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Høringssvar til Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 

”Sammen om sundhed – mere af det der virker” 

 

Aarhus Kommune har sendt udkast til ny sundhedspolitik i høring. 

Dansk Sygeplejeråd vil i det følgende fremkomme med kommentarer 

hertil. 

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at det er særdeles positivt, at såvel 

begrebet ”trivsel” som temaet ”lighed i sundhed” har så fremtræ-

dende pladser i sundhedspolitikken. 

Begge elementer er – set fra et sygeplejefagligt perspektiv – helt cen-

trale for, at aarhusianerne kan få mere sundhed for pengene samt 

gode og velfungerende liv og hverdage. 

 

Sundhedsfaglighed – en forudsætning for succes 

Sundhedspolitikkens fokus på etableringen af ”partnerskaber” giver 

på mange måder rigtig god mening – lige fra det tværsektorielle sam-

arbejde om sammenhængende sundhedsforløb til nærmiljøets res-

sourcer og medansvar for den enkelte aarhusianers sundhed og triv-

sel. 

 

På organisationsniveau er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsat 

har fokus på at nedbryde magistratsafdelingernes faglige og organi-

satoriske siloer. 

Sundhed og trivsel udvikles ikke i én silo, men opstår netop når hele 

borgerens ”levede liv” tænkes ind – uagtet hvilken kommunal for-

valtning, der bærer det organisatoriske eller økonomiske ansvar. 

 

I den sammenhæng er det særligt vigtigt med en fremtrædende 

sundhedsfaglig ledelse på alle forvaltningsområder, hvor borgernes 

sundhed og trivsel håndteres. Det vil både kvalificere den enkelte 
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forvaltnings sundhedsfaglige indsats og styrke det tværgående sam-

arbejde på tværs af forvaltningsområder. Her bør bl.a. en sammen-

hængende og tværgående sundhedsindsats ift. kommunens børn og 

unge være et af de centrale fokusområder. 

 

Ift. at være ”sammen om sundhed” i nærmiljøet – hvad enten der er 

tale om lokalsamfundet, arbejdspladsen eller boligforeningen – vil vi 

anbefale at det overvejes, hvordan kommunens sundhedsfaglige 

kompetencer bedst kan bidrage. 

 

Det er tydeligt, at Aarhus Kommune sætter stor lid til, at civilsam-

fundet – herunder frivillige – i stigende grad skal påtage sig sund-

heds- og trivselsfremmende opgaver. Det må dog i den sammenhæng 

fastslås, at civilsamfundets gode vilje ikke fratager Aarhus Kommune 

det overordnede ansvar for aarhusianernes sundhed og trivsel. 

Særligt i en tid, hvor kompleksiteten i – og presset på – de kommuna-

le sundhedsopgaver er stigende, er det helt afgørende, at kommunen 

kan være garant for, at alle borgere tilbydes sundhedsydelser af høj 

faglig kvalitet.  

 

Megen sundhed og trivsel kan udspringe af nærmiljøets sammenhold 

og medansvar. Det bør dog suppleres af systematisk inddragelse af 

sundhedsfaglige kompetencer, der kan identificere og understøtte 

eksempelvis sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Koblingen 

af nærmiljøets styrker og den høje sundhedsfaglig kvalitet vil give 

”mere af det der virker” – og borgerne vil blive bedre til at mestre 

deres liv og trivsel uanset alder, sociale forhold eller sundhedstil-

stand. 

 

Lighed i sundhed – mere end gode intentioner 

Det fremgår tydeligt af sundhedspolitikken, at ”lighed i sundhed” vil 

være et af de allermest fremtrædende indsatsområder i de kommen-

de år. Vi kan til fulde bakke op om denne prioritering. Der er ingen 

tvivl om, at den stigende ulighed i sundhed er en af de største udfor-

dringer sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet står over for. 

 

I sundhedspolitikken omtales dog kun meget overordnede og løst 

definerede målsætninger og indsatser for at øge ligheden.  

 

Vi vil i den sammenhæng henlede opmærksomheden på Dansk Sy-

geplejeråds udspil ”Sæt forebyggelsen i system – 8 forslag til bekæmpelse 

af ulighed i sundhed” (vedlagt). Udspillet præsenterer en række kon-

krete anbefalinger til, hvordan uligheden i sundhed kan mindskes 

blandt børn, unge og voksne via blandt andet styrkelse af: 
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- den tidlige indsats over for nybagte forældre med forældreudannelse og 

hjemmebesøg 

- børns trivsel og mentale sundhed i børnehave, skole og SFO gennem 

tværfagligt samarbejde og systematisk inddragelse af sundhedsplejersker 

- koordination og brobygning via udbredelse af socialsygeplejersker 

- den opsøgende sundheds- og forebyggelsesindsats med sundhedsteams 

 

Kompetenceudvikling 

Sundhedspolitikken tegner dels et billede af en styrket indsats på en 

række kendte områder, dels et billede af nye prioriteringer, herunder 

en anerkendelse af, at det danske sundhedsvæsen – og borgernes 

krav til dette – er under forandring. 

Det er derfor glædeligt, at Aarhus Kommune i en tid med snævre 

rammer for den offentlige økonomi er bevidste om, at personalets 

håndtering af disse indsatser, prioriteringer og forandringer kræver 

løbende kompetenceudvikling og opkvalificering. 

Med en fagligt kompetent og kvalificeret medarbejderstab kan Aar-

hus Kommune opnå sundhedspolitikkens målsætninger og indtage 

en position som en sundhedspolitisk og sundhedsfaglig spydspids 

for udviklingen af sammenhængende sundhedsforløb og det kom-

munale sundhedsvæsen. 

_______ 

 

Vi ser frem til de konkrete initiativer, der skal til for at realisere 

sundhedspolitikkens visioner – og vi bidrager gerne til samarbejde og 

partnerskaber, der kan understøtte, at aarhusianerne får ”mere af det 

der virker”, når behovet for sundhedstilbud opstår. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anja Toftbjerglund Laursen 

Kredsformand 

 


