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SAMMEN OM  
SUNDHED OG TRIVSEL 

SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESPOLITIK 
FOR SILKEBORG KOMMUNE



Forord

Vi har spurgt borgerne, hvad sundhed er for dem, og deres 
svar afhænger af deres livssituation. Det kan både være at 
have venner, man kan stole på, at have overskud til at klare 
hverdagen eller selv at kunne komme i tøjet om morgenen. 
Fælles for alle uanset livssituation er dog, at fællesskaber, 
venner og familie samt overskud i hverdagen har stor 
betydning for dem. Derfor handler sundhed ikke kun om 
antallet af gulerødder og skridt om dagen, men i lige så høj 
grad om gode relationer, overskud og trivsel. 

Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken sætter 
Silkeborg Kommune en retning for de kommende års 
politiske og administrative arbejde med sundhedsfremme 
og forebyggelse. Vi vil sammen med borgere, foreninger, 
organisationer og andre interesserede arbejde for at skabe 
de gode rammer for, at den enkelte kan leve et sundt og 
meningsfuldt liv sammen med andre.

Politikken hedder ”Sammen om sundhed og trivsel”, fordi 
sundhed og trivsel er noget, vi skaber i fællesskaber og 
sociale relationer. Den understøtter samtidig Silkeborg 
Kommunes vision om at være: ”Et dynamisk fællesskab 
med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Vi ønsker med politikken at styrke både den fysiske, 
mentale og sociale sundhed for alle borgere. Vi tager 
udgangspunkt i WHO’s definition, hvor sundhed er et 
fuldstændigt stadium af fysisk, mental og social velvære 
og ikke kun fravær af sygdom og svækkelse. Men det 
kræver også en prioritering, så vi sammen sætter ind dér, 
hvor behovet er størst. Vi vil fokusere på tidlige indsatser 
og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus 
på fællesskab og levende lokalsamfund, og ikke mindst at 
skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg. 

Vi kan ikke styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune 
alene. Det er et fælles ansvar, og derfor er politikken et 
anliggende for hele byrådet. Vi vil med politikken også 
opfordre alle til at se sig omkring og være nysgerrige på, 
hvordan vi hver især kan bidrage til hinandens sundhed og 
trivsel. Hvad enten det er genboen, som holder sig for sig 
selv, barnet i skolegården, som ikke trives, eller en kollega 
eller ven, som kører sig selv for hårdt i en periode. Så lad os 
stå sammen om sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune.

God læselyst!

Venlig hilsen  

Steen Vindum, Borgmester 

november måned 2020

Gitte Willumsen, Udvalgsformand 
for Sundheds- og Ældreudvalget
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Hvordan er politikken  
blevet til ?

Politikken er blevet til i et samspil med borgere, foreninger og organisationer, kommunale afdelinger og politiske fagudvalg. 
Udvalgte citater fra borgere præsenteres undervejs i denne politik, mens andre input er skrevet ind i politikken. En særlig 
tak til alle jer borgere og frivillige, som har bidraget med værdifuld inspiration og perspektiver på, hvad det gode og sunde 
liv er for jer. 

 - Deltagere hos Mænds Mødesteder

 - Elever på 10. klassecentret

 - Unge fra Helhedsplanens projekt ”Unge Stemmer”

 - IGU-deltagere på Sprogcenter Midt

 -  Deltagere til fællesspisning i Sorring Beboer- og Kulturhus

 - Forældrebestyrelsen Dagplejen

 - Deltagere i PH-aktiv i Psykiatriens Hus

 -  Deltagere i forløb på Jobcenter Silkeborg Sygedagpenge og 
Jobrehabilitering

 - Deltagere til fælles borgermøde 28. marts 2019

 - Deltagere i Frivillighedsforum 29. maj 2019

På borgermødet kom deltagerne eksempelvis med mange værdifulde perspektiver på, hvad et godt og sundt liv er for  
netop dem:

Udsagnene viser meget præcist, at et godt og sundt liv rummer mange forskellige aspekter. Det handler både om det 
sociale i fæl  les  skaber, venner og familie, det mentale i trivsel, glæde, tryghed og mening og ikke mindst det fysiske i motion, 
aktivitet, røg frihed og fravær af sygdom. Alle aspekter hører med til et godt og sundt liv, og det vil politikken være med til at 
støtte op om. 
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Sådan arbejder vi 
med sundhed i  
Silkeborg Kommune 

Borgere har forskellige livsvilkår, så vejen til at opnå 
sundhed er ikke ens for alle. Det kan både være fysisk 
sundhed og kroppens sundhedstilstand; social sundhed og 
kunne begå sig med andre og indgå i fællesskaber; og ikke 
mindst mental sundhed, som er at opleve at have det godt, 
være tilfreds med livet samt at kunne klare dagens gøremål 
og udfordringer Derfor arbejder vi i Silkeborg Kommune 
med flere tilgange for at styrke folkesundheden for alle.

Generelle indsatser 
– der får alle med, og styrker og bevarer et højt niveau af 
sundhed for alle, f.eks. sundhedspleje, god klassetrivsel, 
tandpleje for børn og unge.  

Målrettede indsatser 
– der er målrettet specifikke grupper eller enkeltpersoners 
sundhed. Det er ofte personer, der har brug for en særlig 
indsats, f.eks. rygestopkurser, beskæftigelsesindsatser, 
genoptræningsforløb og trivselsgrupper på skolerne.  
Det kan desuden være indsatser for specifikke målgrupper 
f.eks. borgere med fysiske eller psykiske handicaps.

Strukturelle indsatser 
– som rammer alle borgere ens, og gør de sunde valg 
lettere. Det er f.eks. adgang til grønne områder, cykelstier, 
alkohol-, ryge- og trivselspolitikker og strukturer, der sikrer 
børns bevægelse i skoledagen eller på bosteder og -former.

Levende lokalsamfund 
– for det sted, vi bor, har stor betydning for vores liv og 
sundhed, f.eks. mulighederne for at bevæge sig tæt på 
hvor man bor og godt naboskab.

Sundhed på tværs 
– hvor der arbejdes med sundhed på nationalt, regionalt 
og lokalt niveau for at bygge bro til gavn for den enkelte 
og fællesskabet og dermed bruge ressourcerne bedst 
muligt. Det er f.eks. Sund By Netværket, Bevæg dig for 
livet, regionen, almen praksis, foreninger, organisationer, 
kulturinstitutioner og frivilligområdet.

Opbygning af gode fællesskaber 
– så vi forebygger ensomhed og skaber sociale netværk, 
hvor borgerne påvirker hinanden til gode og sunde valg. 
Det er f.eks. gennem klassetrivsel eller frivillige spisegrupper 
på plejecentre, aktivitetsgrupper i Psykiatriens Hus eller 
tilbud for borgere med fysiske eller psykiske handicaps. 

En vidensbaseret tilgang 
– vores arbejde skal bygge på viden og de bedste 
erfaringer samt officielle anbefalinger, så vi gør det,  
vi ved, der virker. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsens 
Forebyggelsespakker eller den Nationale Sundhedsprofil. 

Faktorer der har betydning for sundhed
Der er meget, som påvirker den enkeltes sundhed, 
f.eks. individuelle livsstilsfaktorer som KRAM (kost, 
rygning, alkohol, motion), søvn, trivsel, livskriser 
sociale relationer og fællesskaber, uddan nelse og 
arbejde, rent drikkevand, boligforhold og helt  
over ordnet socioøkonomiske, kulturelle og 
miljømæssige vilkår.

Alder, køn og 
arvelige faktorer

Landbrug 
& fødevare-
produktion

Udannelse

Kilde: SST. 2016, Sygdomsbyrden i Danmark 

- risikofaktorer med inspiration fra Dahlgren 

og Whiteheas. 1991

Arbejdsmiljø

Sundheds-
ydelser

Boligforhold

Levevilkår &
arbejdsvilkår

Tilknytning 
til arbejds-
markedet

Vand & 
sanitær 
forholdInd

ividuelle Livsstilfaktorer
Social relationer og fællesskaber

Gen
ere

lle Socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige vilkår

4



Sammen om en tidlig indsats Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med  
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer

Hvad skal prioriteres ?

Der arbejdes allerede med en lang række af sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region, 
almen praksis og civilsamfund. I de kommende år vil vi fokusere endnu mere på at arbejde med sundhedsfremme og 
forebyggelse ind i alle kommunale indsatser og samarbejdsflader. Det skal være med til at skabe lige forudsætninger for at 
leve et godt og sundt liv for alle. 

Vi ved, at tidlige indsatser, målrettet forebyggelse, fællesskaber og sunde rammer virker, så flest kan leve et sundt og godt 
liv. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på følgende indsatsområder og tænke dem ind, uanset hvor vi møder borgeren.

Sammen om en tidlig indsats Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med  
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer
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  1. 
Sammen om en  
tidlig indsats

Børn og unge har brug for rammer og støtte til at lære at 
træffe de bedste valg for dem selv. Derfor skal forældre 
og andre voksne på banen og turde at skabe rammerne. 
Forældrene og deres kærlighed spiller hovedrollen i 
børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Vi 
ved, at børns tilknytning til forældre har stor betydning 
for deres trivsel i hele barndommen og ind i voksenlivet. 
Sundhedspersonalet i kommunen, almen praksis og 
regionen samarbejder om at give alle forældre mulighed for 
at få støtte og vejledning til at styrke børnenes sundhed. 
Det er f.eks. hos jordemødre, sundhedsplejersker, i 
børnetandplejen og hos familielægen. 

Medarbejdere i dagtilbud og skoler møder barnet hver 
dag. De skaber gode rammer for trivsel og sikrer tidlig 
indsats ved begyndende mistrivsel. I disse rammer kan de 
sociale fællesskaber og andres anerkendelse være med til 
at opbygge en stærk mental sundhed hos børn og unge. 
Derudover har skolen en vigtig opgave i forhold til at styrke 
børn og unges viden og kompetencer til at vælge til og fra, 
herunder støtte i at sige fra over for gruppepres i forhold til 
tobak, snus, alkohol, rusmidler og mobning.

Voksenstyrede fritidsaktiviteter fungerer som beskyttende 
faktorer for et sundt barne- og ungdomsliv. Børn og 
unge, der deltager i disse fritidsaktiviteter, har mindre 
grad af risikoadfærd end unge, der ikke gør. Derfor er det 
væsentligt, at alle voksne støtter op om deltagelse. 

Hele livet har vi mulighed for at påvirke sundheden 
og trivslen. Derfor gælder jo tidligere indsats jo bedre 
selvfølgelig også for voksne.

Derfor vil vi gerne arbejde  
”sammen om en tidlig indsats” ved at:

 ➤ Samarbejde med forældre om at være tydelige voksne, som sikrer 
børn og unges sundhed og trivsel

 ➤ Gøre bevægelse til en naturlig del af børn og unges hverdag både  
i daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Vi vil derfor arbejde på, at alle 
børn og unge får minimum en times bevægelse om dagen

 ➤ Sikre en bred vifte af voksenstyrede fritidsaktiviteter for børn og unge 
for at understøtte børn og unges forskelligartede interesser

 ➤ Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen,  
da det kan være første tegn på mistrivsel 

 ➤ Sikre, at alle unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og 
beskæftigelse, velvidende at der er mange veje dertil 

 ➤ Indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser  
samt udbrede røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes

”Det handler om, at man giver 
sig tid til at sætte sig ned 

og kigge sine børn i øjnene 
og høre, hvad de fortæller, i 
stedet for at lave alle mulige 

andre ting, mens de snakker” 

– kvinde, 45 år

”Det gør mig glad, at andre  
kan lide mig, som jeg er” 

– ung, Unge Stemmer 

”Skolerne hjælper ved 
at sige, at vi har røgfri 
skoletid, så der ikke er 
gruppepres over for 

rygning”

 – ung, 10. klasse 

”Forældrene, de skal 
lære børnene, at en sund 
livsstil er det bedste – at 
man får dyrket motion og 
spist sundt i hverdagen” 

– ung, 10. klasse



  2. 
Sammen om  
lighed i sundhed

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et sundt 
og godt liv. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle borgere 
ikke har de samme muligheder og forudsætninger for 
at leve et sundt liv. Uddannelse og beskæftigelse er her 
vigtige faktorer for at skabe lighed i sundhed, herunder 
fremme trivsel og mental sundhed samt reducere risiko  
for sygdom og tidlig død.

For at fremme mere lighed i sundhed vil vi arbejde på to 
niveauer. Vi skal fastholde et højt niveau i de generelle 
tilbud, som f.eks. sundhedsplejen, tandpleje, indsatser 
i skole og dagtilbud, sundhedstilbud- og ydelser, og så 
skal vi have særligt fokus på de borgere, der har brug 
for særlig støtte til at kunne leve et godt og sundt liv. Det 
kan være borgere, som vi ved, er i risiko for at have en 
dårligere sundhed, som f.eks. unge og voksne i særligt 
udsatte positioner, som kan have brug for mere målrettede 
og fleksible indsatser for at få fodfæste i fællesskaberne 
i uddannelsessystemerne, arbejdsmarkedet eller 
lokalsamfundet bredt set.

Derudover er det også vigtigt at have fokus på den geo-
grafiske ulighed i sundhed, da nogle områder i kommunen 
er mere udfordrede på sundhedstilstanden end andre 
ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”. 

Derfor vil vi gerne arbejde  
”sammen om lighed i sundhed” ved at:

 ➤ Sikre fleksible og målrettede indsatser for de borgere, som 
har mest brug for det – gerne i samarbejde mellem kommune, 
foreninger, lokalområder med flere

 ➤ Fremme, at alle reelt får lige adgang til sundhedsydelser, blandt 
andet gennem øget viden og forudsætninger for at begå sig i 
sundhedsvæsenet

 ➤ Være opsøgende og sætte ind så tidligt som muligt  
– særligt for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer

 ➤ Samarbejde i lokalområder, hvor der er flere borgere, der 
er udfordret socialt og/eller sundhedsmæssigt end andre 
lokalområder

 ➤ Skabe rummelighed og samarbejde om fælles indsatser med 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor der er flere 
borgere med udfordringer socialt og/eller sundhedsmæssigt  
end andre

”Det er vigtigt, at mine 
børn ser, at deres mor 

arbejder - så de tænker, at 
når jeg bliver stor, så skal 
jeg også læse og arbejde” 

- IGU-deltager, 
Sprogcenter Midt

”Man skal tage sig af 
andre, hvis de ikke har 
samme vilkår, som én 
selv. Det synes jeg er 

rimelig vigtigt” 

– ung, 10. klasse

”Det gode liv er for mig 
at have noget at se frem 

til – noget at stå op til. Nu 
er jeg f.eks. lige startet i 
praktik, og det har været 
det bedste for mig indtil 

videre” 

– kvinde, Psykiatriens 
Hus
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3. Sammen om at få alle 
med i fællesskaber

Fællesskaber findes i mange former. De kan være 
store som små, mere eller mindre formaliserede og kan 
f.eks findes i familier, venskaber, klubber, foreninger, 
skoler, institutioner, arbejdspladser og lokalsamfund. I 
fællesskaber er det muligt at danne tætte relationer og 
blive anerkendt for dem, vi er, men det forudsætter, at der 
er rummelighed og en accept af hinandens forskelligheder.

Sundhed og trivsel præges i høj grad af vores sociale 
netværk. De omgivelser, man er en del af, er afgørende 
for, hvilke vaner og adfærd vi har. Uhensigtsmæssig 
sundhedsadfærd kan derfor også etableres - og ikke 
mindst fastholdes - gennem sociale netværk. F.eks. ved 
vi, at unge, der begynder at ryge, ofte gør det, fordi de 
har venner eller studiekammerater, som ryger. Vi vil derfor 
arbejde på at påvirke formelle og uformelle fællesskaber  
til at styrke den enkeltes sundhed og trivsel.

Fællesskaber kan være en arena for at fremme sunde 
vaner og ikke mindst skabe meningsfuldhed. og give  
plads til at lykkes og føle sig som en succes. Borgere,  
der har sociale relationer og deltager i fællesskaber,  
oplever en større livskvalitet og sundhed. 

Derfor vil vi arbejde ”sammen om  
at få alle med i fællesskaber” ved at:

 ➤ Sikre levende og inkluderende lokalsamfund, f.eks. gennem 
nærmiljøindsatser

 ➤ Motivere til, at fællesskaber tager et ansvar for hinandens 
sundhed og trivsel, f.eks. ved at fremme gode vaner i skoler, 
bosteder, lokalsamfund, foreningsliv og arbejdspladser

 ➤ Fremme mental sundhed gennem frivillighed og deltagelse i 
meningsfulde interessefællesskaber - hvilket også kan bane vejen 
til uddannelse og beskæftigelse

 ➤ Fremme overgange og brobygning efter endt kommunale 
tilbud, så aktiv deltagelse i fællesskaber fastholdes, f.eks. ved at 
samarbejde med eksisterende frivillige tilbud

 ➤ Fokusere på alle borgeres ressourcer, så alle borgere oplever at 
kunne bidrage til og være en ligeværdig del af fællesskabet. Det 
kan f.eks. være at gå fra at være deltager i et frivilligt tilbud til selv 
at være frivillig for andre

 ➤ Inddrage kultur og natur som ressource og grobund for fysisk, 
social og mental sundhed

”Det er vigtigt at have nogle gode venner, jeg kan have 
det sjovt med - men også nogen, hvor jeg ikke behøver 
at gemme mig bag en maske, som jeg kan være ked af 
det sammen med og fortælle om mine problemer; at vi 

ligesom kan gå igennem problemerne sammen” 

– ung, 10. klasse

”Jeg kan jo godt lide at 
komme her til fællesspisning, 

hvor man mødes på tværs 
– det giver mange hyggelige 

stunder” 

– deltager, fællesspisning 
Sorring Beboer- og 

Kulturhus

”Samvær og fællesskab 
motiverer mig – for det giver 

noget livsenergi, når man 
samles. Man kan godt komme 

til at sidde og pille sig selv i 
navlen lidt for meget, hvis man 

ikke kommer ud” 

– deltager, Mænds 
Mødesteder
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4. Sammen om  
sunde rammer

En række sygdomme kan forebygges gennem en sund  
livsstil. Her er sunde rammer en oplagt mulighed for at skabe 
vilkår, der støtter op om sunde vaner, så de sunde valg også 
bliver de lette valg. Det kan være regler eller politikker, som 
f.eks. røgfri skoletid, som gør fravalg af rygning lettere. Men 
det kan også være strukturer som eksempelvis adgang til 
motionstilbud og cykelstier, der gør det let og trygt at tage 
cyklen.

Vi ved, at sunde rammer medfører positive og markante 
ændringer i borgernes sundhed på relativ kort tid. Ved at 
etablere sunde rammer ændrer de fleste borgere deres 
adfærd en lille smule i en sundere retning. Det behøver ikke  
at være den store livsstilsomlægning for den enkelte borger, 
men samlet kan det have en stor effekt på folkesundheden. 
Det er noget alle får glæde af og ikke kun de, som i forvejen 
har en meget sund livsstil. 

Sunde rammer er med andre ord med til at fremme lighed 
i sundhed, da det ofte er en gratis eller enkel indsats, der 
påvirker alle borgere. Naturen, byrummet, arbejdspladser, 
skoler, dagtilbud, botilbud, kulturinstitutioner med videre er 
alle steder, hvor de sunde rammer kan skabes. - både fysisk, 
mentalt og socialt. Som Danmarks Outdoor Hovedstad har vi 
nogle helt særlige muligheder for at bruge vores natur og alle 
de faciliteter, der er. Vi har blandt andet bynære skove, flere 
end 50 søer og hundredvis af grønne arealer samt udendørs 
fitnessredskaber, som alt sammen kan bruges som ramme  
for rekreation og bevægelse.

Derfor vil vi gerne arbejde ”sammen  
om sunde rammer” ved at:

 ➤ Fremme røgfrie miljøer, herunder arbejdspladser, legepladser, 
idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og kommunale institutioner

 ➤ Reducere synligheden og tilgængeligheden af alkohol samt 
fremme alkoholfrie alternativer, hvor børn, unge og voksne færdes

 ➤ Leve op til gældende anbefalinger på mad- og bevægelsesområdet 
på kommunale institutioner f.eks. daginstitutioner, skoler, 
bosteder, plejecentre

 ➤ Benytte naturen som ramme for bevægelse og ophold udendørs, 
f.eks. fremme cykling som transportmiddel på de kortere distancer 
eller fremme muligheder for at bruge naturen som ramme for 
tilbud eller aktiviteter 

 ➤ Arbejde systematisk med strukturer på arbejdspladser, i dagtilbud, 
skoler, arbejdspladser og foreningsliv, der fremmer bevægelse og 
mental sundhed, bosteder

 ➤ Skabe fysiske fællesområder og områder, der understøtter nye 
møder og socialt samvær f.eks. generationsmøder ved byggeri og 
byplanlægning, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes naturligt 
og på tværs

”Jeg vil ikke være syg, 
for det er vigtigt,  

at jeg kan være der for 
mine børn” 

– IGU-deltager”Dét, jeg synes 
bedst ved Silkeborg, 

er de mange 
cykelmuligheder, der 
er. At komme ud og 
få tankerne væk. At 

man kobler fra og får 
motion og pulsen op. 

Det er lige så godt 
som medicin” 

– mand, 54 år

”Det er vigtigt at holde 
børnene væk fra rygning. 
Derfor er det også vigtigt, 
at der er en rygepolitik hos 

dagplejeren, så børnene 
ikke udsættes for røg” 

– forælder, 
forældrebestyrelsen 

dagplejen



Fra politik til virkelighed

En politik lever først, når den bliver omsat i handlinger. Derfor vil der hvert år blive udarbejdet en handlingsplan på tværs af 
alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som netop skal være med til at sikre, at politikken kommer til at gøre 
en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune. Handlingsplanen omfatter også samarbejdsprojekter med andre aktører fra 
blandt andet region, almen praksis og civilsamfundet. 

For at løfte det tværfaglige samarbejde er det afgørende, at:

 - Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og hvor borgernes 
ressourcer og behov er grundlag for løsninger 

 - Vi er nysgerrige på hinandens ståsted, faglighed og 
kerneopgaver

 - Vi er inviterende og åbne, så alle gode kræfter  
kommer i spil

 - Vi bruger naturen og udendørsomgivelser som arena

For at det kan lade sig gøre, har vi også brug for, at borgere, foreninger, organisationer, arbejdspladser, ungebyråd, 
kulturinstitutioner, lokal-, handicap-, seniorråd og andre byder ind som aktive samarbejdspartnere i hele Silkeborg Kommune. 
For vi skaber det gode liv sammen med hinanden.
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Sammen om sundhed  
og trivsel – en del af noget større 

Silkeborg Kommune er medlem af Sund By Netværket, 
der er en del af WHO´s European Healthy Cities Network, 
som arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bære-
dygtige byer. Gennem vidensdeling og samarbejde sikrer 
vi, at vi altid bruger den nyeste og opdaterede viden til at 
styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune. 

Sund By Netværket arbejder blandt andet for at im ple-
mentere FN´s verdensmål i et folkesundheds perspektiv. 
Healthy Cities Network arbejder ud fra 6 fokusområder, 
som en hjælp til at arbejde helheds orienteret med 
verdensmålene. 
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Oversat fra original figur, som kan findes i publikationen 
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018Mennesker: Investering i de mennesker, der udgør vores 

lokalområder. 

F.eks. inddragelse af alle borgere, så vi kan deltage og 
styrke lokalsamfundet og være medskabere af løsninger, 
der giver øget lighed i sundhed.

Sted: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel. 

F.eks. skabe byrum, der gør det sunde valg til det 
nemmeste og mest tilgængelige valg på alle områder. 

Deltagelse: Sikre deltagelse af borgere og fællesskaber i 
de beslutninger, der påvirker os. 

F.eks. ved at styrke den enkeltes evne til at tage vare på 
sig selv, andre mennesker og de steder, hvor vi bor, lærer, 
arbejder og leger.

Velstand: Styrke ressourcerne i lokalsamfundet og øge 
adgang til de fælles goder og serviceydelser, der findes i 
både den offentlige, private og frivillige sektor. 

F.eks. ved at støtte borgere i udsatte positioner til at deltage 
på lige fod med andre i de muligheder vores samfund 
tilbyder. 

Fred: Understøtte fredelige og inkluderende samfund.

F.eks. alle har en opgave i at sikre social retfærdighed, lige 
muligheder for alle, og at vi kan leve i fredelig sameksistens  
i kraft af vores forskelligheder. 

Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og 
produktion. 

F.eks. samarbejde lokalt, nationalt og internationalt for at 
sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet. 
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Sundhed og Omsorg

Søvej 1, 8600 Silkeborg

 

sundhedogomsorg@silkeborg.dk
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