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Bilag 4

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets

handleplan 2019

til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022

TILBUD TIL ARABISK TALENDE MINORITETSETNISKE BORGERE MED KRONISK SYGDOM ELLER KRÆFT

Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)
Sundt byliv☐
Sundhed for alle☒
Børn og unges sundhed☐
Robuste fællesskaber og mental sundhed☐

Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

Vi opnår vore mål ved at  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 lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
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Indsatsen lægger sig op af den bedst tilgængelige viden på området. Viden er hentet fra forskellige rapporter fra 
Sundhedsstyrelsen, som omhandler etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen, samt viden fra egne interviews 
med 3-5 borgere fra målgruppen.       

Målgruppe for indsatsen

Indsatsen skal styrke sundhed og helbred for minoritetsetniske borgere med kronisk sygdom eller kræft, som taler 
arabisk

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

I vores dagligdag kan vi se, at minoritetsetniske borgere fra ikke vestlige lande har ringere socio-økonomiske vilkår, 
højere forekomst af kroniske sygdomme samt et højt forbrug 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. 

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil imødekomme dette behov ved at 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 

Konkret vil vi ansætte en peermentor, som kan være kulturel og sproglig brobygger og lave opsøgende arbejde i 
samarbejde med koordinatorerne for forløbsprogrammerne 

Mål for indsatsen

Når vi har implementeret indsatsen, opnår vores målgruppe at de får bedre mulighed for at mestre livet med kronisk 
sygdom og på den måde har samme adgang til et rehabiliteringstilbud, som etnisk danske borgere har.

Og udbyttet for vores organisation er at vi mindsker den social ulighed, idet vi når en gruppe borgere, vi ellers har 
svært ved at nå med en rehabiliterende indsats

Succeskriterier og tidligere indikatorer

Vi kan se, at målet er nået ved at der er etableret en kvindecafe målrettet borgere med kronisk sygdom; at der er 
etableret kursusforløb målrettet borgere kronisk sygdom og anden etnisk baggrund; at der er etableret rygestop 
tilbud; samt at der er etableret mulighed for indledende afklarende samtale med borgerne.

Vi kan se, at vi er på rette vej ved at, vi har kortlagt behov for rehabiliterende tilbud blandt borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk; at vi kommer i dialog med borgere med kronisk sygdom, som ikke tidligere har haft kendskab til 
Sundhedscentret; samt at vi modtager flere henvisninger på borgere med anden etnisk baggrund og kronisk sygdom 
til tilbuddene i Sundhedscentret

Udvalg

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for følgende udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Anne Rindholm Friis og Anna Neve

BEDRE DÆKNING I FORHOLD TIL BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET

Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)
Sundt byliv☐
Sundhed for alle☐
Børn og unges sundhed☒
Robuste fællesskaber og mental sundhed☐

Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

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

Indsatsen lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i Danmark bliver vaccineret ifølge børnevaccinationsprogrammet. For at styrke 
tilslutningen til vaccinationsprogrammet fremhæver Sundhedsstyrelsen blandt andet sundhedsplejens rolle, 
herunder, at sundhedsplejerskerne har et stort fokus på børnevaccinationsprogrammet ved hjemmebesøg hos 
nybagte forældre – og særligt ved førstegangsforældre. Sundhedsplejerskerne spørger ind til vaccinationsstatus for 
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de enkelte vacciner, minder forældre om at bestille tid til vaccination hos egen læge og fortæller om vigtigheden af at 
lade børn vaccinere. 

Børnevaccinationsprogrammet, Årsrapport 2017i.

Målgruppe for indsatsen

Den primære målgruppe er børn og forældre i alderen 0-16 år

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

Frederiksberg, og de større byer generelt, ligger lavere end landsgennemsnittet i de årlige opgørelser af 
vaccinationsdækningen for Børnevaccinationsprogrammet. Særligt dækningen i forhold til HPV-vaccinen har gennem 
en årrække ligget markant under landsgennemsnittet. 

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil gennem dialog med forældre, Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Regionen og praksissektoren motivere 
til, at børn og unge på Frederiksberg følger det nationale børnevaccinationsprogram så vaccinationsdækningen 
nærmer sig landsgennemsnittet. Konkret vil vi iværksætte fire tiltag: 

1) Sundhedsplejen drøfter vaccinationsdækning ved indskolingssamtalen i 0. klasse, hvor børn der er fyldt fem år 
og følger det Nationale Vaccinationsprogram skal være vaccineret mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og 
MFR

2) Sundhedsplejen sender et brev til alle elever i 6. klasse, hvor de opfordrer til, at børn- og unge på Frederiksberg 
vaccineres med HPV-vaccinenii

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 unge lægen 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 deres datter vaccineres.

Tiltagene sigter på, at udnytte den relation der skabes mellem forældrene og sundhedsplejen allerede fra fødslen til at 
skabe en bedre vaccinationsdækning. Tiltagene sker inden for den lovfæstede arbejdsdeling mellem 
Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Regionen og praksissektoren der betyder, at kommunerne alene har 
generelle sundhedsforebyggende opgaver, der falder ind under Sundhedslovens § 120, som fastlægger, at 
"Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund 
voksentilværelse".

Den personlige dialog suppleres med en styrket generel information på SkoleIntra, hjemmeside m.v. 

I Regeringens lovkatalog 2018/19 forventer Sundhedsministeren at fremsætte forslag om ændring af  sundhedsloven  
for at opnå bedre digitalt samarbejde i  sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccinationiii. 
Sundhedsplejen arbejder sammen med NOVAX som leverer Sundhedsplejens system på, at oplysninger fra det 
Nationale Vaccinationsregister kan blive tilgængelige i børnenes journal. Leverandøren  oplyser at det tidligst kan ske 
i løbet af 2019. Derved skabes et bedre grundlag for Sundhedsplejens rådgivning og opsøgende indsats. 

Mål for indsatsen

Når vi har implementeret indsatsen, forventes vaccinationsdækningen generelt og særligt for HPV at stige.

Succeskriterier og tidligere indikatorer

Det første brev fra Sundhedsplejen til elever i 6. klasse sendes i skoleåret 2018/19. 

I Ind- og Udskolingsundersøgelserne spørges der til elevens vaccinationsdækning. Herudover offentliggør 
Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Seruminstituttet årsrapport over vaccinationsprogrammetiv. 

Her skal ses i fremgang i vaccinationsdækningen. 

Udvalg

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for Sundheds- og forebyggelsesudvalget og Børneudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl, Sundhedsplejen, suda01@frederiksberg.dk

TIDLIG OPSPORING AF ÆLDRE I EN VANSKELIG LIVSSITUATION

Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)
Sundt byliv☐
Sundhed for alle☒
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Børn og unges sundhed☐
Robuste fællesskaber og mental sundhed☐

Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

Vi opnår vore mål ved at skabe lige muligheder for at benytte de tilbud, der kan styrke den enkeltes sundhed, blandt 
andet ved at have fokus på rekruttering og tilgængelighed, når sundhedsindsatser planlægges.  

Indsatsen lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne, Sundhedsstyrelsen 2017.

Målgruppe for indsatsen

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.

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

I vores dagligdag kan vi se, at vores målgruppe har behov for støtte til at søge hjælp til problemer af social, fysisk eller 
psykisk karakter. 

Det giver sig bl.a. til udtryk i  at mange ældre, som er i en vanskelig eller udsat livssituation, ikke benytter sig af 
muligheden for en samtale med en sundhedsrådgiver. Dette skyldes blandt andet manglende kendskab til tilbuddet, 
manglende ressourcer hos den ældre eller psykiske/ sociale barrierer i den ældres liv. En øget synlighed og 
tilgængelighed kan være medvirkende til, at flere ældre i en udsat livssituation tager i mod hjælp og støtte. Ved en 
kontinuerlig tilstedeværelse i de ældres nærmiljø er det forventningen, at sundhedsrådgiveren kan opbygge en 
tillidsfuld relation hos beboerne, som kan danne grundlag for, at ældre med behov, tager imod tilbuddet om en 
samtale. 

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil imødekomme dette behov ved at øge 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, fælles rum eller lignende 1 gang pr uge i 6 mdr. 
med mulighed for forlængelse. Sundhedsrådgiveren vil invitere til uformelle kaffe-møder, hvor ældre sammen eller 
hver for sig, kan få råd og vejledning til de udfordringer, de har. Sundhedsrådgiveren kan tilbyde individuelle samtaler 
i hjemmet eller gruppemøder i fælleslokaler. Sundhedsrådgiveren kan ved sin tilstedeværelse ugentligt medvirke til at 
bygge bro mellem kommunen og beboere, viceværter, boligsociale medarbejdere etc.

Mål for indsatsen

Når vi har implementeret indsatsen, opnår vores målgruppe at have et øget kendskab til og brug af Seniorsamtaler. 
Borgere med behov for hjælp og støtte, er blevet henvist til rette indsats/tilbud 

Og udbyttet for vores organisation er at ældre i risiko for fysisk, psykisk eller socialt funktionsevnetab får hjælp og 
støtte til at fastholde eller øge deres funktionsniveau, trivsel og selvstændighed.

Succeskriterier og tidligere indikatorer

Vi kan se, at målet er nået ved at vi i 2019 har etableret en fremskudt indsats i mindst 2 ældre- / eller boligsociale 
områder, og opnået kontakt til ældre i målgruppen, som ikke tidligere har benyttet sig af et forebyggende 
hjemmebesøg, men som har behov for en indsats. 

Vi kan se, at vi er på rette vej ved at vi oplever en stigning i antallet af kontakter til borgere med behov for en indsats.

Udvalg Sundhed- og forebyggelsesudvalget

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for følgende udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Forebyggelsesområdet, Sundhedscentret, Irene Harboe Brandt
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”VI KVITTER SMØGERNE SAMMEN”
Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)

Sundt byliv☐
Sundhed for alle☒
Børn og unges sundhed☐
Robuste fællesskaber og mental sundhed☐

Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

Vi opnår vore mål ved at understøtte røgfri miljøer i kommunen, forebygge rygestart og fortsat tilbyde hjælp til 
rygestop til byens borgere. 

Indsatsen lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsøgende rekruttering til rygestoptilbud. Kommunen gennemfører opsøgende indsatser i arenaer, hvor målgrupper, 
som af forskellige årsager kan have vanskeligt ved selv at opsøge de kommunale tilbud, færdes. Målgruppen er som 
minimum unge på ungdomsuddannelserne (særligt erhvervsskoler) og produktionsskoler, gravide, der ryger, og deres 
partner, borgere i udvalgte boligområder, udviklingshæmmede, indsatte i fængsler, psykisk syge, hjemløse og andre 
socialt udsatte borgere. Det bør overvejes at etablere udgående rygestoptilbud, der tilgodeser de specifikke gruppers 
særlige behov. Indsatsen kan tænkes sammen med indsats for at markedsføre rygestoptilbud til samme målgrupper 
(Forebyggelsespakken om tobak).

Målgruppe for indsatsen

Indsatsen skal styrke sundheden for borgere, som modtager ydelse gennem en støtte-kontakt-person.

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

I vores dagligdag kan vi se, at vores målgruppe har behov for et målrettet rygestoptilbud, idet de ikke kommer på de 
rygestoptilbud. Kommunen tilbyder. At tilbyde borgeren en cigaret kan oftest være den ice-breaker som 
støttekontaktpersonerne bruger for at etablere et fælles tredje – for derigennem at etablere tillid og kontakt. Derfor må 
vi inddrage støttekontaktpersonerne for at kunne hjælpe borgeren bedst muligt. 

Det giver sig bl.a. til udtryk i, at antallet af rygere er stort blandt borgere i støttekontaktpersonordningen, samt i at vi 
ikke ser disse borgere i de etablerede rygestopkurser.

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil imødekomme dette behov ved at udsatte og sårbare borgere tilbydes et rygestopkursus, hvor støtte-
kontaktperson-korpset deltager på lige fod med borgerne.  

Konkret vil vi tilbyde borgere og deres støttekontaktsperson fælles rygestopkurser. Kurserne foregår i arbejdstiden, 
og placeres fysisk et sted, der passer til målgruppen. Socialafdelingen formidler tilbuddet og motiverer borgere og 
støttekontaktpersoner til at deltage, samt står for det praktiske og administrative i forbindelse med kurserne. 
Sundhedscentret bidrager med rygestoprådgiver og værdibeviser til rygestopmidler til borgere og 
støttekontaktpersoner, samt tilbyder sparring på processen.

Mål for indsatsen

Når vi har implementeret indsatsen, opnår vores målgruppe at være røgfri. 

Og udbyttet for vores organisation er sundere borgere og medarbejdere.

Succeskriterier og tidligere indikatorer

Vi kan se, at målet er nået ved at  deltagerne efter kurset samt ved 6. måneders opfølgningen er røgfri.

Vi kan se, at vi er på rette vej ved at der har været etableret et kursus for borgere og medarbejdere, samt at borgerne 
deltager i kurset. 

Udvalg

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for følgende udvalg: Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Socialafdeling, udførerchef for socialpsykiatri, Niels Henrik Jensen. Forebyggelsesområdet, leder af 
forebyggelsesområdet Addie Just Frederiksen

FÆRRE BØRN OG UNGE SKAL UDSÆTTES FOR PASSIV RYGNING

Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)
Sundt byliv☐
Sundhed for alle☐
Børn og unges sundhed☒
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Robuste fællesskaber og mental sundhed☐
Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

Skabe røgfri rammer hvor børn og unge færdes.   

Indsatsen lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Udbygning af samarbejde internt om henvisning til rygestoptilbud (G). Kommunen udbygger samarbejdet internt med 
relevante afdelinger (jobcenter, børn- og ungeforvaltning, ældreplejen, den kommunale tandpleje mv.) så borgere 
systematisk spørges til deres rygevaner og tilbydes henvisning til rygestoptilbud i kommunen. Fleksible 
rygestoptilbud af høj kvalitet. 

Forebyggelsespakke om Tobak.

Målgruppe for indsatsen

Den primære målgruppe er forældre til hjemmeboende børn. 

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

Sundhedsplejen oplever, at rygere der bliver gravide, stopper med at ryge. Desværre starter nogle med rygning igen 
efter fødslen. Indskolingsundersøgelsen viser, at 7 procent af børn på Frederiksberg er udsat for passiv rygning i 
hjemmet.

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil gennem dialog med forældre og et systematisk henvisningssamarbejde til fleksible rygestoptilbud reducere 
antallet af børn der udsættes for passiv rygning. 

Konkret vil vi iværksætte 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 rygningv

Herudover indgår Børne- og Ungeområdet i arbejdet med udmøntning af ”Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 
2019-2022” indsatser for en røgfri generation. Indsatser til udmøntning af aftalen forventes behandlet i 
Kommunalbestyrelsen i 2019. 

Mål for indsatsen

Når vi har implementeret indsatsen, forventes andelen af børn der udsættes for passiv rygning at falde. 

Succeskriterier og tidligere indikatorer

Vi kan se, at målet er nået ved øget henvisning til rygestoptilbud fra Sundhedsplejen af forældre til nyfødte og fald i 
antallet af forældre som ved indskolingsundersøgelsen tilkendegiver at der ryges i hjemmet. 
Endvidere skal der ses et fortsat fald i andelen af rygere i hjem med børnvi

Udvalg

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for Sundheds- og forebyggelsesudvalget og Børneudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl (Koordinerende), Sundhedsplejen, suda01@frederiksberg.dk

TIDLIG OPSPORING OG INDSATS OVERFOR BØRN MED OVERVÆGT

Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)
Sundt byliv☐
Sundhed for alle☐
Børn og unges sundhed☒
Robuste fællesskaber og mental sundhed☐

Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

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

Indsatsen lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Vejledning om vægt ved sundhedsplejens skoleundersøgelser (G) Sundhedsplejen har fokus på barnets og den unges 
vægtudvikling ved ind- og udskolingsundersøgelser samt de øvrige regelmæssige undersøgelser gennem 
skoleforløbet og rådgiver om vægt ved behov. Forældrene inddrages afhængigt af barnets alder. Der henvises ved 
behov til yderligere udredning og tilbud i kommune eller region, herunder almen praksis.
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Opsporing af førskolebørn med overvægt eller risiko for udvikling af overvægt (G) Sundhedsplejersken identificerer 
børn med overvægt eller børn med øget risiko for at udvikle overvægt ved besøg i hjemmet i barnets første leveår og 
eventuelle besøg i småbarnsalderen. Ved identifikation af et barn med overvægt sikres et samarbejde mellem 
sundhedsplejersken, familien og den praktiserende læge. Ansatte i dagtilbud og den kommunale tandpleje og 
praktiserende tandlæger, der behandler børn, medvirker også til tidlig opsporing af børn med overvægt (uden dog at 
foretage målinger af barnet) i samarbejde med sundhedsplejen.

Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejersken til alle familier med børn i 3-årsalderen (U) Familier med behov i 
kommunen tilbydes et sundhedsplejerskebesøg i hjemmet, når barnet er omkring tre år. Besøget tager udgangspunkt 
i barnets vaner og trivsel og inddrager hele familiens vaner i forhold til mad, måltider og fysisk aktivitet for at fremme 
sunde vaner og forebygge, at uhensigtsmæssige vaner videreføres til barnet. Såfremt barnets vægt ikke udvikler sig 
hensigtsmæssigt, tilbydes opfølgende indsatser, fx i form af hjemmebesøg eller andre kommunale indsatser. Ved 
behov henvises til yderligere udredning i det regionale sundhedsvæsen, herunder almen praksis, og til relevante 
tilbud i kommune eller region.

Tilbud til skolebørn med moderat overvægt (G) Kommunen tilbyder indsatser til skolebørn med moderat overvægt. 
Indsatsen inddrager familien og omfatter mad og måltider, fysisk aktivitet og støtte til adfærdsændring samt en 
vurdering af barnets psykosociale situation. Ved behov henvises til udredning i almen praksis. Der sker en løbende 
gensidig orientering mellem almen praksis, sundhedsplejen og eventuelle andre relevante aktører, fx frivillige 
foreninger. For nogle børn kan det være relevant at inddrage socialforvaltningen, men overvægt alene er ikke 
tilstrækkelig grund til underretning. Ved overgang fra en aktør til en anden tilstræbes en koordineret og 
sammenhængende indsats, som fx samarbejde mellem kommunen og Julemærkehjemmene i forbindelse med ophold 
på Julemærkehjem. 

Forebyggelsespakken om Overvægt

Målgruppe for indsatsen

Den primære målgruppe er forældre og børn i 0-16 års alderen. 

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

På landsplan og på Frederiksberg ses en stigning i andelen af børn som er moderat (IOTF-25) og svært overvægtige 
(IOTF-30). Forekomsten af overvægt er ikke ligeligt fordelt. Kommunernes Landsforening har i et analysenotatvii vist at 
overvægt i 0. og 1. klasse særligt forekommer hos piger, hos børn der vokser op med en forsørger og blandt 
indvandrere og efterkommere efter indvandrere. Den regionale sundhedsprofilviii understøtter at forekomsten af 
overvægt har social slagside og er knyttet til andre risikofaktorer herunder dårlig mental sundhed. Indsatserne sigter 
imod at bremse væksten i forekomst af moderat og svær overvægt hor børn og unge

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil gennem dialog med forældre og børn, motivere til de nødvendige livstilsændringer, i familier hvor der ses 
overvægt eller vurderes at være risiko for udvikling af overvægt. 

Konkret vil vi iværksætte fem tiltag: 

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 overvægt 
eller vurderes at være risiko for udvikling af overvægt, støtte til omlægning af livsstil. 

5) Der etableres i 2019 en skolemadsordning (Leverancemodel). 

Samspillet mellem kommunens sundhedsfaglige personale og familierne om ændring af livsstil i familier hvor der ses 
overvægt eller vurderes at være risiko for udvikling af overvægt er vanskeligt, fastslår Sundhedsstyrelsenix. Samtidig 
er der tale om et felt, hvor den generelle samfundsmæssige regulering af rammevilkårene har meget stor betydning 
for udviklingen. 

Partierne bag aftalen om Frederiksberg Kommunes budget for 2019 er enige om, ”at et solidt og sundt frokostmåltid 
vil gøre en forskel, ernæringsmæssigt, socialt og for indlæringen. Mætte børn er børn, der har overskud, lyst og 
energi til at lære, lege og være sammen på en lang skoledag. Samtidig modvirker et ordentlig frokostmåltid overvægt 
og usunde madvaner. Til dette formål afsættes 2,3 mio. kr.

”Med udgangspunkt i den eksisterende madpakkeordning på Lindevangsskolen udbredes en leverancemodel med 
tilskud til det enkelte måltid til alle skoler. Der ydes tilskud gradueret efter indkomstkriterier. Den konkrete 
udmøntning besluttes i Undervisningsudvalget”x. En skolemadsordning vil understøtte indsatsen. 

Den plan som sundhedsplejen lægger sammen med familien, kan rumme en bred vifte af tiltag, fra behovsbesøg fra 
sundhedsplejen, visitation til ophold på Julemærkehjem, Jump4fun eller samspil med en kostvejleder. 

Mål for indsatsen
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Når vi har implementeret indsatsen, forventes andelen af moderat eller svært overvægtige ved ind- og 
udskolingsundersøgelserne at stagnere eller falde. 

Succeskriterier og tidligere indikatorer

De første 3-års besøg og gruppeforløb for fædre forventes afviklet i 2019 hvor der ligeledes forventes truffet 
beslutning om udmøntning af en skolemadsordning. 

Udvalg

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Børneudvalget og 
Undervisningsudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl, Sundhedsplejen suda01@frederiksberg.dk
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FLERE BØRN OG UNGE SKAL HAVE ET TANDSÆT UDEN EROSIONER NÅR DE FORLADER TANDPLEJEN

Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds)
Sundt byliv☐
Sundhed for alle☐
Børn og unges sundhed☒
Robuste fællesskaber og mental sundhed☐

Indsatsen lægger sig op af følgende prioriterede handling fra sundhedspolitikken 

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

Indsatsen lægger sig op af følgende faglige anbefaling – f.eks. fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Mad og måltider (Forebyggelsespakke Mad og måltider, Sundhedsstyrelsen 13.april 2018), herunder begrænse 
indtaget af sukkersødede og syreholdige mad og især drikkevarer.

Information om sukkersødede og syreholdige mad og især drikkevarer til eleverne i 7. klasse

Information om sukkersødede og syreholdige mad og især drikkevarer gennem dialog med forældrene til børn i 
daginstitutionerne.

Målgruppe for indsatsen

Indsatsen skal styrke tandsundheden og sundheden for børn og unge i alderen 3-13 år.

Hvilken problem søger indsatsen at løse?

I vores dagligdag kan vi se, at vores målgruppe har behov for, at der skal arbejdes med  forældrenes holdning til deres 
børns indtag af sukkersødede og syreholdige mad og drikkevarer og senere hen de unges egen holdning til dette 
indtag. 

Salget af læskedrikke på det danske marked har været stigende gennem de senere år (kilde bryggeriforeningen). 
Blandt de 11-15 årige drikker 4-5 % af pigerne og 5-8% af drengene sukkersødede sodavand mindst en gang om 
dagen. For børn fra ½ år og voksne anbefales det, at højst 10% af madens og drikkevarerenes energiindhold kommer 
fra tilsat sukker. (kilde  Forebyggelses pakke, Mad og måltider). Ligeledes anbefales det, at de 3-6 årige maksimalt 
drikker 0,25 l sodavand om ugen og de 7-15 årige maksimalt drikke 0,5 l sodavand ugentligt.

Det stigende forbrug af læskedrikke / sodavand sætter tandsundheden under pres. Sodavand forårsager erosioner 
/syreskader, der desværre er en snigende irreversibel skade på tændernes emalje. Her ses en ætsning af tanden. 
Skaderne ses først ved at emaljen(det yderste lag af tanden) ætses og tanden mister sin naturlige struktur i 
overfladen. Dernæst ses cuppings (små skålformede kaviteter) på kindtænderne. Ved alvorlige erosioner kan emaljen 
helt forsvinde på områder af tanden og dentinen (den indre del af tanden) begynder nu at ætses væk. Erosioner kan 
medføre mange smerter hos patienten og kan have alvorlige konsekvenser for tandsættet, da erosioner er utroligt 
svære at behandle. Forebyggelse er derfor den vigtigste indsats overfor erosioner

Tandplejen laver statistik over forekomsten af erosioner på børn over 12 år ( på deres voksentænder) for løbende at 
vurdere udviklingen samt behovet for indsatsen. Forekomsten ligger på 15-17% flere drenge har erosioner ende piger.

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil imødekomme dette behov ved styrket fokus på forebyggelse af erosioner. Vi vil tænke sundhed ind ved at 
arbejde med kost og især drikkevaner gennem undervisning af børnene og dialog med forældrene samt forebygge 
risikoadfærd.

Konkret vil vi fortsætte med følgende tiltag:

• Registrering af erosioner på SCOR blanketten, på de 12-17 årige, således at Tandplejen kan følge forekomsten, 
dels hos den enkelte dels hos populationen og dermed løbende evaluere og målrette sine tiltag.

• Når der ved en undersøgelse konstateres erosioner kan der ved behov tages røntgen, foto eller aftryk afhængig 
af skadens omfang. Der vil ligeledes være mulighed for at indkalde den unge samt forældre til en samtale om 
forebyggelse

• Tandplejen vil fortsætte med at undervise de ældste elever (7. klasse), samt informere forældrene til samtlige 12 
årige, via dokument i journalen.

Nyt Tiltag:

• Pilotprojekt , hvor der iværksættes dialogmøder med forældrene til børn i udvalgte daginstitutioner. Dialogen 
skal indgå som et punkt/mindre del af et i forvejen planlagt forældremøde i institutionen.

Mål for indsatsen

Når vi har implementeret indsatsen opnår vi, at flere småbørn drikker mindre sodavand og at der er opbygget bedre 
vaner i hjemmene i forhold til indtagelse af sukkersødede og syreholdige drikkevarer.
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På længere sigt opnår vi, at andelen af erosioner fastholdes på maksimalt 17% trods det faktum, at salget af 

læskedrikke/sodavand i Danmark fortsat er stigende ( der købes ligeledes store mængder i bl.a. Tyskland).

Succeskriterier og tidligere indikatorer

Vi kan se at målet er nået, når vi ved statusundersøgelserne ( her spørges ind til kost og drikkevaner ) oplever at 
forbruget af læskedrikke/sodavand er faldet.

På længere sigt, kan vi se, at målet er nået, ved at andelen af børn på 12 år og derover får færre erosioner og at 
erosionerne er mindre alvorlige.

Udvalg

Indsatsen er en del af Handleplan 2019 for Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Ansvarlig(e) afdeling(er) og kontaktperson

Overtandlæge Lotte Høier, Tandplejen, loho05@frederiksberg.dk

  

 

i Børnevaccinationsprogrammet 2017, Sundhedsstyrelsen m.fl., 17. april 2018 
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Sundhedsstyrelsen m.fl., 17. april 2018

v Børneudvalgets møde 17. september 2018 (Sag 119) vi Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 

2017, Sundhedsadfærd og risikofaktorer, side 67 vii Overvægt blandt børn i 0. og 1. klasse – forekomst, 

Analysenotat, Kommunernes Landsforening, 1. oktober 2018 viii Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og 
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ix Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen, Vejledning til 
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