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Lighed i sundhed - ulighed 







To slogans for forebyggelse: 
 

 

 

 

 Hold raske ældre raske     (hver fjerde) 

 

 

 Et godt ældreliv trods sygdom   (tre fjerdedele) 

      (patientrettet forebyggelse) 

 

 



Forklarings - model 

fkj 





 

Om 

  

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen 

i 

Fredensborg Kommune 

nedsat af Kommunalbestyrelsen (Byrådet) 

 

 



Udfordringen 

 
 Stadig flere ældre 

 

 

 

 Øget sygelighed 

 

 

 

 

 Øgede omkostninger 

 



Hvorfor et Forebyggelsesråd? 

1970  Kommunalreform.  Amter   

           Vægt på nyt sygehusvæsen 

 

1980   Lov om et statsligt Forebyggelsesråd 

           Blev model. Spredning til amter og kommuner næste 20 år 

 

1987   Sundhedsministerium oprettes 

           Første sundhedsprofilundersøgelse 

 

1991    Sund By Netværket 

 

2007   Kommunalreform. Ny sundhedslov. Regioner       

           Vægt på nyt sygehusvæsen 

           Forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, pleje til kommuner 

 

2014   Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen, Fredensborg 

 

Svar: Specifik rådgivende struktur til at stimulere et vigtigt, forsømt emne 



Forebyggelsesrådets opgave 
Forebyggelsesrådets primære fokus er ældrebefolkningen. Overordnet ønsker Byrådet 
at hjælpe de ældre til længst muligt at kunne klare sig selv. Det giver den største 
livskvalitet. 
 
Forebyggelsesrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål om forebyggelse på 
ældreområdet. 
 
 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 forbyggelsesindsats 
 Stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed 

 
  Mødes med relevante fagudvalg og afholde temamøde for  kommunalbestyrelsen  



Forebyggelsesrådets medlemskreds  
 Brugere: 
• Seniorråd (ældreråd) (2 personer) 
• Ældre Sagen (2 personer) 
• Handicaporganisationer (1 person) 

 
Kommune/Forvaltning/fagpersoner: 
• Ældrechef 
• Borgerrettet forebyggelse (forvaltning, 1 fagperson) 
• Patientrettet forebyggelse (forvaltning, 1 fagperson) 
• Dagcenter (1 leder) 

 
Almen lægepraksis  
• 1 Læge  
 
 
Rådet vælger selv sin formand blandt de fire medlemmer fra 
Seniorråd og Ældresagen. Formanden vælges for en 2-årig periode 
Kommunen sekretariatsbetjener 
Bevilling til sekretariatsbetjening mv. 



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. 

 



 

 

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 kommunernes indsats 



det nye begreb:  

 

 

Patientorienteret forebyggelse  
 

i den nye sundhedslov med kommunalreformen, hvor 

kommunerne fik tillagt ansvaret for forebyggelse 

 

§ 119 i Sundhedsloven 



To slogans for forebyggelse: 
 

 

 

 

 Hold raske ældre raske     (hver fjerde) 

 

 

 Et godt ældreliv trods sygdom   (tre fjerdedele) 

      (patientrettet forebyggelse) 

 

 



Temaer i Forebyggelsesrådet 2014 – 2019 
 

 Fysisk aktivitet – handlingsplan 

 

 5-årig gigthandlingsplan 

 

 Mental sundhed – anbefalinger 

 

 Mad og ernæring – anbefalinger 

 

 Kronisk sygdom – udviklingsplan 

 

 Forebyggende hjemmebesøg til ældre – anbefalinger 

 

 Ældre og medicinbrug – anbefalinger 

 

 Faldforebyggelse – 5-årig handlingsplan 

 



Sundhedsstyrelsens 2018 Forebyggelsespakker - ældrerelevante 





Sundhedsstyrelsens råd om fysisk aktivitet til ældre 65+ 



Anbefalinger 
 

A1.   Fysisk aktivitet indarbejdes i 

kommuneplan og andre poltikker 

 

A2.   Let og god adgang til fysiske 

aktivitetsmuligheder 

 

A3.   Kortlægge tilbud og muligheder 

 

A4.   Stimulere til fysisk aktivitet ud fra en 

alsidig indsats 

 

A5.   Kendskab til kommunale og andre 

tilbud udbredes 

 

A6.   Særlig forebyggende handlingsplan 

for de 40 % ældre med gigt 

 

A7.   Samspil med alment praktiserende 

læger 

 

A8.   Opfølgningsgruppe 



Digitalt nyhedsbrev til 60+ 

Ældrebefolkningen fra 2018 



40 % af ældre 

har slidgigt 

(artrose) 





Forebyggelsesbesøger 

til lægerne 

Lægerne henviser 







Trænings-ven / Gigt-ven i socialt 

fællesskab ? 

jf. tanken om besøgsvenner 





Borgmesterbrev til 

Regionsrådsformand 

Sundhedsaftale 2019 – 2023: 
 
 Sammenhængende 

patientforløb 
 
 Forløbsprogram for gigt 





Kronisk sygdom 

Generel anbefaling 

Etablere en udviklingsplan for en kvalitetsstandard 

for forebyggelse ved Kronisk sygdom  

 

– udgangspunkt: Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

 Den afklarende samtale 

 Patientrettet forebyggelse 

 Forløbsprogrammer 



Mental sundhed 

Anbefalinger 

 
Generel anbefaling: Udviklingsindsats i forhold til 

                              tidlig opsporing 

 

 Hjemmeplejen: Kompetence udvikling med 

henblik på opsporing og handlemuligheder 

 

 Følge psykiatrifondens kurser i Psykisk 

førstehjælp mhp at supplere allerede 

eksisterende aktiviteter i kommunen 

 

 Drøfte frivillig indsats med Ældresagen 

 

 Åben drøftelse med almen lægepraksis 



Ny undersøgelse 



Hvor ofte har du haft lyst til sex? -  67+ år 

 

Svar    Mænd Kvinder 

 

Aldrig   14 % 38 % 

 

Sjældent   20 % 24 % 

 

Engang imellem 52 % 34 % 

 

Ofte    14 %   4 % 

Kilde: Sundhedsprofil 2005. Statens Institut for  Folkesundhed 



Det gode måltid - ernæring 

Arbejder videre med: 
 Kvalitetssikring af kommunens madservice 

 Ernæringsscreening 

 Diætbehandling 



Forebyggende hjemmebesøg 

Anbefalinger 

 
 Udviklingsarbejde vedr. de nye 

      risikogrupper i alderen 65 – 79 år 

 

 En målrettet information til 

ældrebefolkningen 

 

 En målrettet information til 

professionelle samarbejdspartnere, 

bl.a. hjemmesygeplejersker og 

praktiserende læger 

 

 Til årsrapport: målopfyldelse i forhold 

til aldergrupper og risikogrupper 

 

 



Medicinsanering 



Lighed i sundhed 

Foreløbigt 

 

 Indtænkes i gigthandlingsplanen 

 

 Indtænkes i de forebyggende hjemmebesøg 

 

 Indtænkes i ”Lær at tackle din sygdom – kurser” 



Danske Ældreråd på vej med initiativ: 

Vi vil sikre forebyggelse for et godt ældreliv 

 

Hold raske ældre raske 

 Forebyggende hjemmebesøg 

 Fysisk aktivitet 

 Faldforebyggelse 

 

Et godt ældreliv trods sygdom 

 Mestring af sygdom 

 Rehabiliterende indsatser 

 

DÆ anbefalinger 

 





Ha-Joon Chang 
Økonom, professor i Cambridge, UK 

Interview i Politiken 25 september 2016 



Tak for opmærksomheden ! 

Kontakt: 
Finn Kamper-Jørgensen 

Mail: finnkamper@gmail.com 
Telefon: 49 19 11 88  mobil:22 44 15 75 

mailto:finnkamper@gmail.com

