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SAMMEN OM SUNDHED 
– med omtanke for den enkelte

Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 - 2022
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I Hvidovre Kommune har vi en lang tradition 
for at have politisk fokus på sundhed. Vi har 
erfaring for, at det gør en forskel at  investere 
i forebyggelse, og vi er især inden for de 
sidste 10-15 år begyndt at se på forebyggelse 
i et  bred ere perspektiv. Det handler ikke kun 
om den enkeltes kost- og motionsvaner eller 
forhold til rygning og alkohol. Det handler for 
eksempel også om fællesskaber, indbydende 
byrum, gode oplevelser, at undgå stress og 
at leve et godt liv med en eventuel kronisk 
sygdom. 

Med dette brede syn på sundhed og forebyg-
gelse er det oplagt, at vi i årene frem vil sætte 
endnu mere fokus på, at sundheden er et 
fælles forpligtende anliggende. I samarbejde 
mellem kommunen og den enkelte borger, på 
tværs af kommunale enheder og tilbud – og på 
tværs af kommune, foreningsliv og erhvervsliv. 
Vi er sammen om sundheden. 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 
gælder for alle borgere i kommunen, og den 
har særligt fokus på de fællesskaber, der 

kan understøtte, at vi får bevæget os mere, 
spiser  sundere og har det godt mentalt. Som 
 kommune har vi desuden et særligt ansvar 
for børnene, de ældre og de borgere, der har 
særlige behov. 

Denne Sundheds- og 
Forebyggelsespolitik for 
2019-2022 beskriver det 
nye, vi gerne vil gøre for at 
løfte sundheden i Hvidovre 
endnu mere i løbet af de 
kommende år. Vores mål er 
ambitiøse, men jeg er sikker 
på, at vi nok skal nå dem. 
Når bare vi gør det sammen. 

På vegne af Kommunalbestyrelsen
Helle Adelborg

Borgmester

Kære borger i Hvidovre
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Fokusområder og værdier
Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggel ses-
politik er den overordnede ramme, der an giver retning 
for, hvordan vi ønsker at fremme borgernes sundhed. 

Vi ønsker at skabe endnu mere sundhed i daglig  - 
dag en ud fra den bedste viden om, hvad der virker. 

Målet er at fremme alle borgeres sundhed i Hvidovre 
Kommune, og samtidig have fokus på at levere den 
rette sundhedsindsats til rette tid til de borgere, der 
har særlige behov. 

FOKUSOMRÅDER
Hvidovre Kommune har udvalgt seks 
 prioriterede fokusområder, vi vil arbejde 
med:

• Fysisk aktivitet
• Mad og måltider
• Mental sundhed
• Tobak
• Alkohol
• Stoffer
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Hvidovre Kommunes  
Sundheds- og  

Forebyggelsespolitik  
2019 - 2022

National og regional sundhedsprofil 2017  
Faglige anbefalinger  fra Sundhedsstyrelsen

Dialogmøder med kommunale fagcentre

Borgerinddragelse gennem workshop

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken bygger på:

Sundhed er en del af andre kommunale 
politikområder. Vi vil derfor have fokus på at 
 integrere sundhedshensyn i de områder og 
velfærdsopgaver, der varetages kommunalt. 

Sundhed er imidlertid ikke en opgave for 
 kommunen alene, men indgår i mange af 

samfund ets sammenhænge. Det sundheds-
fremmende og forebyggende arbejde i 
 Hvidovre  Kommune skal derfor ske i sam-
arbejde med fore ning er, virksomheder og 
organisation er, samt borgere og fri villige i 
Hvidovre Kommune.
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Værdier
Sundheds- og Forebyggelsespolitikken har, ud 
over de seks fokusområder, tre værdier: sunde 
rammer, lighed i sundhed og den nære sund-
hed. 

Sunde rammer
Det sunde valg skal være det lette valg i 
hverdagen. Hvidovre Kommune vil arbejde 
på at skabe gode fysiske rammer tæt på 
den  enkelte. Det gælder f.eks. let adgang 
til  natur en og til idræts- og fritidsfaciliteter, i 
indretning af institutioner, samt i skabelse af 
attraktive byrum, der fremmer et aktivt byliv  
og gode oplevelser og fællesskaber. 

Et eksempel herpå er for vores børn og unge. 
Vi vil medvirke til at skabe sunde rammer i det 
daglige gennem etablering af røgfri skoletid og 
45 minutters bevægelse dagligt for skolebørn i 
skoletiden.

Lighed i sundhed
Ikke alle har samme sundhedstilstand. Vi 
kan alle opleve store udfordringer og blive 
slået ud af kurs, når der sker noget uventet 
i livet. For nogle gælder dette i  afgrænsede 

 perio der, mens det for andre kan betyde  varige 
 ændring er i, hvordan  dagligdagen  fungerer. 
Gennem tidlig opsporing og sundheds-
fremmende indsatser skal vi have fokus på, 
hvem der har brug for en ekstra indsats. 

Borgere, der er sygemeldte, kronisk syge eller 
befinder sig på kanten af arbejds markedet, 
 befinder sig i en situation, hvor der kan 
være behov for hjælp og støtte til at mestre 
 hver dag en. 

Hvidovre Kommune vil fortsat prioritere de 
 borgere, som har de største sundheds - 
  problem er og de vanskeligste forudsætninger 
for at leve et sundt liv. Det betyder, at vores 

Blandt de mest sårbare og udsatte borgere ses der 
både en oversygelighed og en overdødelighed i 
forhold til almenbefolkningen. Derfor har Hvidovre 
Kommune socialsygeplejersker til støtte for særligt 
udsatte borgere gennem indsatsen ’Kys livet’. 
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generelle sundhedstilbud skal tilpasses alle 
borgere og udvikles med et blik for tilgænge-
lighed, indhold og fastholdelse. Samtidig vil vi i 
mødet med særligt sårbare borgere hjælpe og 
støtte til en sundere livsstil. 

Den nære sundhed
Den nære sundhed foregår i lokalmiljøet, tæt 
på hverdagslivet. Det kan f.eks. være, når I 
som småbørnsfamilie får besøg af sundheds-
plejersken, eller du som ældre får besøg af 
en forebyggende medarbejder til en Senior-
samtale.

Som borger skal man opleve, at den nære 
sundhed kommer til udtryk gennem et vel-
fungerende samarbejde mellem praktiserende 
læger, hospital og kommune. Det er eksempel-
vis, når du oplever et sammenhængende 
forløb, når du skal komme dig efter sygdom. 

På forebyggelsesområdet har Hvidovre 
Kommune etableret et godt samarbejde om 
systematisk henvisning fra Hvidovre Hospital 
og praktiserende læger til vores kommunale 
rygestopkurser. 
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Det er vigtigt at være fysisk aktiv – uanset om 
du er rask, syg, slank, overvægtig, ung eller 
ældre. Fysisk aktivitet kan give dig flere gode 
leveår og forlænge dit liv, mindske risikoen for 
sygdomme og ikke mindst være med til at give 
dig gode oplevelser i fællesskab med andre.

Mange har i dag en meget stillesiddende 
hverdag, hvor det kan føles mindre naturligt 
at få bevæget sig i dagligdagen. De fysiske 
rammer og de strukturer, der omgiver os, har 
stor indflydelse på, at vi bevæger os mindre 
end tidligere. 

Hvidovre Kommune vil derfor fokusere på 
mulighederne for bevægelse, som findes både 
i  byrummet og naturen, samt i kommunale 
instituti oner. Det sunde valg skal gøres til det 
lette valg. 

Dette kan blandt andet være ved at styrke 
muligheden for aktiv transport.

For børn er gode motoriske færdigheder tæt 
forbundet med lyst til bevægelse. Mestring 
af kroppen styrker både læring, selvværd og 
sociale kompetencer hos barnet, hvilket der er 
fokus på hos børn i dagtilbud.

Som ældre er daglig bevægelse nødvendig for 
at bibeholde evnerne til at klare sig i hver - 
dag en. Flere foreninger i Hvidovre Kommune 
har motionshold for ældre, der vil holde sig i 
gang. For mange er fællesskabet, og det at 
gøre noget aktivt sammen med andre, en stor 
del af glæden. 

Fysisk aktivitet



9

DET GØR VI ALLEREDE:

• Med Bevægelsesstrategien for 0-6-årsområdet 
har Hvidovre Kommunes dagtilbud sat retningen 
for, hvordan der skal arbejdes med bevægelse i 
 børnenes hverdag. Det inkluderer bl.a. brugen af 
de fysiske rammer – både inde og ude – og den 
pædagogiske praksis, hvor ledere og medarbejdere 
arbejder målrettet med bevægelse. 

• Flere skoler har sat initiativer i gang for at få mere 
fysisk aktivitet ind i elevernes hverdag, bl.a. på 
Langhøjskolen med PULS-projektet, hvor eleverne 
begynder dagen med 20 minutters fysisk aktivitet.

• Sundhedsidræt er et samarbejde mellem Hvidovre 
Kommune og lokale idrætsforeninger, hvor fokus er, 
at du kan være med på trods af sygdom eller besvær 
med at bevæge dig. 

HVIDOVRE KOMMUNE VIL ARBEJDE FOR:

• Let og synlig adgang til udearealer, der indbyder til 
fysisk aktivitet.

• Fokus på fysisk aktivitet i indretning og anvendelse 
af kommunale institutioner.

• Handleplan for 45 minutters bevægelse om dagen i 
grundskolen.
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Sunde mad- og måltidsvaner har, sammen med 
fysisk aktivitet, stor betydning for at fremme 
og bevare et godt helbred og for at forebygge 
livsstilssygdomme. Desuden er de fysiske og 
sociale rammer omkring måltider centrale for 
opbygningen af sociale tilhørsforhold.

Måltider er daglige begivenheder, som regel-
mæssigt bringer folk sammen, og måltidet er 
et sted for etablering og styrkelse af fælles-
skabet.

Den største effekt af fremme af sunde mad 
og måltidsvaner fås, når der både arbejdes 
helhedsorienteret og med flere forskellige 
indsatser. Det skal der være fokus på – både 
i arbejdet med fysiske rammer for mad og 

måltider, ved individuel vejledning samt ved 
informationsindsatser, der rammer bredt.

I Hvidovre Kommune vil vi fokusere på skoler 
og fritidsordninger. Dels fordi frokostmåltidet 
er det måltid, som børn og unge hyppigst 
 spring er over, og dels fordi 10-25 % af danske 
børn og unge har overvægt eller svær over-
vægt. 

Mad og måltider
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DET GØR VI ALLEREDE:

• Langt de fleste daginstitutioner i Hvidovre har 
en mad og måltidspolitik. Maden, der serveres 
for  børnene, er sund og lever op til de officielle 
anbefaling er for mad til målgruppen.

• Hvidovre Kommune har gennem en årrække haft 
fokus på vejledning til småtspisende ældre, og med 
gode resultater – det vil vi gerne arbejde videre med. 

HVIDOVRE KOMMUNE VIL ARBEJDE FOR:

• Handleplan for mad og måltider i skoler og fritids-
ordninger.

 Handleplaner for mad og måltider skal udarbejdes 
lokalt. Handleplanen kan starte med helt konkrete 
tiltag som f.eks. at alle elever skal have adgang til 
frisk, koldt drikkevand på skoler og fritidsordninger.

• Mulighed for sund mad i kantiner i fritidsmiljøer.

• Vurdering af ældres ernæringstilstand i  forbindelse 
med ældres kontakt til kommunale  sundheds ydelser. 
Der skal bygges oven på den  eksisterende ernærings-
indsats for småtspisende ældre, så frontpersonale  
– udover kommunens diætister – kan vurdere, om 
der er behov for en indsats. Dette kan eksempelvis 
være ved de forebyggende hjemmebesøg. 
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Mental sundhed drejer sig om oplevelsen af at 
have det godt med sig selv i sit hverdagsliv, og 
at kunne fungere i meningsfulde samspil med 
andre.

Trivsel og livskvalitet har stor betydning i for-
hold til at fremme og opretholde god mental 
sundhed.
 
At have det godt, og at kunne trives og  fungere 
i hverdagen, er mindst lige så vigtigt som at 
være fysisk sund, da det fremmer  livskvalitet en 
og f.eks. modvirker depression og angst. 
Derfor skal vi have opmærksomhed på, at 
fysisk sundhed går hånd i hånd med trivsel i 
det daglige – både i skole- og arbejdslivet, og  
i familie- og fritidslivet.

Hvidovre Kommune ønsker at fremme mental 
sundhed gennem en tværgående tilgang, som 
understøtter trivsel hos børn i dagtilbud, og 
hos børn og unge på skoler og uddannelses-
steder, hvor god adfærd på de sociale medier 
er en del af den mentale sundhed. 

Vi skal også have fokus på mental sundhed 
i de kommunale tilbud til familier, voksne og 
ældre i Hvidovre, bl.a. ved at medvirke til at 
forebygge ensomhed gennem understøttelse 
af fællesskaber.

I Hvidovre Kommune findes mange foreninger 
og interesseorganisationer, så der er mange 
muligheder for dig, der gerne vil være en del af 
et fællesskab. 

Ophold i naturen har positiv indvirkning på den 
mentale sundhed. Hverdagslivet i bymiljøer 
betyder, at vi skal forholde os til rigtig  mange 
sanseindtryk, som konkurrerer om vores 
opmærksomhed. Hertil kommer den  udbredte 
brug af smartphones. De mange impulser 
kan afstedkomme mental træthed samt øge 
 risikoen for stressreaktioner. 

I Hvidovre har vi adgang til dejlige  kystområder 
og er tæt på mange grønne områder – det 
giver mulighed for at finde ro og mental hvile i 
lokalområdet.

Mental sundhed
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Definition på mental sundhed
Mental sundhed er en tilstand af velbefindende, 
hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere 
daglig dagens udfordringer og indgå i positive  so ciale 
relationer og fællesskaber med andre.

DET GØR VI ALLEREDE:

• Familieliv Hvidovre - forældreuddannelse med fokus 
på trivsel for nye børnefamilier.

• Ældreliv Hvidovre – kurser og temadage for ældre 
med redskaber og rådgivning til det gode ældreliv.

• Samarbejde med Boblberg – en internetportal hvor 
borgere med fælles interesser kan mødes.

HVIDOVRE KOMMUNE VIL ARBEJDE FOR:

• Tilbud til borgere med stress og/eller angst.

• Indgå i partnerskabet ABC for Mental Sundhed.

• Udarbejde en kommunal strategi for mental sundhed.
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De fleste rygere begynder at ryge i en tidlig 
alder – det er kun en lille del af befolkningen, 
der begynder at ryge efter 20-årsalderen. 
Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 
år at ryge, og der er stor risiko for, at de bliver 
dagligrygere som voksne og udvikler livslang 
afhængighed af nikotin. Dagligrygere har 
 større risiko for sygdom som f.eks. astma og 
kræft og for tidlig død. Forebyggelse af brug  
af tobak blandt børn og unge er derfor en 
vigtig indsats. 

Brug af tobak har store omkostninger for både 
den enkelte og samfundet. Rygere vil gerne 
stoppe, og mange ønsker hjælp til det.

Røgfri miljøer begrænser passiv rygning og 
bidrager hermed til at mindske risikoen for at 
udvikle en række sygdomme.

Rammer som røgfri skoletid og røgfri arbejds-
tid er vigtige faktorer for at fremme røgfri 
miljøer. Røgfri skoletid betyder, at både elever 
og  medarbejdere på skolerne ikke må ryge i 
 skoletiden – både på og uden for matriklen. 
Der er dokumentation for, at røgfri skoletid 
forebygger, at børn og unge begynder at 
ryge – bl.a. fordi de ikke påvirker  hinanden 
til at  begynde. Desuden er de voksne 
 med arbejdere rollemodeller for børn og  
unge. Det er derfor væsentligt at eleverne  
ikke  oplever de voksne ryge. 

Tobak
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DET GØR VI ALLEREDE:

• Tilbud om rygestop med tilskud til nikotinerstatning 
for storrygere.

• Røgfri matrikel. 
Det er ikke tilladt at ryge på kommunale matrikler.

• Hvidovre Kommune er en del af partnerskabet ”Bliv 
en vinder uden tobak”. Her sættes fokus på tre 
indsatser: Tobaksfri folkeskole, Tobaksfri ungdoms-
uddannelse og Tobaksfri fritid. Med partnerskabet 
ønsker vi at opnå en tobaksfri generation, så ingen 
børn og unge bruger tobak i 2030.

HVIDOVRE KOMMUNE VIL ARBEJDE FOR:

• Røgfri skoletid. Undervisning i grundskolen om tobak 
integreres i flere fag. 

• Understøtte virksomheder med rådgivning og ryge-
stoptilbud til medarbejdere med henblik på røgfri 
arbejdstid for virksomheder i Hvidovre Kommune.

• Samarbejde om rammer og kulturer, som handler 
om forebyggelse af tobak på lokale ungdoms-
uddannelser.

• Røgfri fritidsmiljøer og udearealer.
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I Danmark har vi tradition for at nyde alkohol 
ved festlige lejligheder. Samtidig er der  mange 
voksne, der har et stort forbrug af alkohol, også 
i hverdagene. 

Det kan have sundhedsmæssige og  økonomiske 
konsekvenser, også for pårørende. Derfor 
anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alkohol nydes 
med måde – både til hverdag og fest.

Danske unge har rekord i brug af alkohol 
 sammenlignet med unge i andre europæiske 
lande, selv om alkoholindtaget blandt unge er 
mindre end tidligere. Langt de fleste af de unge 
drikker ikke, eller har et ganske lavt alkohol-
forbrug i 15-årsalderen, men for mange unge 
stiger alkoholindtaget i de sene teenageår.

I Hvidovre Kommune begynder  forebyggelse i 
grundskolen. Herudover vil Hvidovre  Kommune 

gerne i dialog med de lokale ungdoms  - 
ud dan nelser om samarbejde vedrørende 
 forebyggelse af alkohol og stoffer.

Stoffer
Cannabis eller hash er det mest udbredte 
illegale stof i Danmark. Det er unge under 25 
år, der har det højeste forbrug af cannabis. Det 
er også den unge aldersgruppe, der er  sårbar 
over for et stort forbrug, idet hyppig brug af 
 cannabis kan medføre en række kognitive og 
sociale konsekvenser, f.eks. nedsat ind  læ rings -
evne og vanskeligheder med at fastholde 
tilknytning til skole eller uddannelse. Brug af 
cannabis kan herudover knyttes til bestemte 
miljøer med let adgang til andre illegale stoffer.

Alkohol



17

DET GØR VI ALLEREDE:

• Alment praktiserende læger i Hvidovre Kommune 
er gode til at rådgive borgere med risikabel alkohol-
adfærd til at nedsætte forbruget.

• I 8. klasse deltager Hvidovre Kommunes skoleelever 
i ’Sundheds-eksperimentarium’ som har fokus på 
forebyggelse af tobak, alkohol og stoffer.

HVIDOVRE KOMMUNE VIL ARBEJDE FOR:

• Alkoholstrategi på tværs af aldersgrupper i Hvidovre 
Kommune.

• Undervisning i grundskolen om alkohol og stoffer 
integreres i flere fag.

• Samarbejde om rammer og kulturer, som handler om 
forebyggelse af alkohol og stoffer på lokale ungdoms-
uddannelser.

• Samarbejde i lokalmiljøet om stofforebyggelse.
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Fra politik til praksis
Hvidovre Kommune vil løbende tænke 
sundhed og forebyggelse ind, når vi op-
stiller mål og igangsætter nye  kommunale 
udviklings initiativer. Realisering af  Sundheds- 
og Forebyggelsespolitikken er et ansvar 
for alle politik områder og ansvaret for 
 implemen te ring af sundhedspolitikkens 
 indsatser er placeret i relevante fagcentre.
 
Gennemførelse af Hvidovre Kommunes 
Sundheds- og Forebyggelsespolitik kræver 
et tæt samarbejde internt i kommunen, samt 
 samarbejde med klubber, foreninger NGO’er, 
frivillige mm.

De kommunale fagcentre omsætter politikken 
til konkret handling i forhold til borgernes sund-
hed. De tiltag, der beskrives i Sundheds- og 
Forebyggelsespolitikken iværksættes løbende i 
politikkens 4-årige periode 2019 - 2022. 

I det konkrete arbejde vil vi tage  udgangspunkt 
i den nyeste viden og dokumentation, i  nationa le 
anbefalinger og i de lokale erfaringer, vi 
 allerede har gjort. 
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