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Bilag 2: Ny handleplan 2021-2022 for Sundhedspolitik 2019-2022 

Sundt byliv 

Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

BMU 1 Bedre forhold for 
cykeltrafik 

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

Cykelinfrastrukturen forbedres og udvikles gennem etablering af cykelstier og –baner. I Budgetaftale 2021-2022 er det 
fastlagt, at målet fortsat er cykelstier langs alle trafikveje og skoleveje, hvor der færdes mange børn. Cykelstierne skal 
medvirke til at øge trygheden og trafiksikkerheden og dermed øge antallet af borgere og skolebørn, som vælger at 
tage cyklen. Jf. transportundersøgelsen på skolerne i 2020 blev 13 % af eleverne kørt i skole i bil af deres forældre. 
 
Konkret vil vi i 2021 anlægge cykelstier på Platanvej, og på Frederiksberg Allé på strækningen fra Vesterbrogade til 
Sankt Thomas Plads. Fra 2021 igangsættes etablering af cykelstier og cykelbaner på skoleveje og andre veje, hvor der 
færdes mange børn. Jf. beslutning i BMU den 2. november 2020 vil første strækning være Vodroffsvej mellem 
Danasvej og Gammel Kongevej.  

BMU 2 Fremme aktive og 
grønne 
transportformer 

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

Det skal være let for alle borgere at bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted ved hjælp af sunde og grønne 
transportformer som gang, cykling og effektiv kollektiv transport. Vi vil imødekomme dette behov ved at arbejde med 
udvikling af en mobilitetspolitik for Frederiksberg. 
 

KFU 3 Flere selv-organiserede 
bevægelses-aktiviteter 
i KU.BE 

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

I vores dagligdag kan vi se, at væsentlige grupper af borgere ikke benytter sig af de faste idrætstilbud i f.eks. 
idrætsforeninger, aftenskoler og andet, som kræver sæsontilmelding og er baseret på, at man betaler kontingent for 
at kunne deltage på et fast tidspunkt hver uge. Med indsatsen vil vi stille rum og rammer til rådighed, hvor i første 
omgang unge (og senere evt. også voksne og/eller seniorer) mødes om uforpligtende (til dels) selvorganiseret motion 
med skiftende indhold. Samtidig vil vi tilbyde midlertidig gratis træning, hvor unge kan snuse til forskellige 
idrætsgrene – herunder kampsport og dans.  
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SFU 
ÆOU 

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

Indsatsen skal styrke sundheden samt forebygge ensomhed og nedsat fysisk formåen hos de ældre borgere på 
Frederiksberg, der ikke formår at fastholde en fysisk aktiv hverdag både under COVID-19-nedlukning og efter 
genåbning. Fra forskningen ved vi, at regelmæssig motion og træning er en vigtig faktor i ældres mentale trivsel og 
fysiske formåen. Når vi har implementeret indsatsen, opnår vores målgruppe vejledning, støtte og inspiration til, 
hvordan de fastholder en fysisk aktiv hverdag, samt hjælp til hvordan de kan opsøge og indgå i motionsfællesskaber. 
Indsatsen omfatter blandt andet online træning og virtuelle fællesskaber som en integreret del af fremadrettede 
indsatser i Sundhedscentrets forebyggelsestilbud; en fast brobygningsindsats, der sikrer en direkte overgang til et 
andet tilbud - og gerne undervejs i det kommunale træningsforløb; kommunikationen om muligheder for motion til 
ældre borgere og promovering af muligheden for at bruge Træningshaven i Frederiksberg Sundhedscenter.   

KFU BU 5 Øget fokus på 
fritidspas til børn og 
unge 

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

Desværre er der fortsat mange børn og unge, der ikke er en del af fritidslivet, og det gælder især dem, der befinder sig 
i udsatte positioner, og som samtidig oftere rammes af psykisk mistrivsel. Med indsatsen vil vi styrke samarbejdet 
mellem fritidsguidekoordinatorerne, der har kontakten til foreningslivet og sagsbehandlerne i familieafdelingen, der 
har kontakten til mange udsatte børn og unge. Samarbejdet skal styrkes ved at udbrede kendskabet til 
fritidspasordningen hos sagsbehandlerne ved nye informationstiltag. Et styrket samarbejde herunder mere 
kommunikation om ordningen vurderes særligt aktuelt i lyset af corona-pandemien, som har medført mistrivsel og 
isolation for mange børn og unge.   

BMU 6 Bynaturens / grønne 
områders positive 
indvirkning 

Skabe endnu flere grønne, attraktive 
byrum og styrke bynaturen 

Målet med indsatsen er at styrke sundheden for alle borgere på Frederiksberg ved at skabe plads til mere bynatur og 
styrke biodiversiteten. 
Vi vil i 2021 arbejde mod at imødekomme dette behov ved en række forskellige tiltag: 
• Vi planter flere træer og blomstrende buske, stauder og forårsløg i kommunen, som kan glæde borgerne. 
• Vi anlægger en række nye byrum, som skal skabe mere bynatur og styrke biodiversiteten på Frederiksberg, 
herunder i nogle af de allerede eksisterende grønne byrum såsom Solbjerg Parkkirkegård og Danas Plads. 
• Vi opstiller et skakmiljø i Aksel Møllers Have, som giver mulighed for at træne sin mentale sundhed. 
• Der skabes mulighed for egne byhaver, som kan dyrkes alene eller i fællesskab med andre 
• Vi opsætter træningsredskaber og skaber mulighed for ophold mellem Boldstien og boldbanerne bag KB Hallen.   

KFU 
BMU 
SFU UU 
BU 

7 Grønne lommer Skabe endnu flere grønne, attraktive 
byrum og styrke bynaturen.  

Frederiksberg er en tæt bebygget by, hvor hver kvadratmeter udeareal tæller. Vi ved, at grønne områder i byen kan 
være med til at fremme den mentale sundhed. Med projektet udvælger vi nogle små områder i byen, som pt ikke 
bliver brugt så meget. Her vil vi lade de unge være med til at definere og bygge små midlertidige grønne lommer på 
Frederiksberg, der kan indbyde til eksempelvis ro og fordybelse, fællesskab, fysisk aktivitet og samvær. Alt sammen 
vigtige elementer i et sundt liv og forudsætning for at skabe livskvalitet i hverdagen for borgerne.  
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

BMU 8 Sikker trafik Arbejde med klimatilpasning, 
miljøvenlig og sikker trafikafvikling 
samt øvrig reduktion af støj-, jord- 
og luftforurening.  

Mange borgere føler sig utrygge i trafikken, ofte fordi de føler, at der køres for stærkt eller for cyklisternes 

vedkommende, fordi de føler at pladsen er trang. Der er generelt relativt få ulykker på Frederiksberg, men flere 

kommer reelt til skade hvert år.  

Vi vil imødekomme problemerne ved at gennemføre fysiske tiltag på vejene. Dette ved at gennemføre kampagner i 

relation hertil med afsæt i analyser af de uheld, der er sket. Konkret vil vi anlægge flere cykelstier, ændre på 

forholdene hvor flere kommer til skade og gøre krydsningspunkter sikre og trygge.  

Der har årligt været afsat en pulje på 3 mio. kr. til gennemførelsen af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag. 

BMU 9 Forbedret luftkvalitet Arbejde med klimatilpasning, 
miljøvenlig og sikker trafikafvikling 
samt øvrig reduktion af støj-, jord- 
og luftforurening.  

"Forslag til Strategi for Ren luft – 2030”, til afløsning af den eksisterende Strategi til bekæmpelse af luftforurening 
2012, er pt. under politisk behandling. Indsatserne koncentreres om trafikken og brændeovne, som er de største 
kilder til luftforurening på Frederiksberg. En række af indsatserne forventes at være betinget af ny statslig lovgivning 
på området.  
Der opstilles mål for de sundhedsskadelige partikler, som senest i 2030 skal overholde, de af WHO opstillede 
sundhedsbaserede retningslinjer. Strategien opsætter 5 TEMAER, og foreslår en række indsatser til bekæmpelse af 
luftforureningen: 
• Grøn mobilitet med blandt forslag om miljøzone for dieselpersonbiler samt fremme af den grønne mobilitet med 
øget brug af elbiler samt elbusser, sidstnævnte allerede fra 2025.  
• Styr på brændeovnene med forslag om en national handlingsplan til reduktion af partikelforurening for 
brændeovne. Målet er er reduktion på 80 % allerede i 2025. Midlerne er blandt andet brug af partikelfilter. 
• Rensning af luften i byrummene med brug af blandt andet photokatalyserende fortovs- og vejbelægninger til NOx-
fjernelse samt fremme af grønne vægge til luftforureningsreduktion. mv. 
• Samarbejde og monitering med indsatser for bedre overvågning af luftforurening samt øget samarbejde mellem 
kommuner og stat om luftforureningsreducerende indsatser 
• Eksponering og hvad kan jeg selv gøre med indsatser rettet mod den enkelte borger for mere miljø- og luftvenlig 
trafikadfærd, øget information og viden om luftforurening og derigennem mindre eksponering (udsættelse) for 
borgerne/brugerne ved f.eks. dyrkelse af motion og ophold på institutionsområder nær de trafikerede veje. 
Udviklingen i luftforureningen med partikler (PM2,5) og NO2 opgøres hvert år i kommunens grønne regnskab. Målet 
er en forsat faldende tendens.   
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Sundhed for alle 

Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SU 10 Samarbejdsgruppe om 
sundheds-procedurer 
for udfører-
institutionerne under 
socialpsykiatri og 
handicap 

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 alle beboere på udfører-institutionerne under socialpsykiatri og handicap ved at 
skabe en systematisk tilgang på sundhedsområdet samt etablere interdisciplinært samarbejde. 
Der skal være fokus på den forebyggende indsats inden for livsstilssygdommene, tidlig opsporing af sygdomme og 
optimal behandling af sygdomme med relevant brug af det etablerede sundhedsvæsen. Konkret vil vi nedsætte en 
samarbejdsgruppe, som kan definere en sundhedsprocedure på tværs af institutionerne. Når vi har implementeret 
indsatsen, vil alle borgere på udfører-institutionerne under socialpsykiatri og handicap løbende tilbydes 
sundhedssamtaler, så eventuelle sygdomme opdages hurtigere hos den enkelte borger. Ydereligere kan vi med 
indsatsen skabe mere lighed i sundhed og ensartethed i henhold til behandling og dokumentation, herunder leve op 
til Styrelsen for Patientsikkerheds krav ved risikobaserede tilsyn.  

SU 11 Uddannelse af demens-
koordinator til 
handicap-området 

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 borgere i bo- og dagtilbud på handicapområdet ved at styrke tidlig opsporing og 
afdækning af eventuel demenssygdom. Konkret vil vi uddanne en, evt. to medarbejdere til at få bedre 
sundhedsfaglige kompetencer med fokus på demens, samt indlede tæt samarbejde med det tværfaglige demensteam 
i Frederiksberg Kommune. Målet er, at borgerne får rettidig hjælp og støtte, når de rammes af demens.  

SU 12 Afdækning af behov for 
seksualvejleder  

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 afdække muligheder for at styrke sundheden hos især borgere med udviklingshæmning med fokus på 
seksuel sundhed. Nogle borgere med udviklingshæmning har behov for støtte til at styrke deres seksuelle sundhed.   
Det giver sig bl.a. til udtryk i voldshandlinger, som borgerne begår i frustration over manglende evne til at udtrykke og 
praktisere deres seksualitet. Indsatsen afdækker behovet og muligheden for at tilbyde specialiseret vejledning som 
støtte til disse borgere i form af en seksualvejleder på vores handicaptilbud. Behovet og mulighederne undersøges 
ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen har fokus på handicapområdet, men kan på sigt have 
potentiale til at blive bredt ud til hele udførerområdet.  

SFU 13 Livet med kronisk 
sygdom 

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 

På nuværende tidspunkt er det udelukkende muligt for borgere med kræft, diabetes, hjertesygdom, 
lænderygproblemer eller KOL at blive henvist til et forløb i Sundhedscentret. Målgruppen for det nye tilbud ”Livet 
med kronisk sygdom” er voksne borgere på Frederiksberg, der har en kronisk sygdom, men som på nuværende 
tidspunkt ikke kan tilbydes et forløbsprogram i Sundhedscentret. Det kan f.eks. være borgere med diagnoser som 
Parkinson, Sclerose eller Morbus Crohn. På kurset får borgeren overblik over hvilke muligheder der er for at finde 
støtte til sig selv og sine pårørende. Gennem oplæg og dialog med andre i samme situation, giver vi borgeren 
inspiration til at få sat fokus på at leve et hverdagsliv med mere overskud og balance.  
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SFU 14 Rekruttering og 
fastholdelse af mænd 
til sundhedstilbud  

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 

Mænd i Region Hovedstaden lever i gennemsnit lever 4,1 år kortere end kvinderne. Udover at de danske mænd lever 
kortere end kvinderne, er de oftere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes fx at mændene ofte opdager 
sygdomme for sent, og at sundhedsvæsenet ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på mændenes særlige behov. Som 
led i en politisk prioritering af forebyggelse af sygdom hos mænd, igangsættes en række nye initiativer i 
Sundhedscentret. Derfor vil vi 1) udvikle og afprøve et ambassadørkorps for mænd med Type 2-diabetes; 2) tilbyde 
rygestopkurser med gavekort i nye rammer / med nye samarbejdspartnere; 3) skabe rammer for sunde 
mandefællesskaber og bygge bro til eksisterende og 4) styrke rekrutteringen til forebyggelsestilbud i Sundhedscentret 
gennem samarbejde med relevante aktører og arenaer i kommunen samt have ekstra fokus på at målrette 
kommunikation om forebyggelsestilbuddene til mænd.  

KFU SFU 15 Bevægelsesindsatser 
med fokus på mænd 

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 

I vores dagligdag kan vi se, at nogle mænd står uden for idrætslivets fællesskaber og ikke har motion som et naturligt 
element i deres hverdag. Med indsatsen vil vi imødekomme dette behov ved at undersøge hvilke parter, der kan 
bidrage til at lave relevante aktiviteter, der primært retter sig til mænd. Parallelt med dette, vil vi bringe parter i spil 
på tværs af den kommunale organisation, som er relevante i forhold til rekruttering af mænd til de aktiviteter, vi 
håber på at udvikle.  

UU BU 
SFU 

16 Tilslutning til 
børnevaccinations-
programmet  

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 

Høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet har ikke kun stor betydning for den enkelte, men også for de øvrige 
børn og medarbejderne i de enkelte dagtilbud. Alligevel kan vi se, at vaccinationsdækningen på udvalgte vacciner 
ligger under WHO's målsætning. Vi vil imødekomme dette behov ved at give information til målgruppen som 
supplement til den påmindelsesordning, Statens Seruminstitut har iværksat fra efteråret 2019. 
Blandt andet vil vi uddanne vaccinationsambassadører i sundhedsplejen, udarbejde informationskampagne om 
vaccinationsprogrammet på kommunens infostandere og infoskærme samt sætte særligt ind med oplysning om 
vaccination på de skoler i Frederiksberg Kommune, hvor data viser, at der er en særlig lav vaccinationstilslutning.  

ÆOU  17 Opsporing af 
ensomhed hos ældre 
+65 år 

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 den mentale sundhed for ældre +65 år som har kontakt til hjemmeplejen, Den ambulante 
genoptræning og rehabilitering, de forebyggende hjemmebesøg eller bor på Kastanjehavens Plejecenter og som føler 
sig ensomme. Organisationerne vil i forskellig grad afprøve det validerede redskab UCLA-3 til afdækning af problemet 
og opsporing af ensomme ældre. De ældre, som indikerer, at de er ensomme, vil vi tale med om følelsen samt henvise 
til relevante aktiviteter, i fx Røde Kors, Ældresagen, OK-klubberne andre foreninger eller kommunale tilbud.   

ÆOU 
SFU 

18 Forbedret mund- og 
tandsundhed til 
sårbare ældre 

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

Indsatsen skal være med til at styrke sundheden for sårbare og skrøbelige ældre med nedsat funktionsniveau, der får 
hjælp fra hjemmeplejen, bor i plejebolig eller midlertidigt opholder sig på Frederiksberg Kommunes 
Døgnrehabilitering. Frederiksberg Kommune har planlagt at indgå i projektet ’Forbedret oral sundhed hos skrøbelige 
ældre mennesker’ i samarbejde med forskere på Tandlægehøjskolen. Forbedringsteams i de tre organisationer 
Flintholm Plejeboliger, FKD og Hjemmeplejen skal afprøve forbedringsindsatser, der fremmer mund- og 
tandsundheden for sårbare ældre. Dette arbejde forventes at indeholde fagligt funderet opsporing af borgere, der har 
behov for hjælp til mundpleje og tandlægebesøg. Når disse borgere er opsporet skal de tilbydes regelmæssig daglig 
hjælp til mund- og tandpleje samt opfølgning på indsatsen.  
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SU 19 Støtte til virtuel 
kommunikation med 
praktiserende læge 

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 borgere med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom og samtidig somatisk sygdom, 
der har svært ved at møde fysisk op hos lægen. Hverdagslivet er for mange borgere med psykisk sygdom præget af 
mange komplekse udfordringer, og de har derfor brug for flere indsatser – ofte på tværs af de kommunale 
forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, hospitaler og almen praksis. Indsatsen skal støtte borgerne i 
at benytte sig af virtuelle lægekonsultationer. Dette tager afsæt i corona-situationen, hvor vi er blevet mere 
opmærksomme på, hvilke muligheder der er i øget brug af virtuel kommunikation, især i forbindelse med 
lægekonsultationer. Konkret vil vi tilbyde borgerne støtte til virtuelle lægekonsultationer, hvis borgeren ønsker det, 
og på den måde forhåbentlig nå ud til endnu flere borgere som i dag ikke har overskuddet til at møde fysisk op til en 
lægekonsultation.  
 
 

AUU 20 Psykisk velvære 
gennem 
stresscoaching-forløb 

Integrere sundhed i 
beskæftigelsesindsatser og sociale 
indsatser 

Indsatsen skal styrke sundheden for de borgere i Frederiksberg kommune, som sygemeldes med stress ved at tilbyde 
et individuelt stresscoachingforløb. Under den hele og delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen i 2020 og 2021 
er der afprøvet nye tilbud og tilbudsformer i den tidlige sygedagpengeindsats herunder digitale stresscoachingsforløb. 
Fastholdelseskonsulenterne er efteruddannede stresscoaches, og anvender redskaberne som et delelement i 
fastholdelsesindsatsen, men i løbet af 2020/2021 er stresscoachingsforløb altså afprøvet som selvstændig indsats. 
Afprøvningen har vist god effekt, og arbejdsmarkedsafdelingen vil derfor tilbyde udvalgte sygedagpengemodtagere et 
individuelt stresscoachingforløb med op til 5 individuelle sessions.  Forløbet tager udgangspunkt i borgerens aktuelle 
situation, og sammen vil vi kigge på hvilke årsager og omstændigheder, der har medvirket til sygemelding samt 
afdække strategier og redskaber til vejen videre. Målet er, at fraværsvarigheden minimeres, og at færre borgere 
sygemeldes med stress.  

AUU 21 Fit for job - fokus på 
fysisk og psykisk 
sundhed i 
beskæftigelses-
indsatsen 

Integrere sundhed i 
beskæftigelsesindsatser og sociale 
indsatser 

Indsatsen skal fastholde og styrke sundheden for kvindelige aktivitetsparate borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk, som har deltaget i tidligere beskæftigelses- og sundhedsfremmende indsatser. Kendetegnende for målgruppen 
er, at de har udfordringer med at deltage i den virksomhedsrettede aktivering og at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger. Grundet suspenderingen af 
beskæftigelsesindsatsen i 2020 og 2021, har Center for Integration afprøvet nye tilbudsformer. Konkret er indsatsen 
’Fit for Job’ siden januar 2021 blevet afholdt som et digitalt træningsforløb. Træningen tager udgangspunkt i 
Manuvision-principperne, og ud over træningsdelen har fysioterapeuten fokus på at vejlede omkring smerteforståelse 
og –håndtering. Fysioterapeuten understøttes af to arabiske tolke, som også deltager i træningen. Den ugentlige 
træningsdel suppleres af én undervisningsdag, hvor en medarbejder fra Center for Integration underviser i emner 
inden for psykoeducation, såsom vaner og forandring, søvnproblemer, angst, mv.   
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SU  22 Bedre adgang til 
forebyggelses- og 
behandlings-
tilbuddene i 
Sundhedscentret til 
borgere med psykisk 
sygdom/psykisk 
sårbarhed og 
livsstilrelaterede 
somatiske sygdomme 

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 psykisk sårbarhed/psykisk sygdom og samtidig somatisk sygdom 
ved at skabe bedre henvisningsveje og bedre brug af de kommunale forebyggelses- og behandlingstilbud. Målgruppen 
gør i mindre grad brug af kommunale forebyggelses- og behandlingstilbud i Sundhedscentret, selvom de har lige så 
stort eller større behov end borgere uden psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. Borgere med svær psykisk sygdom 
har en større dødelighed end befolkningen generelt. Det er der mange årsager til, men manglende behandling af 
somatiske sygdomme spiller en stor rolle. Som led i indsatsen vil vi blandt andet udarbejde en oversigt over 
forebyggelses- og behandlingstilbud og over de særligt tilrettelagte tilbud til psykisk sårbare borgere samt formidle 
den til samarbejdspartnere, der møder målgruppen, med henblik på at sikre flere henvisninger til 
forebyggelsestilbuddene. Vi vil endvidere skabe bedre og tryggere start på brug af forebyggelses- og 
behandlingstilbuddene for målgruppen ved at give mulighed for at koordinatoren for psykisk sårbare i 
Sundhedscentret støtter borgeren for eksempel ved at deltage sammen med borgeren til den første samtale.   

MAG 23 Fokus på arbejdet med 
sunde rammer for 
ansatte, i 
hovedudvalget og 
lokale MED-udvalg 

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 

Målet for indsatsen er, at der lokalt på Frederiksberg Kommunes arbejdspladser aftales (flere eller forbedrede) sunde 
rammer for medarbejderne. Medarbejdernes sundhed sættes på som emne til årsmødet om arbejdsmiljø i 
Frederiksberg Kommune. Der udarbejdes efterfølgende indstilling til Hovedudvalget samt materiale til udsendelse i 
MED- og arbejdsmiljøorganisationen med forslag til arbejdet med medarbejdernes sundhed. Herudover tilbydes 
arbejdspladser hjælp til deres drøftelse og rådgivning fra et tværfagligt team om sundhed for medarbejdere. Endelig 
tilbyder HR målrettet rådgivning til udvalgte arbejdspladser på baggrund af konkret viden om deres sygefravær og 
arbejdsmiljø.  

AUU 
MAG 

24 Forebyggelse af digital 
chikane af 
medarbejdere i 
Arbejdsmarkeds-
afdelingen 

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 den mentale sundhed for medarbejdere og ledere i arbejdsmarkedsafdelingen ved at forebygge 
digital chikane. Konkret vil vi afdække omfanget samt udvikle arbejdsgangene for at beskytte medarbejderne mod 
den digitale chikane; samt finde de bedste måder til at hjælpe de medarbejderne, hvor chikanen har reduceret 
arbejdsglæde eller medført egentlig sygdom. Medarbejdere og ledere i arbejdsmarkedsafdelingen oplever i stigende 
grad og i lighed med andre frontarbejdere, særligt på myndighedsområder, at de chikaneres og krænkes på de sociale 
medier af borgere eller deres repræsentanter, som er uenige i afgørelser eller sagsbehandlingsprocesser. Chikanen 
kan ske direkte pr. mail eller i offentligheden på de sociale medier. Når vi har implementeret indsatsen oplever vores 
medarbejdere, at organisationen forebygger digital chikane og håndterer chikanen adækvat, når den opstår. Udbyttet 
for organisationen er et bedre arbejdsmiljø, herunder mindsket sygefravær og opsigelser som følge af digital chikane, 
samt opnåelse af mere viden om, hvordan problemet håndteres juridisk og arbejdsmiljømæssigt.  
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Børn og unges sundhed 

Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

KFU UU 25 Gamle gymnastiksale – 
nye muligheder   

Skabe sunde fysiske rammer i 
dagtilbud og skoler 

I vores dagligdag kan vi se, at nogle skoleidrætsfaciliteter bliver mindre søgt af foreninger samtidig med at flere 
efterspørger mere tid. Samtidig gør skoleidrætsfaciliteternes stand det sværere at motivere børn og unge til at dyrke 
idræt og motion. Vi vil imødekomme dette behov ved at opgradere skoleidrætsfaciliteterne gennem en pulje til 
vedligeholdelse og renovering. Det sker i første omgang via et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Danmarks 
Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt om opgradering og udvikling af skolegymnastiksalene på hhv. Skolen ved Søerne 
og Søndermarkskolen gennem projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder.”  

BU UU 26 Fokus på hygiejne i 
daginstitutioner og 
skoler  

Skabe sunde fysiske rammer i 
dagtilbud og skoler 

I vores dagligdag kan vi se, at vores målgruppe har behov for, at der sættes øget fokus på hygiejne i forhold til at 
forebygge smittespredning i dagtilbud, dagpleje og på skolerne, hvor mange børn og voksne er samlet i mange timer 
hver dag.  
Det giver sig bl.a. til udtryk i, at udbredelsen af sygdom i vores daginstitutioner og skoler har været mindre under 
Corona-epidemien, hvor der netop har været øget fokus på hygiejne og rengøring. Med indsatsen vil vi igangsætte 
kurser med fokus på håndhygiejne, for både børn og voksne, hygiejne omkring puslepladser og ved bleskift, vasketøj, 
toiletter, legetøj samt mad i daginstitutioner. I skoler og fritidstilbud vil der være fokus på hyppig håndvask og bedre 
oprydning som forudsætning for rengøring.  
I Sundheds- og Omsorgsafdelingen er der ansat en hygiejnesygeplejerske, der også kan bruges til sparring i andre 
forvaltningsområder. 

UU BU 27 Flere børn skal være 
fysisk aktive 

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, samt ved at 
styrke implementeringen af 45 
minutters bevægelse og fysisk 
aktivitet om dagen i folkeskolen.  

5,8 procent af de unge bevæger sig mindre end én gang om ugen, så de bliver svedige eller forpustede. Med indsatsen 
vil vi iværksætte tre tiltag: 1) Vi arbejder på at flere børn og unge bliver selvtransporterende til daginstitution og 
skole, gennem deltagelse i VI KAN CYKLE! som er Cyklistforbundets børnehavekampagne 2) Vi sætter endnu større 
fokus på samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger inden for rammerne af Åben Skole 3) Vi indretter de fysiske 
rammer, så de indbyder til fysisk aktivitet gennem udarbejdelsen af Masterplan for dagtilbud og i Fremtidens 
folkeskole 2030.  

BU UU 
SFU 

28 Tidlig forebyggelse af 
overvægt hos børn og 
unge 

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. 

Ifølge Indskolingsundersøgelsen har omkring 9 % af børnene et for højt BMI og at andelen har været stigende de 
seneste år. 
Med indsatsen vil vi arbejde med at forebygge overvægt ved fire 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) 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 livsstil og 4) Ordningen med et 
sundt frokostmåltid i skolen fortsættes og ordningen udvides, så flere kan være med.  
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

AUU 29 En styrket tværfaglig 
indsats for udsatte 
unge 

Forebygge, at unge står udenfor 
uddannelse og job 

Indsatsen skal styrke sundheden gennem en tværfaglig indsats for udsatte unge i alderen 15-25 år – herunder unge 
med mentale sundhedsudfordringer – med fokus på at sikre, at flere unge kommer videre i job og uddannelse. De 
unge står i en situation, hvor de har akut brug for helhedsorienteret og koordineret indsats, som kan støtte dem i at 
opnå større mestring, mere selvforvaltning og progression mod uddannelse eller beskæftigelse. I indsatsen er målet, 
at de unge så vidt muligt har samme kontaktperson/ungeguide i hele deres forløb. En ungeguide bliver 
gennemgående og følger den unge i hele forløbet og vil kunne afbøde de uhensigtsmæssige skift, som mange udsatte 
unge bliver stærkt påvirket af ved diverse overgange, som eksempelvis afslutning af folkeskole, overgang fra børne- til 
voksenlovgivning ved det 18. år etc. Et ungeguidekorps udvikles i en pilotperiode med start i september 2021. Det vil 
ske i tæt samarbejde mellem Frederiksberg Ungecenter, Social- og Familieafdelingen samt Fællesrådgivningen for 
børn og unge. I arbejdet vil der være særlig fokus på at arbejde med de unges mentale sundhed, der hvor det er en 
forudsætning for den unges progression på vej mod job og uddannelse.  

UU 30 Flere børn og unge skal 
være i mental trivsel  

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

I vores dagligdag kan vi se, at mange børn og unge føler sig isolerede og ensomme. Dette problem er taget til under 
COVID-19-nedlukningen. Vi vil imødekomme problemet ved at  
1) Følge resultaterne af den årlige nationale trivselsmåling i folkeskolen samt udskolingsundersøgelsen tæt og 
inddrage relevante aktører der, hvor der er et problem.  
2) Styrke det tværfaglige samarbejde om en tidligere og mere forebyggende indsats  
3) Synliggøre mulighederne for hjælp, når børn og unge ikke er i trivsel i institutioner og skoler. Herunder også 
tilbuddene Headspace og Ventilen indtil udgangen af 2021.  
4) Have særlig fokus på en indsats for dem, der giver udtryk for mistrivsel ved begyndende skolefravær.  
5) Igangsætte initiativer for de midler, regeringen i februar 2021 har øremærket til håndtering af faglige udfordringer 
og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem 
mod sommeren 2021.   

SFU 31 Partnerskab for bedre 
sundhed og trivsel 
blandt unge, vol.2 

Samarbejde med 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne 
om forebyggelse og 
sundhedsfremme 

Indsatsen skal styrke sundheden og trivslen for unge på ungdomsuddannelser på Frederiksberg ved at fortsætte det 
gode samarbejde, der allerede er etableret med 8 ud og 10 ungdomsuddannelser på Frederiksberg i ”Partnerskab for 
bedre sundhed og trivsel.” Den nuværende partnerskabsperiode udløber med udgangen af juni 2021. Med opstart af 
skoleåret 2021/2022 påbegyndes partnerskab vol. 2., hvor formålet forsat er at fastholde unge i uddannelse og styrke 
de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne ved at arbejde systematisk og strategisk med forebyggelse 
inden for fire temaer – Røgfrihed, Alkohol og rusmidler, Mental sundhed og Seksuel sundhed. Målet for indsatsen er, 
at de unge oplever, at deres ungdomsuddannelse 1) har arbejdet med aktiviteter på strukturelt-, gruppe- og 
individniveau; 2) har en plan for, hvordan de arbejder med sundhed og trivsel; 3) understøtter at indsatser, som har 
afledt en positiv effekt hos dem, bliver implementeret og forankret fast fremadrettet; samt 4) fortsat sætter sundhed 
på dagsordenen ved at indføre tiltag for at forbedre de unges sundhed og trivsel.  
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Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SFU 32 "Sov godt - bedre søvn" 
målrettet unge på 
ungdoms-uddannelser 
på Frederiksberg  

Samarbejde med 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne 
om forebyggelse og 
sundhedsfremme 

Indsatsen skal styrke sundhed og søvn hos unge på ungdomsuddannelser på Frederiksberg ved at tilbyde forløbet 
”Sov godt – bedre søvn” inkl. individuel søvnvejledning. Unge har behov for viden og værktøjer til, hvordan de kan 
fremme en god søvn, da mange sover for lidt eller for dårligt. I UNG19 angiver 33% af drenge og 42% af piger på HHX, 
at de aldrig (næsten aldrig) får tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilede. Dårlig søvn og for lidt søvn har en negativ 
indvirkning på unges trivsel, læring og koncentration. Unges relationer, overskud og humør bliver påvirket af deres 
søvn og har stor betydning for trivsel. Der er endvidere stor sammenhæng mellem søvn og stress, angst og 
depression, ligesom for lidt søvn skaber øget sensitivitet ift. psykiske lidelser. Derfor udgør søvn et forebyggende 
parameter, når unge sover godt. Konkret vil udvalgte klasser modtage et klasseoplæg á 100 minutters varighed. Ved 
afslutningen af oplægget får eleverne mulighed for at tilmelde sig individuel søvnvejledning, hvis de vurderer, at de 
har behov. Den individuelle søvnvejledning består af tre på hinanden følgende samtaler á 30 minutter med to ugers 
mellemrum.  

 

 

Robuste fællesskaber og mental sundhed 

Udvalg Nr. Overskrift Understøtter følgende 
prioriteret handling i 
Sundhedspolitik 2019-2022. 
"Vi når målene ved at…" 

Beskrivelse af indsatsen 

SU 33 Bedre sociale 
fællesskaber for 
udsatte borgere i social 
ensomhed 

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

Indsatsen skal styrke sundheden for udsatte borgere, som er ensomme, ved at udvide målgruppen for to tilbud om 
sociale fællesskaber, så de inkluderer flere borgere i målgruppen. Både Flinten og Café Lauritz vil få udvidet deres 
tilbud og styrket promoveringen af tilbuddene med henblik på at nå flere borgere fra målgruppen. Målet er at øge 
antallet af deltagere til aktiviteter i Flinten og Café Lauritz, så de understøtter anden indsats, fx Støtte-og-
Kontaktperson-ordningen.  
 

KFU BU 
UU 

34 En-til-alle - En 
teateroplevelse til alle 
børn og unge 

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

Det er begrænset, hvor mange af Frederiksbergs skoler og institutioner, der benytter sig af det lokale teaterudbud. 
Med indsatsen vil vi tilbyde byens skoler og institutioner adgang til de lokale teatre uden udgifter til billetkøb. Hermed 
vil vi give børn og unge en god teateroplevelse sammen med deres kammerater og dermed bidrage til deres mentale 
sundhed.  

 


