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Mange billeder/figurer beregnet til 
efterfølgende overvejelser hjemme 

 
 
 



Verdenssundhedsorganisationen, WHOs 
mål for det 21. århundrede 
 
 

 Et længere liv         -  mindsket dødelighed 

 

 Et sundere liv         – mindsket sygelighed 

 

 Et rigere liv              – øget livskvalitet 

 

 Lighed i sundhed   – mindsket ulighed 

Hvor er vi i dag? 



Et længere liv 





Region Hovedstaden 

Et sundere liv - 
mindre sygelighed 

Kronisk sygdom 
 – en stor udfordring  
 
75 % af ældre har kronisk sygdom 
 
Hver 5. ældre har 3 eller flere 
kroniske sygdomme 



Økonomiske konsekvenser af stor sygelighed 





Et rigere liv - livskvalitet 





Lighed i sundhed 







Når slutversionen 
udsendes i 2017/2018 så 
tag temaet op i 
kommunen 







 
Hvad kan vi gøre som Ældreråd/Seniorråd ? 
 
 Påpege et problem – og bede om 

vurdering og løsningsforslag 
 

 Selv formulere handlingsprincipper 
 

 Selv formulere konkrete løsningsforslag 
 



Ind i Ældrepolitik og/eller Sundhedspolitik i kommunen? 

Tilstræbe: Et sundhedsafsnit i ældrepolitikken – Et ældreafsnit i sundhedspolitikken ? 



Kommunalreform 2007 og ny sundhedslov 

 

Sundhedsloven om kommunalbestyrelsens ansvar 
 

 

§ 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved 

varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne at skabe rammer for sund levevis. 

 

Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og 

sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

 

Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i 

sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt 

rådgivning m.v. i forhold til kommunens indsats efter 

stk. 1 og stk. 2 



Sundhedslovens formål 

§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at 
fremme befolkningens sundhed samt at 
forebygge og behandle sygdom, lidelse og 
funktionsbegrænsning for den enkelte. 

§ 2. Loven fastsætter kravene til 
sundhedsvæsenet med henblik på at sikre 
respekt for det enkelte menneske, dets 
integritet og selvbestemmelse og at opfylde 
behovet for 

1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet, 
 
2) behandling af høj kvalitet, 
 
3) sammenhæng mellem ydelserne, 
 
4) valgfrihed, 
 
5) let adgang til information, 
 
6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen og 
 
7) kort ventetid på behandling. 

Formål:   Sundhedsloven.   Social Service lov 

Den sociale service lovs formål 

§ 1. Formålet med denne lov er 

 
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge 
sociale problemer, 
 
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der 
også kan have et forebyggende sigte, og 
 
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer. 
 
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at 
 fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv 
 eller at lette den daglige tilværelse og forbedre 
 livskvaliteten. 
 
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den 
 enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen 
 tilrettelægges på baggrund af en konkret og 
 individuel vurdering af den enkelte persons behov 
 og forudsætninger og i samarbejde med den  
 enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund 
 af faglige og økonomiske hensyn. 

 



Nogle begreber 
(for at vi kan tale sammen og forstå hinanden) 
 

Sundhed – har fysisk, psykisk, social dimension 

 
Sundhedsfremme 
 
Borgerrettet forebyggelse 
    Hold raske mennesker raske 

 
Patientrettet forebyggelse 
   Forebyggende indsats for et godt liv trods sygdom 



WHOs definition af mental sundhed (2001) 
 

 

En tilstand af trivsel, hvor individet kan 

 

• udfolde sine evner 

 

• håndtere dagligdags udfordringer 

 

• på frugtbar vis arbejde produktivt  

 

• yde et bidrag til fællesskabet 
 



Nogle begreber 
(for at vi kan tale sammen og forstå hinanden) 
 

Sundhed – har fysisk, psykisk, social dimension 

 
Sundhedsfremme 
 
Borgerrettet forebyggelse 
    Hold raske mennesker raske 

 
Patientrettet forebyggelse 
   Indsats for et godt liv trods sygdom 





Forskellige ord og begreber  

– men næsten samme indhold 

Patientrettet forebyggelse 

 

Rehabilitering 

 

Genoptræning 

 

Sygdomsmestring 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forebyggelsesrådets opgave 
 
Forebyggelsesrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål om forebyggelse. 
 
 Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den 
patientrettede forebyggelse. 
 
Forebyggelsesrådet skal ud fra den regionale sundhedsprofil for Fredensborg 
Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds, Ældre og 
Handicappolitikker; 
  
 fremkomme med forslag til kommunalbestyrelsen om forebyggelsesindsatser. 

Indsatserne bør i vid udstrækning bygge på nationale standarder og 
vejledninger. 

  
 bidrage til at øge borgernes kendskab til den kommunale forebyggelsesindsats. 
  
 stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed. 



Forebyggelsesrådets medlemskreds  
  
• Seniorråd (2 personer) 
• Ældre Sagen (2 personer) 
• Handicapråd (1 person) 
• Dagcentre (1 person) 
• Center for Ældre og Handicap (2 personer) 
• Center for Kultur, Idræt og Sundhed (2 personer) 
  
 
Rådet vælger selv sin formand blandt de fire medlemmer fra 
Seniorråd og Ældresagen. Formanden vælges for en 2-årig periode 
  



.... såvidt muligt lægge nationale anbefalinger til grund …. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





40 % af ældre 

har slidgigt 

(artrose) 



+ forebyggelsesbesøger til  
almen lægepraksis   

 
 
 

Der henvises – nu venteliste 
 

  



Trænings-ven / Gigt-ven i socialt 

fællesskab ? 

 

jf. tanken om besøgsvenner 















 Forløbsprogrammer med patientrettet forebyggelse 





Det gode måltid - ernæring 

Arbejder videre med: 
 Kvalitetssikring 

 Ernæringsscreening 

 Diætbehandling 

Danske Ældreråd: Underernæring 



Temaet Forebyggende hjemmebesøg 











 
Nogle anbefalinger til Ældrerådene 
 

Gennemgå kommunens ældrepolitik og sundhedspolitik 
med henblik på nyvurdering af sundhedsfremme og 
forebyggelse  

    (nye Ældreråd/Seniorråd fra 2018) 

 
 Stil krav om sundhedsfremme og forebyggelse til ældre, når 

Regeringens udmelding om ”det nære sundhedsvæsen” 
snart kommer ud til kommunerne 
 

Bed i 2018 om en solid redegørelse for Sundhedsprofil 2017 
for din region/kommune mhp. fremtidig indsats. 

    Hvad vejer tungt? Sundhedsadfærd? Forbedringer? 

 



Er der en KRAMS-politik i kommunen som realistisk 
vedrører ældre? – f.eks. baseret på 
Sundhedsstyrelsens ”forebyggelsespakker” anvendt 
på ældreområdet 

       - kost/ernæring – resp. underernærings-indsats 
 - rygepolitik/rygestop 
 - alkoholpolitik 
 - motion/fysisk aktivitet 
 - mental sundhed 



Prioritér patientrettet forebyggelse bl.a. som led i 
forløbsprogrammer for kroniske sygdomme resp. 
enkeltsygdomme (diabetes, KOL, hjertesygdom, demens, kræft, gigt mv) 

    Kvalitetsstandard for den afklarende samtale 
 

 
Arbejd for, at sammenhængende patientforløb (med 

patientrettet forebyggelse) bliver et hovedtema for 
sundhedsaftale 2019 – 2022 mellem region, kommuner, 
almen praksis 
 

De praktiserende læger skal henvise meget mere til de 
kommunale sundhedsfremme og forebyggelsestilbud. 

     Forebyggelsesbesøger? 



 Udvikle forebyggende hjemmebesøg til ældre – især 
de nye risikokriterier 
 

 Tage fat i konkrete enkelttilstande – fx faldulykker, 
ensomhed, gigt – for at udvikle tænkning og drage 
erfaringer med indsats 
 

 Kommunalbestyrelsen etablerer ”Forebyggelsesrådet 
for Ældrebefolkningen” med ældrerepræsentanter, 
fagfolk, forvaltning 
 

 Sæt sundhedsfremme og forebyggelse på ældrerådets 
dagsorden et par gange om året mhp. status 



Kontakt: 
 
 

Finn Kamper-Jørgensen 
Toeltvej 37   3050 Fredensborg 
 
 
Tlf.: 49 19 11 88   mobil 22 44 15 75 
 
Mail:  finnkamper@gmail.com 
 
 
 
”Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen”, Fredensborg Kommune: 
 
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet 
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