgfrie udemiljøer, 

hvor børn og unge færdes som bl.a. legepladser og idrætsanlæg. 

Byrådet 

Fokus på madordninger og spisekulturen i grundskolen, så tilgængelighed af sund mad øges og rammerne om 

måltiderne forbedres. 

Børne- og Skoleudvalget 

Implementere “Den Grønne Rygrad” i læringsplanerne for at styrke den grønne og praksisnære undervisning.  Børne- og Skoleudvalget 

Sammen om 

sundhed 

• Udeblivelser fra aftaler i sundhedsvæsenet 

• Civilsamfundets kobling til udvikling af tværsektorielle initiativer 

• Afdækning af erfaringer med, og mulig fremtidig anvendelse af virtuelle løsninger i sundhedsvæsenet 

Den politiske styregruppe for tværsektorielt 

samarbejde 

Videreudvikling og boost af Fredericia Sund By mikro-partnerskaber, så der er flere, der løfter den brede 

sundhedsdagsorden. Evt. med større fokus på erhvervslivet og FN’s 17 Verdensmål. 

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget  

Livsglæde og 

fællesskaber  

Løft af fredericianernes mentale trivsel ved at udbrede ABC-tankegangen, hvor det handler om at gøre noget aktivt 

(Act), gøre noget sammen (Belong), og gøre noget meningsfuldt (Commit). Tankegangen kan både udbredes på 

kommunale arbejdspladser og via eksterne samarbejdspartnere. Mange af de igangværende projekter taler ind i 

denne tankegang. 

Alle velfærdsudvalg 

Udvikling af et projekt, der arbejder med, hvordan borgerne kan gøre en forskel i den grønne omstilling. Klima-, Energi og Miljøudvalget 

Skabe bedre rammer og muligheder for generationsmix, herunder mødet mellem børn og ældre, og unge og ældre 

igennem bl.a. fritidsjob og mentorordninger. Derudover er det øget potentiale for familie-aktiviteter i bl.a. 

foreningslivet.  

Alle velfærdsudvalg 

Styrke kulturen for hjælpsomhed både internt i kommunen blandt medarbejdere, og i mødet med fredericianerne. Direktionen 

Lighed i 

sundhed  

  

  

Et styrket fokus på de ting, som kan understøtte overgange fra ung til voksen for de særligt sårbare unge. Børne- og Skoleudvalget, samt Unge- og 

Uddannelsesudvalget 

Udvikling af koncept for social-økonomisk virksomhed for og med det lokale erhvervsliv med fokus på den cirkulære 

tankegang. 

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget  

Styrket sammenhæng mellem Bostøtten og Plejen, så der skabes mere gennemskuelighed for borgerne, og så 

ressourcerne bruges bedst muligt. Samt yderligere fokus på målgruppens sundhed. 

Senior- og Socialudvalget 
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