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Helsingør Kommune



• Flere ældre og flere gamle (>80 år)

• Flere multisyge med komplekse problemstillinger

• Flere borgere med demens

• Kortere indlæggelser på sygehus

Udfordringer på ældreområdet i Danmark  
- og i Helsingør





Sundhedspolitik 2017-2022 Lev godt og længe

Fotos: Forebyggelse for Fremtiden, KL



• § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen 
af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer 
for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og  
sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i 
sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning 
m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Sundhedsloven 





Hvad påvirker vores sundhed?



Udviklingen i sygdomme i den vestlige verden i det 20. århundrede



• Kompetencer - personlige positive egenskaber, viden og 
kundskaber på kognitive, intellektuelle, praktiske og sociale 
områder.

• Relationer – i anerkendende sociale og rummelige netværk, fx i 
familien, arbejdslivet, foreningslivet, mellem venner m.v.

• Accept – af at der er forhold, man ikke kan gøre noget ved, og 
forhold man kan gøre noget ved, og fokusere på sidstnævnte i et 
ressourceorienteret perspektiv.

• Mestring – at man magter og kan håndtere livets udfordringer; 
og hvis man ikke gør, at man magter at søge hjælp.

Fire begreber i det dobbelte KRAM



Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 



• Mental sundhed

• Sund aldring

• Gøre det sunde valg til det nemme valg

• Tidlige indsatser livet igennem

• Afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv –
eksperter i eget liv

• Særlig støtte til borgere med de største behov

Nye signaler



Fokusområder:

1) Mestring af eget hverdagsliv

2) Indflydelse og valgfrihed

3) Sammenhæng og tydelig kommunikation

4) Plads til pårørende og frivillige

Politik for et værdigt ældreliv



Borgernes generelle helbred er lidt dårligere 
gennemsnittet i regionen (selvvurderet helbred)

• 18 % har dårligt selvvurderet mentalt helbred (15 %)

• 12 % har dårligt selvvurderet fysisk helbred (9 %)

• 28 % har et højt stressniveau (26 %)

Kilde: National Sundhedsprofil 2017

Sundhedstilstand blandt borgere i Helsingør Kommune



• 24 % i Helsingør Kommune (21 % i Region H)

• 26 % blandt 65+ år i Helsingør Kommune

Kilde: National Sundhedsprofil 2017

Svage sociale relationer



Højere forekomst af kronisk sygdom



KL: Betydningen af risikofaktorer



Social ulighed i sundhed 



Borgerrettet forebyggelse er 

primær forebyggelse rettet mod 

den raske del af befolkningen. 

Formålet er at mindske risikoen for 

at sygdom opstår. Det involverer 

forebyggende og 

sundhedsfremmende indsatser 

typisk ift. KRAM faktorer. 

Patientrettet forebyggelse er rettet 

mod langvarigt syge. Det handler om 

at forebygge, at en sygdom udvikler 

sig yderligere, og om at begrænse 

eller udskyde dens eventuelle 

komplikationer. Den patientrettede 

forebyggelse tager sigte på at 

optimere behandlingen og sætte den 

enkelte patient i stand til at tage bedst 

muligt vare på sig selv (kompetencer, 

viden, færdigheder til at udøve en god 

egenomsorg, fx ved rehabilitering, 

patientundervisning og 

genoptræning).



Indsatser kan både være rettet mod

– grupper af borgere med særlige behov såvel som 
den brede befolkning.

– særlige lidelser og risikofaktorer eller generel trivsel 
og velvære.

– specifikke og afgrænsende arenaer eller mere 
universelle og brede rammer.

Veje til forebyggelse



Fremme af en sund livsstil



R. Manchanda, IHI Open School



Lad os bygge en 
tømmerflåde

Lad os 

bygge en 

tømmerflåde





Jeg vil finde 

ud af, hvad

der sker!





Sundhed er noget, vi skaber sammen og på tværs. Derfor 
skal vi inddrage og styrke samarbejdet med:

• Borgere

• Frivillige 

• Foreninger

• Erhvervsliv

• Kommunens øvrige centre

• Andre interessenter og lokale kræfter

Vi skal samarbejde på tværs



Eksempler på forebyggende tiltag i Helsingør Kommune



Partnerskab ABC for mental sundhed 



ABC-budskaberne

• A - Gør noget aktivt

• B - Gør noget sammen 

• C - Gør noget meningsfuldt



• A - Gør noget aktivt

• Vær fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktiv: 

Dans, løs en sudoku, læs en bog, høre klassisk 

musik, gå en tur i naturen eller i teateret, spil kort, 

stop op og få en snak med en forbipasserende…

Hvad betyder ABC?



• B - Gør noget sammen 

• Bliv medlem af en bogklub, spis i fællesskab med 

andre, vær medlem af en forening

Hvad betyder ABC?



• C - Gør noget meningsfuldt

• Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, kæmp 

for en sag, hjælp en nabo, bliv frivillig…

Hvad betyder ABC?





Partnerskab Røgfri Fremtid 



Rygestop

80 % røgfri efter endt forløb

40 % røgfri efter 6 måneder



Temamøder Sund Aldring 



Cykling uden alder



Lær at tackle kurser 

• Angst og depression
• Angst og depression for unge
• Kronisk sygdom
• Kroniske smerter
• Hverdagen som pårørende



Livsstilskurset ”Rigtige mænd”



Brugerstyrede aktiviteter for seniorer



• Kampagne

• Undervisning af frontmedarbejdere

• Events med lungetjek

• Dialog med praktiserende læger

Kampagne i hele 2020.

Tidlig opsporing af KOL



• Fællesskabet er en stærk motivator og en beskyttende 
faktor

• Udgangspunkt i ”hvad er vigtigt for dig?” 

• Differentierede og fleksible indtaster

• Strukturelle indsatser (fx maden på plejehjem, 
udvikling af byrum, røgfri arbejds- og skoletid)

Hvad virker i forebyggelsesarbejdet?



Tak for opmærksomheden!


