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Bilag 2. Evaluering af handleplaner 2019 for Sundhedspolitik 2019-2022, 
vedtaget i udvalgene den 26. november 2018 

Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
handling i 
Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
målene ved at…"

Beskrivelse af indsatsen
Status 
ultimo 
2019

Bemærkninger til implementeringen

KFU 1

UDVIKLING AF 
BYENS 

IDRÆTS-
FACILITETER

Sundt 
byliv

Skabe let adgang til 
idrætsfaciliteter for 
alle byens borgere 
og udnytte 
kapaciteten 
optimalt

Mere end hver fjerde voksne borgere på Frederiksberg og 
hvert femte barn dyrker ikke idræt eller motion 
regelmæssigt. Indsatsen skal udvikle og etablere flere 
faciliteter og tilbud på fritids- og idrætsområdet, der 
inspirerer byens borgere til et aktivt og sundt hverdagsliv. 
Dels i form af større idrætsanlæg som større idrætshaller og 
udendørs boldbaner. Dels i form af ”åbne idrætsanlæg," 
som kommunen har afsat en årlig pulje til. Disse ”åbne 
idrætsanlæg” er mindre udendørs idræts- og 
motionsfaciliteter i byens rum.

Delvist 
implemen-
teret

Der er indviet 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessensvej. 
Desuden er der udarbejdet et prospekt for en ny stor 
idrætshal ved Rolighedsvej. Tilsvarende er der åbnet et 
anlæg til calistenics/ streetworkout ved CBS 12.9.2019. I 
kølvandet på åbningen er arrangeret en række åbne 
træninger, som har givet gode erfaringer ift. at sikre fast 
brug af et åbent anlæg. Ud over anlægget ved CBS er der 
arbejdet videre med planer for dels en lille motionsplads 
ved P.G.Ramms Alle – dels et større projekt med 
Kærlighedsstien og stiforbindelsen i det hele taget rundt 
om banerne på Jens Jessensvej.  

BMU 2 SIKKER TRAFIK Sundt 
byliv

Arbejde med 
klimatilpasning, 
miljøvenlig og 
sikkertrafikafvikling 
samt øvrig 
reduktion af støj- , 
jord- og 
luftforurening 

Mange borgere føler sig utrygge i trafikken, og en del 
kommer reelt til skade hvert år. Mange børn bliver kørt til 
skole af deres forældre i bil. Derfor anlægger vi flere 
cykelstier, ændrer på forholdene, der hvor flere kommer til 
skade, gør krydsningspunkter sikre og trygge og 
gennemfører kampagner om sikker trafik. 

Delvist 
implemen-
teret

Implementeret tiltag i 2019:
• Der er gennemført flere tiltag for at gøre vejene mere 
sikre, herunder krydsningspunkter mellem veje og stier. 

Målsætningen om at halvere antallet af tilskadekomne fra 
2010 til ultimo 2020 opnås forventeligt ikke, idet 
udviklingen i antallet af tilskadekomne er stigende på 
Frederiksberg såvel som i hele DK.
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
handling i 
Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
målene ved at…"

Beskrivelse af indsatsen
Status 
ultimo 
2019

Bemærkninger til implementeringen

BMU 3

BYNATURENS / 
GRØNNE 

OMRÅDERS 
POSITIVE 

INDVIRKNING

Sundt 
byliv

Planlægge byen, 
dens infrastruktur 
og udearealer, så 
den understøtter 
alle borgeres 
muligheder for at 
være fysisk aktive i 
hverdagen og 
færdes i byen

Hvert år henvender borgerne sig med ønske til legepladser, 
bænke, motionsaktivitetsredskaber, træer, etc. Hver gang vi 
planlægger, renoverer eller udbygger et (grønt) byrum er 
der fokus på forskellige former for udfoldelse. Konkret vil vi 
opsætte motionsredskaber på Kærlighedsstien og i 
forbindelse med det nye klubhus ved Frederiksberg 
Boldklub; opsætte flere bænke hvor det er muligt i den 
vestlige del af kommunen; i henhold til kommunens 
legepladsstrategi er der fokus på børns lege- og 
bevægelsesmuligheder ved renovering af legepladser, og 
hvor det er muligt etableres der også 
bevægelsesmuligheder for voksne. De grønne områders 
positive indvirkning på Frederiksbergborgeres sundhed 
understøttes desuden ved at flere eksisterende byrum 
begrønnes; ved at udbrede arealer med insektvenlige 
blomster; og ved at udmønte træpolitikken med visioner 
om at bevare eksisterende træers gode vækstvilkår samt 
sikre, at der er træer for de fremtidige generationer på 
Frederiksberg.

Delvist 
implemen-
teret

Implementeret tiltag i 2019:
• Legeplads med boldbane og motionsmuligheder på 
Langelands Plads (maj 2019)
• Legeplads og renoveret boldbane på Kejserinde Dagmars 
Plads (aug. 2019)
• Motionsplads ved CBS (sep. 2019) 
• Motionsplads ved Aksel Møllers Have (okt. 2019)
• Plantninger med stauder i midterrabatter på Finsensvej 
og Dalgas Boulevard
• Staudemåtter Allégade og Roskildevej
• Engblandinger på Sdr. Fasanvej og forsøg med 
insektvenlige blomster på Tesdorpfsvej og Dalgas 
Boulevard
Planlagte tiltag i 2020:
• Bunkersarealerne på P.G. Ramms Allé forskønnes med 
varieret grønt samt opholds- og motionsmuligheder. Der 
sås desuden insektvenlig beplantning.
• Kærlighedsstien renoveres med en ny og bedre 
belægning i forhold til løb og anden motion. Der etableres 
desuden motionsredskaber/-muligheder langs stien. 
Træerne og det grønne præg bibeholdes.

BMU 4

BEDRE 
FORHOLD FOR 

CYKEL-
TRAFIKKEN

Sundt 
byliv

Planlægge byen, 
dens infrastruktur 
og udearealer, så 
den understøtter 
alle borgeres 
muligheder for at 
være fysisk aktive i 
hverdagen og 
færdes i byen

Borgerne på Frederiksberg skal have trygge og sikre 
muligheder for at anvende cyklen i hverdagen – især på de 
korte ture. Derfor udbygges cykelstinettet, så der er 
cykelstier på alle trafikveje i 2020 (KP17). Derefter etableres 
cykelstier på udvalgte skoleveje (jf. budgetaftale for 2019). 
Konkret anlægges cykelstier på de trafikveje, som mangler. 

Delvist 
implemen-
teret

Implementeret tiltag i 2019:
 Anlæg af cykelstier på Roskildevej. 
 Det er besluttet at anlægge cykelstier og cykelbaner på 

Frederiksberg Allé og cykelstier på Platanvej i 2020. 
Målet om at etablere cykelstier på alle trafikveje i 2020 
forventes blandt andet derfor opfyldt.
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
handling i 
Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
målene ved at…"

Beskrivelse af indsatsen
Status 
ultimo 
2019

Bemærkninger til implementeringen

SU 5 "KEND DIN BY" Sundt 
byliv

Give målrettet 
information om de 
lokale muligheder 
for at være fysisk 
aktiv, både om 
organiserede tilbud 
og anlæg i 
byrummet

Borgere i handicap- og socialpsykiatriske botilbud har 
behov for hjælp til at kende og motiveres til at bruge byens 
mange og nye uden/indendørs aktivitetsmuligheder. Mange 
opsøger ikke selv nye aktiviteter/steder. I indsatsen får 
botilbuddets personale information om byens mange nye 
aktivitetsmuligheder så de kan give informationen videre til 
borgerne. Informationen til botilbuddets personale tager 
form af ”Kend din by”-ture, f.eks. til KU.BE og sanseparken 
bag svømmehal Flintholm, samt intro til Boblberg.dk. Målet 
er i sidste ende at arrangere fælles ture borger–med 
borger, eller borger med personale. Det kan også komme 
på tale at lave virtuelle turoptagelser, således at borgere ad 
denne vej får førstehåndsindtryk af byens muligheder.

Handicap-
området:
Ikke 
implemen-
teret

Social-
psykiatri-
området:  
Delvist 
implemen-
teret

Handicapområdet: 
Borgerne i botilbuddene er kontinuerligt på tur rundt i 
kommunen. De handler ind, går på café, i svømmehal m.m.
Socialpsykiatriområdet:  
Indsatsen er implementeret i en løbende proces, som skal 
fortsættes. Der er bl.a. etableret en fælles café på tværs af 
botilbud. Samtidig arbejdes der målrettet med udflugter i 
byens rum, hvor borgerne kan udvikle sociale fællesskaber 
og kendskabet til de enkelte muligheder.
Der er generelt tale om et fokus, som vi har arbejdet med i 
mange år. Vi har så udviklet indsatsen i en mere 
struktureret form, hvor der kan arbejdes mere dynamisk på 
opgaven.

AUU 6 ARBEJDSLIV 
OG STRESS

Sundhed 
for alle

Skabe sunde 
rammer for 
medarbejdernes 
arbejdsliv (…)

Indsatsen skal styrke sundheden for medarbejdere i 
Frederiksberg Kommune i risiko for at blive sygemeldte på 
grund af stress. Indsatsen imødekommer behovet for en 
forebyggende stressindsats og håndtering af udfordringer 
på arbejdspladsen. Der er en stigende tendens, når det 
handler om medarbejdere i Frederiksberg Kommune, som 
rammes af stress. Derfor tilbydes rådgivning, som kan 
afhjælpe problemer, der kan føre til sygefravær. 

Ikke 
implemen-
teret

Der er etableret kontakt til HR- afdelingen og nedsat 
arbejdsgruppe med henblik på at samarbejde om 
indsatsen.
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
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Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
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Beskrivelse af indsatsen
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ÆOU 7

TVÆRGÅENDE 
FOREBYGGEL-
SE AF STRESS I 

SUNDHEDS- 
OG OMSORGS-
AFDELINGEN

Sundhed 
for alle

Skabe sunde 
rammer for 
medarbejdernes 
arbejdsliv (…)

Indsatsen skal styrke sundheden for medarbejdere på 
plejecentre i Frederiksberg Kommune. En del medarbejdere 
har behov for mental robusthed, fællesskaber og netværk. 
Det giver sig bl.a. til udtryk i mistrivsel, sygdom og fravær. 
Indsatsen består af en række møder, med temaer som 
mental robusthed, fællesskaber og netværksdannelse. Der 
inviteres til temamøderne på tværs af plejecentre, med 
mulighed for udbygning af netværk. Det skal være muligt at 
tilpasse temamøderne til den enkelte medarbejders behov.

Ikke 
implemen-
teret

Indsatsen blev ikke implementeret i 2019. 
Vi har i samarbejde med HR afdelingen gentænkt forløbet 
og afdækket flere mulige indsatser.
Vi havde tænkt at forløbet skulle styres af 
temaeftermiddage, men mener at det bør forankres mere 
lokalt igennem MED organisationerne.
Vi er blevet enige om at flytte forløbet til 2020.

ÆOU 8

SAMARBEJDE 
PÅ TVÆRS OM 
BORGERE MED 

SAMTIDIG 
PSYKISK OG 
SOMATISK 
SYGDOM

Sundhed 
for alle

Arbejde for at 
borgere der 
mistrives eller har 
psykiske 
udfordringer kan få 
hjælp og støtte på 
lige fod med 
borgere med fysisk 
sygdom

Indsatsen skal styrke sundheden for borgere med både 
psykisk og somatisk sygdom, som har ophold på 
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD). 
Målgruppen har behov for en koordineret, tværfaglig 
indsats under og efter ophold på FKD, men ofte 
vanskeliggør borgernes sociale adfærd og/eller psykiatriske 
lidelse opgavevaretagelsen. Samtidig kommunikerer og 
planlægger vi ikke altid optimalt om denne udfordring på 
tværs af forvaltningerne. Det giver sig bl.a. til udtryk i, at 
borgere udskrives fra hospital eller FKD uden at ansvar for 
social-psykiatrisk indsats og opfølgning er tydeligt afklaret, 
hvilket kan resultere i både ringere behandlingsresultater 
og genindlæggelser samt et langt forløb på FKD, eller at 
borgerne pendler mellem eget hjem, FKD og hospital. 
Indsatsen sigter mod at udbygge og udvikle samarbejdet 
mellem Socialafdelingen og Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen. Konkret afholdes månedlige 
koordineringsmøder imellem FKD, Boligteam og 
Socialafdelingen. Her skal der dels arbejdes med en fælles 
forståelse af hvad udfordringen generelt er; samt dels 
findes fælles løsninger på konkrete borgersager.

Helt 
implemen-
teret

Indsatsen er implementeret, men kræver løbende møder 
og opfølgning. Det er fra deltagernes side erkendt, at der er 
meget mere i emnet og det er derfor besluttet, at 
gennemføre et forbedringsprojekt om emnet. Arbejdstitlen 
er "Smidigere visitation for udsatte ældre". 
Forbedringsprojektet har fokus på de borgersager der har 
snitflade mellem Socialafdelingen og Sundhed og 
omsorgsafdelingen som til tider kan opleve at cirkler rundt 
mellem de to afdelinger længere end nødvendigt. Der er 
derfor behov for at afdelingerne sammen sørger for at 
forbedre og optimere visitationsprocesserne for borgere, 
der er omfattet af både somatiske og psykiske 
funktionsnedsættelser 
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
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Beskrivelse af indsatsen
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ultimo 
2019
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SFU 9

TILBUD TIL 
ARABISK 
TALENDE 

MINORITETS-
ETNISKE 

BORGERE MED 
KRONISK 
SYGDOM 

ELLER KRÆFT

Sundhed 
for alle

Skabe lige 
muligheder for at 
benytte de tilbud, 
der kan styrke den 
enkeltes sundhed og 
helbred, blandt 
andet ved at have 
fokus på 
rekruttering og 
tilgængelighed, når 
sundhedsindsatser 
planlægges

Indsatsen skal styrke sundhed og helbred for 
minoritetsetniske borgere med kronisk sygdom eller kræft, 
som taler arabisk. Minoritetsetniske borgere fra ikke 
vestlige lande har ringere socio-økonomiske vilkår, højere 
forekomst af kroniske sygdomme samt et højt antal af 
sygehuskontakter og kontakt til almen praksis 
sammenlignet med etniske danskere. Flere kommuner 
oplever desuden udfordringer med at nå denne gruppe 
med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. I 
Frederiksberg Kommune kommer dette til udtryk i at 
borgere fra målgruppen i ringe grad er repræsenteret på 
Sundhedscentrets forløbsprogrammer, og også sjældent 
henvises til forløbsprogrammerne fra almen praksis og 
hospitalerne. Samtidig ved vi fra de almindelige 
forløbsprogrammer, at borgere med kræft eller kronisk 
sygdom har god effekt af at følge forløbsprogrammerne i 
forhold til deres sundhed og helbred. Indsatsen skal udvikle 
og rekruttere til et tilbud om rehabilitering for borgere med 
minoritetsetnisk baggrund med kronisk sygdom eller kræft, 
som har dårlige danskkundskaber og arabisk som 
hovedsprog. Der ansættes en peermentor, som kan være 
kulturel og sproglig brobygger og lave opsøgende arbejde i 
samarbejde med koordinatorerne for 
forløbsprogrammerne.

Helt 
implemen-
teret

Udgående, opsøgende arbejde i lokalområdet har øget 
antallet af henvisninger på borgere fra målgruppen 
(borgere med kronisk sygdom eller kræft, der taler arabisk). 
Eksempelvis er 12 borgere fra målgruppen blevet henvist til 
kræftrehabilitering ift. 3-4 borgere de foregående år.
Håndholdt indsats (peermentor som gennemgående figur i 
afklarende samtaler, individuelle diætforløb og 
motionsvejledning) har givet disse borgere mulighed for at 
modtage samme rehabiliteringstilbud som dansksprogede 
og har øget målgruppens deltagelse og gennemførelse i 
disse tilbud. Eksempelvis gennemførte alle deltagere på 
diabeteskursus og træning i foråret 2019.
Følgende tilbud er etableret til målgruppen i 2019:
- Motionscafé for minoritetsetniske kvinder. Mere end 90 
kvinder tilknyttet caféen. Mellem 25-35 deltagere hver uge.
- Lænde-ryg træningshold for minoritetsetniske kvinder
- Individuel rygestopvejledning 
- 2 rygestopkurser
- 1 Kræftkursus og træning (10 deltagere)
- 2 diabeteskursus og træning i 2019 (25 deltagere)
- Gruppebaseret motionstilbud for målgruppen ”krop og 
motion”, Afholdt 2 gange
- 37 individuelle samtaler om sundhed
- Socialrådgiverbistand ved kræftforløb
Sundhedseffekter er ikke fuldt opgjort endnu. På 
diabeteskursus og træning viser data, at målgruppen opnår 
samme positive sundhedseffekter, som deltagere på de 
ordinære tilbud. Peermentoring skaber tillid og forebygger 
misforståelser, bygger bro mellem målgruppen og 
Sundhedscenteret og fungerer som både sproglig og 
kulturel oversætter mellem målgruppen og 
sundhedsmedarbejderne. Projektet har givet målgruppen 
samme adgang til rehabiliteringstilbud i sundhedscenteret, 
de målrettede tilbud har givet målgruppen samme 
mulighed for at opnå positive sundhedseffekter som 
borgere, der deltager i de eksisterende forløb.Kræft er et 
stort tabu i denne borgergruppe, hvilket udfordrer 
rekrutteringen til gruppeforløb
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Status 
ultimo 
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SFU 10

TIDLIG 
OPSPORING AF 

ÆLDRE I EN 
VANSKELIG 

LIVS-
SITUATION

Sundhed 
for alle

Skabe lige 
muligheder for at 
benytte de tilbud, 
der kan styrke den 
enkeltes sundhed og 
helbred, blandt 
andet ved at have 
fokus på 
rekruttering og 
tilgængelighed, når 
sundhedsindsatser 
planlægges

Indsatsen skal styrke sundheden for ældre + 65 år i risiko 
for fysisk, psykisk eller socialt funktionsevnetab. Det kan fx 
være ældre, som er socialt isolerede eller lever alene, ældre 
med sociale eller psykiske problemer, ældre med ikkevestlig 
herkomst eller ældre med alkoholmisbrug. Disse borgere 
har behov for støtte til at søge hjælp til problemer af social, 
fysisk eller psykisk karakter. Samtidig ser vi, at disse borgere 
i ringere grad end andre tager imod tilbuddet om en 
samtale med en sundhedsrådgiver. I indsatsen øges 
tilgængeligheden til en sundhedsrådgiver for ældre bosat i 
boligsociale områder samt ældreboligområder på 
Frederiksberg. Konkret vil vi have en sundhedsrådgiver til 
stede i fx et beboerlokale eller lignende 1 gang pr uge i 6 
måneder med mulighed for forlængelse. 
Sundhedsrådgiveren vil invitere til uformelle kaffe-møder, 
hvor ældre kan få råd og vejledning til de udfordringer, de 
har. Sundhedsrådgiveren kan tilbyde individuelle samtaler i 
hjemmet eller gruppemøder i fælleslokaler. 

Helt 
implemen-
teret

Der har i 2019 været en fremskudt indsats i to nye almene 
boligområder: Solbjerg Have og Peter Graus Vej. En gang 
ugentligt har der været en sundhedsrådgiver tilstede, som 
har haft samtaler med både nye og ”kendte” borgere i 
målgruppen. Således har indsatsen været en succes i 
forhold til at komme i kontakt med borgere, som havde 
gavn af en samtale, men som ikke af sig selv havde opsøgt 
muligheden.

SU/SFU 11
"VI KVITTER 
SMØGERNE 
SAMMEN"

Sundhed 
for alle

Understøtte røgfri 
miljøer i 
kommunen, 
forebygge rygestart 
og fortsat tilbyde 
hjælp til rygestop til 
byens borgere

En del af de borgere, som har en støtte-kontakt-person, er 
rygere, og kun få af disse benytter sig af kommunens 
ordinære rygestoptilbud. Ligeledes bruges cigaretter af og 
til som redskab til at etablere tillid og kontakt mellem 
støtte-kontakt-personer og borgere. Indsatsen er et tilbud 
om rygestop-forløb til borgere og støtte-kontaktpersoner 
sammen. 

Helt 
implemen-
teret

Handicapområdet:
Der er lavet røgfri arbejdsplads og eller planlagt rygepolitik. 
Der er fokus på at begrænse borgernes rygning.
Socialpsykiatriområdet:
Indsatsen er aktiv. Det har dog været svært at fastholde 
borgere, da flere falder fra. Medarbejderne er ikke 
relevante for selve rygekurset, da der tidligere er indført 
røgfri arbejdsdag.

SU 12

DEN 
OPSØGENDE 

SOCIAL-
SYGEPLEJER-

SKE

Sundhed 
for alle

Opspore og hjælpe 
de borgere, der har 
det største behov 
for 
sundhedsindsatser, 
f.eks. socialt udsatte 
borgere, gennem 
målrettet og 
udgående arbejde

Sårbare og socialt udsatte borgere som først og fremmest 
opholder sig på gadeplan har brug for hjælp og støtte til 
helbredsproblemer og til behandling af eventuelle 
sygdomme. Mange får ikke rettidig eller korrekt behandling 
i det kommunale eller regionale sundhedsvæsen. De bruger 
for eksempel ikke de tilbud, Sundhedscenteret har og ej 
heller egen læge. Med ansættelsen af en opsøgende 
socialsygeplejerske er målet, at hjælpe med at sluse 
borgerne ind i sundhedstilbuddene. 

Helt 
implemen-
teret

Denne indsats er etableret, men skal udbygges, dette er 
dog blevet forsinket, da vi pt. har et jobskifte omkring den 
sociale sygeplejerske.
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SU 13

UNDER-
SØGELSE AF 
BEHOV FOR 
SUNDHEDS-
KOMPETEN-
CER BLANDT 
MEDARBEJ-

DERE PÅ 
BOTILBUD

Sundhed 
for alle

Opspore og hjælpe 
de borgere, der har 
det største behov 
for 
sundhedsindsatser, 
f.eks. socialt udsatte 
borgere, gennem 
målrettet og 
udgående arbejde

Indsatsen skal styrke sundheden for ældre borgere i 
handicap-botilbud. Beboerne har svært ved at komme til 
lægen. De er oftest utrygge ved forandringer i deres 
dagligdag, og er derfor helt afhængige af, at den 
medarbejder som følger med, har det fulde overblik og 
indsigt i hvad lægen skal være særligt opmærksom på. 
Derfor søger indsatsen at afdække behovet blandt 
medarbejderne for sundhedsfaglige kompetencer med sigte 
på tidlig opsporing af sygdom og viden om de sygdomme, 
som borgerne på botilbuddene er i særlig risiko for at få. 

Delvist 
implemen-
teret

Handicapområdet: Personalet følger op på, at den enkelte 
borger, går til læge og diverse specialbehandlinger, 
undersøgelser og hospitalsbesøg. Det fungerer godt. Der er 
et stort behov for at personalet kompetenceudvikles på 
specielt Parkinsons sygdom, men dette kan 
sundhedscenteret desværre ikke stå for. 
Socialpsykiatriområdet:  Dette projekt blev igangsat, men 
er blevet forsinket, da der er et jobskifte vedr. den sociale 
sygeplejerske.Projektet skal udvikles videre, når der er 
stabilitet i stillingen.

HU 14

SUNDHEDS-
POLITIKKEN 

IND I ARBEJDS-
MILJØ-

HANDLE-
PLANEN

Sundhed 
for alle

Skabe sunde 
rammer for 
medarbejdernes 
arbejdsliv med 
særligt sigte på 
medarbejdernes 
mulighed for at 
være sunde 
rollemodeller for 
borgere og 
samarbejdspartnere
. Indsatsen omfatter 
blandt andet støtte 
til røgfri arbejdstid, 
godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø 
samt forebyggelse 
af stress på 
kommunens 
arbejdspladser

Indsatsen skal styrke sundheden for ansatte i kommunen. 
Hvert år drøfter og godkender Hovedudvalget en samlet 
arbejdsmiljøhandleplan for Frederiksberg Kommune. 
Udfordringer og emner udpeges ud fra APV, 
trivselsundersøgelser, statistik på sygefravær, 
personaleomsætning, henvendelser til Falck Healthcare 
(psykosocial bistand) med videre. En del af disse 
arbejdsmiljømæssige problemer kan til dels løses med et 
skærpet fokus på sundhedsindsatsen – f.eks. problemer 
med indeklima, psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og 
ulykkesrisiko. I 2019 indarbejdes målsætningen fra 
sundhedspolitikken om at ”skabe sunde rammer for 
medarbejdere” i arbejdet med 
Arbejdsmiljøhandlingsplanen. I dialog med 
arbejdsmiljøkonsulenten og Hovedudvalget undersøges, 
hvordan sundhedspolitikken bedst muligt indarbejdes i 
handleplanen – også fremover. Det kan eksempelvis være 
som et særskilt afsnit i handleplanen eller et perspektiv på 
hver problematik, der behandles. Eksempelvis kan der være 
et punkt i arbejdsmiljøhandleplanen, der har fokus på de 
sunde pauser i forhold til de, som har stillesiddende arbejde 
(powerbreaks) eller obligatorisk træning i arbejdstiden for 
de, som har fysisk arbejde.

Helt 
implemen-
teret

Sundhedspolitikken fik en naturlig plads i Hoveudvalgets 
arbejdsmiljøhandlingsplan og vi kom et skridt nærmere 
bedre sunde rammer for medarbejderne. Det er dog ikke et 
meget handlingspræget skridt, men dog vigtigt i forhold til 
at få organisationen med på idéen om sundhed på den 
længere bane.
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
handling i 
Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
målene ved at…"

Beskrivelse af indsatsen
Status 
ultimo 
2019

Bemærkninger til implementeringen

AUU 15

FAST-
HOLDELSES-

INDSATSEN OG 
MENTAL 

ROBUSTHED

Børn og 
unges 
sundhed

Forebygge, at unge 
står udenfor 
uddannelse eller job

Indsatsen skal styrke sundheden for unge mellem 15-29 år, 
som er i risiko for at frafalde uddannelse, job eller stå uden 
for arbejdsmarkedet i en længere periode. De unge har 
behov for fastholdelse i overgangs- og startperioden på 
uddannelse, praktik eller job samt støtte til at finde 
ressourcer i livet. Derfor tilbydes de et fastholdelsesforløb, 
som kan starte op til tre måneder før uddannelses- eller 
jobstart, og med mulighed for at følge den unge op til seks 
måneder efter uddannelse eller job/praktikstart. I første 
omgang arbejde med elementer, der kan give den unge den 
bedst mulige opstart. Herefter vil der være særligt fokus på 
fx fremmøde, struktur, samarbejde, sociale relationer eller 
arbejdsmarkedskultur, som ofte er elementer, der kan føre 
til et senere frafald.

Delvist 
implemen-
teret

Den forventede effekt af indsatsen er, at antallet af 
genhenvendere i Ungecentret falder. Aktuelt er der 38 
aktive fastholdelsesforløb. 63 unge har i 2019 afsluttet 
deres fastholdelsesforløb. Størstedelen af de afsluttede 
forløb har resulteret i, at den unge har blevet på sin 
uddannelse. En gruppe af unge med store psykiske 
vanskeligheder har det ikke været muligt at fastholde i 
forløbet. Enkelte unge har undervejs i forløbet ikke ønsket 
tilbuddet og er fortsat i deres uddannelse på egen hånd.

AUU 16 UNGE-
COACHING

Børn og 
unges 
sundhed

Forebygge, at unge 
står udenfor 
uddannelse eller job

Indsatsen skal styrke sundheden for unge i alderen 15-29 
år, der ofte har en broget skolehistorik bag sig og lavt 
selvværd. De unge kæmper med præstationsangst, 
vredeshåndtering eller urealistiske høje mål, og har derfor 
behov for hjælp til at vende deres hæmmende 
overbevisninger om, at de ikke kan ret meget til noget 
konkret og positivt.  Indsatsen sigter mod at hjælpe de unge 
med at få større personligt indsigt i personlige ressourcer 
og begrænsninger, hvilket skal hjælpe dem til at indfri mål 
om uddannelse og beskæftigelse, som de ikke har formået 
at indfri på egen hånd. Coaching kan bidrage til at 
understøtte, at de unge tager ansvar for egen situation og 
handlemuligheder. Konkret henvender tilbuddet sig til unge 
i Frederiksberg Kommune. De henvises typisk fra rådgiver 
eller uddannelsesvejleder, men de unge kan også selv 
henvende sig. Forløbene strækker sig typisk fra 2 til 6 
måneder, med 4 til 10 sessioner. Der arbejdes typisk med 
områder som selvværdsproblematikker, stress, 
mønsterbrud, ansvar for egen situation, styrker, 
målsætning og kommunikation. 

Delvist 
implemen-
teret

Indsatsområdet fortsætter. Aktuelt er 22 unge i gang med 
et coach forløb. 31 unge har afsluttet et coach forløb med 
et positivt resultat, hvor den unge er blevet på sin 
uddannelse eller arbejdsplads og har fået værktøjer til at 
fastholde deres forløb. 5 unge har haft så komplekse 
problemstillinger, at de har haft behov for andre tilbud og 
15 unge er blevet stoppet i forløb med coach, da det ikke 
har været muligt at få en stabil kontakt. Et væsentligt 
omdrejningspunkt i samtalerne har været lavt selvværd, 
som igennem samtalerne med coach nuanceres
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
handling i 
Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
målene ved at…"

Beskrivelse af indsatsen
Status 
ultimo 
2019

Bemærkninger til implementeringen

SFU / 
BU 17

BEDRE 
DÆKNING I 

FORHOLD TIL 
BØRNE-VACCI-

NATIONS-
PROGRAMMET

Børn og 
unges 
sundhed

Forebygge 
risikoadfærd 
gennem kritisk 
dialog og stærke 
forpligtende aftaler i 
forældregruppen, 
suppleret med 
undervisning

Frederiksberg ligger lavere end landsgennemsnittet i 
vaccinationsdækningen for Børnevaccinationsprogrammet. 
Særligt for HPV-vaccinen ligger Frederiksberg under 
landsgennemsnittet. Dialog med forældre, 
Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Regionen og 
praksissektoren for at styrke deltagelse i det nationale 
børnevaccinationsprogram, så vaccinationsdækningen 
nærmer sig landsgennemsnittet. Fire tiltag: 1) 
Sundhedsplejen drøfter vaccinationsdækning ved 
indskolingssamtalen i 0. klasse. 2) Sundhedsplejen sender et 
brev til alle elever i 6. klasse, hvor de opfordrer til, at børn- 
og unge på Frederiksberg vaccineres med HPV-vaccinen 3) 
Ved den individuelle sundhedssamtale i 7. klasse sætter 
Sundhedsplejen fokus på elevens status i forhold til 
vaccinationsprogrammet. 4) Ved udskolingssamtalen i 9. 
klasse drøfter børne- og ungelægen vaccinationsstatus hos 
den unge. Hvis den unge pige ikke er vaccineret mod HPV 
informeres hun om vaccinen og der sendes mail til forældre 
om fordele ved HPV-vaccination og opfordring til, at deres 
datter vaccineres.

Helt 
implemen-
teret

Fra oktober 2019 har Sundhedsstyrelsen sammen med 
Statens Seruminstitut implementeret et 
påmindelsesprogram, hvor alle modtager en påmindelse 1 
måned før forventet vaccination og en reminder to 
måneder efter forventet vaccinationstidspunkt. 
Påmindelsesprogrammet omfatter alle vaccinationer i 
børnevaccinationsprogrammet. Det intensiverede 
påmindelsesprogram erstatter sundhedsplejens brev til 6. 
klasser i skoleåret 2020/21. 

BU / 
SFU  18

FÆRRE BØRN 
OG UNGE SKAL 

UDSÆTTES 
FOR PASSIV 
RYGNING

Børn og 
unges 
sundhed

Skabe røgfri rammer 
hvor børn og unge 
færdes

Syv procent af børn på Frederiksberg er udsat for passiv 
rygning i hjemmet. Gennem dialog med forældre og et 
systematisk henvisningssamarbejde til fleksible 
rygestoptilbud reduceres antallet af børn der udsættes for 
passiv rygning. Indsatsen består af tre tiltag: 1) 
Sundhedsplejen har gennem samtaler efter fødslen fokus 
på at fastholde mødre i rygestop efter fødslen. 2) 
Sundhedsplejen samarbejder med Sundhedscentret om 
henvisning til fleksible rygestoptilbud af høj kvalitet. 3) 
Sundhedsplejen sætter i indskolingssamtalen fokus på 
rygning og mulighederne for rygestop i hjem, hvor børn 
udsættes for passiv rygning. Herudover fortsætter arbejdet 
i regi af udmøntningen af ”Aftale om Frederiksberg 
Kommunes budget 2019-2022” indsatser for en røgfri 
generation.

Helt 
implemen-
teret

Kommunalbestyrelsen tiltrådte 13. maj 2019 (Sag 140) en 
handleplan med 21 punkter for implementering af Røgfri 
Generation. 
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Udvalg Nr. Overskrift
Indsats-
om-
råde

Understøtter 
følgende prioriteret 
handling i 
Sundhedspolitik 
2019-2022: "Vi når 
målene ved at…"

Beskrivelse af indsatsen
Status 
ultimo 
2019

Bemærkninger til implementeringen

BU / 
SFU / 
UU

19

TIDLIG 
OPSPORING 
OG INDSATS 

OVERFOR 
BØRN MED 
OVERVÆGT

Børn og 
unges 
sundhed

Tænke sundhed ind, 
som en del af 
kerneydelsen, i 
daginstitutioner, 
skoler og 
fritidstilbud, for 
eksempel ved at 
arbejde med kost, 
bevægelse og trivsel 
i implementeringen 
af den nye 
dagtilbudslov

Der er både på landsplan og på Frederiksberg en stigning i 
andelen af børn, der er moderat og svært overvægtige. 
Derfor igangsættes fem tiltag som gennem dialog med 
forældre og børn sigter mod at motiverer til de nødvendige 
livstilsændringer i familier hvor der ses overvægt eller 
vurderes at være risiko for udvikling af overvægt: 
1) Sundhedsplejen tilbyder 3-års besøg til sårbare familier, 
herunder familier hvor der ses overvægt eller vurderes at 
være risiko for udvikling af overvægt. 
2) Sundhedsplejen drøfter livsstil med forældrene ved 
indskolingssamtalen. I familier hvor der ses overvægt eller 
vurderes at være risiko for udvikling af overvægt, lægges 
der sammen med familien en plan til forebyggelse af 
overvægt. 
3) Sundhedsplejen tilbyder fædre, der vurderes at være i 
udsatte positioner, herunder de risikofaktorer der 
samvarierer med udvikling af overvægt, deltagelse i 
gruppeforløbet ”Fædre på forkant”. 
4) Ved Sundhedssamtalen i 7. klasse og ved 
Udskolingssamtalen i 9. klasse, tilbydes unge hvor der ses 
overægt eller vurderes at være risiko for udvikling af 
overvægt, støtte til omlægning af livstil. 
5) Der etableres i 2019 en skolemadsordning 
(Leverancemodel). 

Helt 
implemen-
teret

1) Helt implementeret. Med aftale om Frederiksberg 
Kommunes økonomi 2019-2022 er der fra 1. januar 2019 
indført behovsbesøg for sårbare familier, som anslås til 10% 
af de treårige
2) Helt implementeret. 
3) Delvist implementeret, men tilbuddet udløber i 2019. 
Sundheds- og forebyggelsesudvalget drøfter en evaluering 
som grundlag for beslutning om det fremtidige tilbud til 
fædre. 
4) Helt implementeret. Brugertilfredshedsundersøgelsen i 
Sundhedsplejen (som Undervisningsudvalget behandlede 
den 16. september 2019 (Sag 168)) viser, at ved 2/3 af de 
familier, som sundhedsplejen har drøftet overvægt med, 
har samtalen haft en effekt. 
5) Helt implementeret. Undervisningsudvalget tiltrådte den 
1. april 2019 (Sag 70) rammerne for skolemadsordningen 
for skoleåret 2019/20. De første måltider blev leveret 2. 
september 2019. Undervisningsudvalget fik den 18. 
november 2019 (Sag 198) en orientering om, at 
tilslutningen til skolemad er markant højere end forventet. 
Omkring 50 procent af eleverne køber mad. 
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Udvalg Nr. Overskrift
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ultimo 
2019
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UU 20
FÆRRE UNGE 
SKAL STARTE 
PÅ AT RYGE

Børn og 
unges 
sundhed

Forebygge 
risikoadfærd 
gennem kritisk 
dialog og stærke 
forpligtende aftaler i 
forældregruppen, 
suppleret med 
undervisning. 

Udskolingsundersøgelsen 2017/18 viser, at andelen af 
unge, der aldrig har prøvet at ryge i 9. klasse, er faldet fra 
65 % til 62 % (opgjort på 8 folkeskoler). I samme periode er 
andelen af unge, der må ryge for deres forældre, vokset fra 
5 % til 8 %. Derfor styrkes forebyggelse af rygestart via tre 
tiltag: 
1) Det eksisterende gratis forebyggelsestilbud til skoler og 
klubber om, et forældremøde om ungdomsliv, herunder 
rygning, alkohol og fester gøres obligatorisk i 7. klasse. 
2) I regi af SSP-udvalget er nedsat en arbejdsgruppe der skal 
vurdere og justere de eksisterende forebyggende tilbud om 
undervisning og forældreinddragelse. Justeringerne 
inkluderer tilbud om forældre-elev-dialogmøder om alkohol 
til 8.-9. klasse. 
3) Når udskolingsundersøgelsen er gennemført, får hver 
skole en rapport der sammenholder årets resultater med 
tidligere års resultat, med opfordring til at drøfte 
udviklingen, herunder i de unges rygevaner på skolen, med 
tilbud om en dialog med Børne- og Ungelægen, hvis der er 
behov for en uddybning af resultaterne eller drøfte 
handlemuligheder. 
Herudover arbejdes med udfordringen i regi af ”Aftale om 
Frederiksberg Kommunes budget 2019-2022” indsatser for 
en røgfri generation. En eventuel beslutning om indførelse 
af røgfri skoledag og røgfri arbejdsdag på skolerne vil styrke 
effekten af de iværksatte tiltag. 

Helt 
implemen-
teret

Ingen bemærkninger
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UU 21

FLERE BØRN 
OG UNGE SKAL 

VÆRE I 
TRIVSEL

Børn og 
unges 
sundhed

Opspore og tilbyde 
målrettede 
indsatser overfor 
børn og unge med 
dårlig mental 
sundhed

Andelen af 15-årige med en psykiatrisk diagnose er vokset 
fra 4,4 % i 2010 til 8,9 % i 2017. Indsatsen skal fremme børn 
og unges trivsel i dagtilbud og skoler og gøre adgangen til 
åbne lavtærskeltilbud nemmere for børn og unge, som ikke 
trives. Indsatsen består af seks tiltag: 
1) Resultaterne af trivselsmålingerne følges og præsenteres 
for resortudvalgene og tilgår de institutioner, hvor børnene 
har deres dagligdag, med opfordring til at drøfte 
resultaterne lokalt, herunder hvordan ressourcerne på 
skolen blandt andet AKT-lærere, uddannede 
sorggruppeledere, skoletilknyttet socialrådgiver og 
psykolog, sundhedsplejen, tandplejen og Børne- og 
Ungelægen inddrages i fortolkning af resultaterne og 
drøftelse af handlemuligheder. 
2) Inden for rammerne af satspuljeprojektet ”Styrket tidlig 
indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel” etableres fire 
indsatsspor: I) Risikoadfærd for spiseforstyrrelse, Indsatsen 
er målrettet børn og unge i alderen 10-17 år- II) 
Selvskadende adfærd, Indsatsen er målrettet unge i alderen 
13-17 år. III) Emotionelle problemer (Angst/depression), 
Indsatsen er rettet mod unge i alderen 6-17 år. IV) 
Adfærdsproblemer (ADHD), Indsatsen er afgrænset til børn 
og unge i alderen 3-9 år. 
3) Opkvalificering af kompetenceudvikling af frontpersonale 
inden for rammerne af satspuljeprojektet ”Styrket tidlig 
indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel” og ”Fælles 
tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt 
samarbejde.” 
4) Tværfagligt samarbejde om en tidligere og mere 
forebyggende indsats. 
5) Tilbud til og synliggørelse af mulighederne for hjælp, når 
børn og unge ikke er i trivsel. 6)  Børne- og Ungelægen 
tilbyder samtaler til ”sårbare unge” med risikoadfærd, som 
opfølgning på udskolingssamtalerne.

Helt 
implemen-
teret

Som supplement til Sundhedscentrets aktivitetskatalog 
”Bedre sundhed og trivsel blandt unge” (et værktøj til 
fagprofessionelle) har Fællesrådgivningen for børn og unge 
gennemført en kampagne for synliggørelse af Den Åbne 
Anonyme Rådgivning. Med aftale om Frederiksberg 
Kommunes budget 2020 fortsættes indsatsen for at 
synliggøre Den Åbne Anonyme Rådgivning. 

KKR har i 2019 sendt strategien "Fælles strategi for unges 
fysiske og mentale sundhed - for kommunerne i Region 
Hovedstaden". Undervisningsudvalget har den 16. 
september 2019 (Sag 169) godkendt høringssvar. 
Strategien forventes vedtaget i 2020. Med strategien 
lægges der op til, at kommunerne indleder et tættere 
samarbejde med ungdomsuddannelserne, der ligger i 
kommunen; målretter kommunale indsatser mod 
ungdomsuddannelser uanset om de studerende er 
bosiddende i kommunen; etablerer tværgående 
kommunale samarbejder med ungdomsuddannelser, der 
har afdelinger i flere kommuner; samt at kommunerne 
internt etablerer fora til udveksling af viden om unges 
sundhed og koordinerer sundhedsindsatserne.
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UU / 
BU 22

FLERE BØRN 
OG UNGE SKAL 

VÆRE FYSISK 
AKTIVE

Børn og 
unges 
sundhed

Styrke 
implementeringen 
af 45 minutters 
bevægelse og fysisk 
aktivitet i 
folkeskolen

Børn der vokser op med gode idrætsvaner viderefører disse 
ind i voksenlivet. Derfor styrkes fysisk aktivitet som en 
integreret del af kerneydelsen i institutionerne på børne- og 
ungeområdet gennem fem tiltag: 
(1) Pilotprojektet ”Familieleg” i dagtilbud (del af Bevæg dig 
for livet); 
(2) Uddannelse af cykelpædagoger i daginstitutionerne; 
(3) Gøre samarbejde mellem skole og idrætsforeningerne 
obligatorisk som en del af den obligatoriske matrix for 
skolerne (Åben skole); 
(4) Idrætscertificering (under DGI) af flere dagtilbud, skoler 
og klubber; 
(5) Indretter de fysiske rammer, så de indbyder til fysisk 
aktivitet. Regeringen præsenterede i september 2018 en 
plan, der skal reducere antallet af timer til understøttende 
undervisning og afkorte skoledagen. Det kan påvirke 
rammebetingelserne for Åben Skole

Delvist 
implemen-
teret

1) Delvist implementeret. Forsøg gennemført i Børnehuset 
Bryghuset. Sat på standby i forbindelse med lederskifte.
2) Ikke implementeret. Rekruttering af cykelpædagoger har 
været vanskeligt
3) Helt implementeret
4) Ikke implementeret
5) Delvist implementeret. Skolegårde opgraderes i 
forbindelse med LAR projekter. Heri indtænkes bevægelse. 

SFU 23

FLERE BØRN 
OG UNGE SKAL 

HAVE ET 
TANDSÆT 

UDEN 
EROSIONER 

NÅR DE 
FORLADER 

TANDPLEJEN

Børn og 
unges 
sundhed

Forebygge 
risikoadfærd 
gennem kritisk 
dialog og stærke 
forpligtende aftaler i 
forældregruppen, 
suppleret med 
undervisning. 

Indsatsen skal styrke tandsundheden og sundheden for 
børn og unge i alderen 3-13 år ved at arbejde med 
forældrenes holdning til deres børns indtag af 
sukkersødede og syreholdige mad og drikkevarer og senere 
hen de unges egen holdning. Salget af læskedrikke på det 
danske marked har været stigende gennem de senere år, og 
blandt de 11-15 årige drikker 4-5 % af pigerne og 5-8% af 
drengene sukkersødede sodavand mindst en gang om 
dagen. Indsatsen udbygges den eksisterende og 
veletablerede indsats i Tandplejen med et nyt pilotprojekt: 
Dialogmøder med forældrene til børn i udvalgte 
daginstitutioner. Dialogen vil indgå som en del af et i 
forvejen planlagt forældremøde i daginstitutionen

Ikke  
implemen-
teret

Grundet omstruktureringer i tandplejen har der ikke været 
ressourcer til at prioritere denne opgave.
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KFU 24

PARTNER-
SKAB MED 

FORENINGER 
MED HENBLIK 

PÅ BEDRE 
MODTAGELSE 
OG FASTHOLD-
ELSE AF BØRN 
OG UNGE PÅ 
FRITIDSPAS

Robuste 
fælles-
skaber 
og 
mental 
sundhed

Understøtte kultur- 
og fritidslivet, 
foreninger og 
motions-
fællesskaber i at 
kunne modtage 
flere borgere og 
være bedre til at 
inkludere alle 
målgrupper af 
borgere

Udsatte børn og unge har behov for hjælp til at komme i 
gang med en fritidsaktivitet, dels økonomisk, dels praktisk 
hjælp til eksempelvis at få indblik i det lokale fritidsliv, 
tilmelding samt møde til træning. I indsatsen indgås 
partnerskaber med cirka fem foreninger med det formål at 
få foreningerne til at spille en større rolle i at hjælpe 
medlemmer med fritidspas til at blive i foreningen. Såfremt 
der via Integrationshandleplanen tildeles midler til 
indsatsen, oprettes en partnerskabspulje, som lokale 
foreninger kan søge. Motivationen og formålet for 
foreningen skal være at blive bedre til at tage imod og 
fastholde nye foreningsuvante medlemmer med fritidspas. 
For eksempel fastholdelsesguider i foreningen, 
buddyordninger eller gearing af (de ofte frivillige) 
instruktører og trænere til at tage hånd om de børn der har 
fritidspas.  

Delvist 
implemen-
teret

Indsatsen, der i dag lyder navnet ”Fastholdelsespulje” 
opnåede støtte fra Folkeoplysningsudvalget. 
Implementeringen har vist sig vanskelig af flere årsager. 
Bl.a. at færre foreninger end forventet har søgt 
Fastholdelsespuljen. Pt. er indgået aftale med 3 foreninger, 
1 kendt og 2 nye i forhold til fritidspas. Men 
implementeringen i foreningerne har vist sig svær pga. 
begrænset tid/ressourcer. Desuden har det været en 
udfordring at matche borgere med de to nye foreninger.  

KFU 25

KULTURSTIL-
LADSET - 
KULTUR-

FORMIDLING 
TIL SOCIALT 

UDSATTE 
VOKSNE

Robuste 
fælles-
skaber 
og 
mental 
sundhed

Skabe rammer for, 
at borgere kan gøre 
noget aktivt og 
meningsfuldt 
sammen med andre

Sårbare og socialt udsatte voksne på Frederiksberg deltager 
i mindre grad i kulturoplevelser på Frederiksberg end 
gennemsnittet. Indsatsen sigter mod at præsentere byens 
kulturtilbud på en anden måde end den gængse for 
målgruppen. Indsatsen udvider og udvikler netværket 
”Kulturstilladset” for socialt udsatte og sårbare voksne, 
hvor målgruppekendere og kulturaktører mødes om 
formidling af aktuelle kulturtilbud til målgruppen. Et 
lignende netværk blev etableret i 2017 med fokus på 
udsatte familier. Baseret på de gode erfaringer fra dette 
netværk etableres nu et tilsvarende med fokus på udsatte 
og sårbare voksne. Udgifter til indsatsen finansieres af 
bevilling fra budgetforlig 2017 ”Kultur til socialt udsatte”.  

Helt 
implemen-
teret

Der er nu også etableret et netværk målrettet udsatte 
voksne, hvorigennem der formidles lokale kulturoplevelser. 
Netværket fungerer efter planen og fortsætter indtil videre 
i 2020.
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KFU 26 PÅ KANTEN AF 
KULTUREN

Robuste 
fælles-
skaber 
og 
mental 
sundhed

Indgå forpligtende 
samarbejde med 
kultur- og 
fritidslivet, 
foreninger og andre 
aktører i byen, som 
skaber robuste 
fællesskaber for 
byens borgere - for 
eksempel aktive 
idrætsfællesskaber

En del unge (12-20-årige) færdes i KU.BE, men husets tilbud 
appellerer sjældent til dem, eller formår ikke at rumme 
dem, samtidig med at de unge ofte ikke følger kulturhusets 
formelle og uformelle spilleregler. Det resulterer ofte i 
eksklusion af disse unge. Projektet skal styrke KU.BE’s 
rummelighed, så udsatte unge inkluderes i konstruktive 
fællesskaber og introduceres til kultur- og fritidslivet med et 
mere aktivt og socialt liv til følge. På sigt skal projektet 
forankre de udsatte unges engagement i kultur- og 
fritidslivet samt bidrage til at styrke rummeligheden i 
kulturhuse i hele Danmark. Konkret skal projektet bidrage 
med viden, værktøjer og metoder i forhold til inklusion og 
rummelighed i kulturhuse og idræt og kultur som vej til 
fællesskaber. Projektet er støttet af Velux Fonden med 2,65 
mio. kr. over tre år. I samarbejde med Idrætsprojektet og 
FFB samt gadeplansmedarbejdere med flere vil projektet nå 
målgruppen med åbne træninger flere steder omkring 
boligområdet, der grænser op til KU.BE. Dette for at bygge 
en tryg bro til KU.BE for de unge med kendte instruktører. 
Gradvist igennem projektet bliver ansvaret overdraget til 
uddannede frivillige unge. I projektets sidste år vil de unge 
have hovedansvaret med støtte fra KU.BE og 
Idrætsprojektet, hvorved aktiviteterne gradvist forankres i 
en frivillig indsats gennem projektet.

Delvist 
implemen-
teret

Projektet er 3 årigt og slutter i 2021. Delmål er opnået ift. 
eksekvering af de åbne træninger med i gennemsnit 20 
unge pr. træning. Med iværksættelse af konceptet 
”Monday Takeover” er der skabt en rugekasse/platform for 
aktiviteter, som unge har ansvaret for dvs. de planlægger 
og eksekvere events for og af unge, som er forholdsvis 
velbesøgt. Mere konkret har unge planlagt og eksekveret 
grillaftener, filmklub, dancebattles, madevents m.m. 

ÆOU 27

FOLKE-
KØKKEN I 

LOKAL-
OMRÅDERNE

Robuste 
fælles-
skaber 
og 
mental 
sundhed

Skabe rammer for, 
at borgere kan gøre 
noget aktivt og 
meningsfuldt 
sammen med andre

Indsatsen skal styrke sundheden for ensomme ældre og 
andre socialt isolerede borgere. Disse borgere har behov for 
bedre eller nye muligheder for at møde andre i en uformel 
og hyggelig ramme. Eksempelvis spiser mange ældre i eget 
hjem næsten alle måltider alene. Indsatsen sigter mod at 
etablere flere muligheder for fællesspisning, så flere har 
mulighed for at deltage i fællesspisning tæt på deres hjem. 
Konkret etableres et til to folkekøkkener på en eller to 
institutioner, og institutionerne åbnes op for 
lokalbefolkningen på tværs af generationer.

Helt 
implemen-
teret

Arbejdsgruppen valgte at ændre en lille smule i formålet 
for handleplanen, idet målet blev ændret til at 
konceptafprøve et folkekøkken til inspiration for andre 
institutioner, som måtte have lyst til at starte et 
folkekøkken/fællesspisning op på deres institution
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SU 28

BEDRE 
HÅNDTERING 
AF BORGERE 

MED 
SPISEFOR-

STYRRELSE PÅ 
BOTILBUD

Robuste 
fælles-
skaber 
og 
mental 
sundhed

Skabe rammer for, 
at borgere kan gøre 
noget aktivt og 
meningsfuldt 
sammen med andre 

Indsatsen skal styrke sundheden for borgere med 
spiseforstyrrelser på botilbuddet Soltoppen. I vores 
dagligdag kan vi se, at målgruppen har behov for at indgå i 
fællesskaber, der ikke alene handler om deres 
spiseforstyrrelse. De opsøger primært fællesskaber, hvor 
der er fokus på deres diagnose. Dermed kan det blive svært 
at få fokus væk fra sygdommen/diagnosen. Indsatsen 
afprøver eksisterende metoder og tilgange i aftalt 
samarbejde med borgere med spiseforstyrrelser på 
botilbuddet Soltoppen.

Delvist 
implemen-
teret

Socialpsykiatriområdet:Der arbejdes målrettet med 
kompetenceudvikling i tilgangen til disse borgere. Der er 
yderligere iværksat planer for en mere hensigtsmæssig 
fordeling af borgerene på nyt botilbud med opstart 2020.


