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”Når jeg  
cykler en tur,  

tager vinden 

mine 
bekymringer”



Forord af borgmester Hanne Bæk Olsen og formand for Ældre- 
og sundhedsudvalget Gitte Willumsen:

Sundhed for alle
Allerførst en stor tak til jer, som har fortalt om 
jeres holdninger til sundhed.  
Det har været meget inspirerende. I har 
overbevidst os om, at det gode og sunde 
liv handler om langt mere end gulerødder, 
grovboller og motionsløb. Det er også at 
trives og deltage i gode fællesskaber, at kunne 
udfolde sine ønsker om det gode liv, blive 
anerkendt og bruge de kompetencer, man har.  
At opnå et sundt og godt liv kræver gode 
rammer og overskud – både fysisk, psykisk og 
socialt. Hvad, der definerer det gode og sunde 
liv, er forskelligt fra person til person, og det 
kan skifte i forhold til hvilken livsfase, man er i. 
Det vil vi tilrettelægge vores indsatser efter.

Borgmester Hanne Bæk Olsen

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget  
Gitte Willumsen

2 |  Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune 2012- 2015



Faktaboks
Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken tager udgangspunkt i en 
række interviews med forskellige grupper af borgere i Silkeborg Kommune. 
Du kan finde nogle af de bidrag, vi har fået, som små citater rundt omkring 
i politikken. Andre tanker og ideer om sundhedsfremme og forebyggelse er 
taget med i selve politikken og de indsatser, vi har valgt. 

Tak til: 

•	 Brugere	af	Mødestedet,	værested	for	sindslidende

•	 Brugere	af	Kirkens	Korshærs	varmestue

•	 Mødregrupper	i	Nylandshuset

•	 Eleverne	i	6B,	Bryrup	Skole

•	 Elever	fra	SOSU	Silkeborg

•	 Kursister	på	forløbsprogrammerne

•	 Frivillige	fra	selvhjælpsgrupperne

•	 Unge	fra	Lysbro	Uddannelsescenter

•	 Kursister	på	Virksomheden

•	 Ansatte	på	Virklund	Plejecenter

•	 Deltagere	fra	Internt	sundhedsforum

•	  VIA	Silkeborg	Læreruddannelse,	Silkeborg	Sygeplejerskeuddannelse	
og	Ikast	Pædagoguddannelse	for	forslag	fra	tværfaglig	temauge	om	
sundhedsfremme og -forebyggelse med naturen som arena.

•	  Deltagere	fra	foreninger,	organisationer,	råd	og	øvrige	interesserede	fra	
Silkeborg	Kommune,	som	deltog	i	temamødet	om	Sundhedsfremme-	og	
forebyggelsespolitikken	1.	november	2011	i	Medborgerhuset.
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Det gode og sunde liv
Her er nogle af de mange bud på, hvad det gode og sunde liv er:

Silkeborg Kommunes vision, at borgerens liv - uanset den enkeltes forudsætninger og livsvilkår  
- er kendetegnet ved et godt helbred, selvværd, trivsel, fællesskaber, omsorg og ansvar.  

Missionen er at skabe sunde rammer og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der bakker 
op om borgerens mestring af det gode og det sunde liv og indbyder til bevægelse. 

Ikke alle borgere har lige muligheder for at mestre det gode og sunde liv. Derfor skal vi samarbejde om 
at opretholde og udvikle de sunde rammer for dem, der kan selv, og skabe indsatser målrettet det gode 
og sunde liv for dem, der behøver ekstra støtte til at styrke sunde vaner. Vores fokus vil i de kommende 
år være på de borgere, der ikke har lige muligheder i sundhed, samt børn og unge.

De kommende års særlige indsatsområder er derfor:
•	 Lige	muligheder	for	sundhed

•	 Gode	vaner	så	tidligt	som	muligt

•	 Liv	og	oplevelse

•	 Mental	sundhed	og	trivsel

Et godt familieliv

God og sund mad
Et godt parforhold

Holde lidt fri fra 
hverdagen 

Omsorg

Kreativitet

Erotik
Kunst og kultur

Kærlighed

Fritidsinteresser
At kunne gøre en 
forskel for andre

En god økonomi
Fysisk udfoldelse

At have tid til sig selv

Et godt helbred

Samvær med  
gode venner

Opholde sig i naturen

Et godt arbejdsliv
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Det gode og sunde liv

Anita, 40:  
”Jeg har selv en hund, 
og det giver mig ro at 
komme ud og gå lange 
ture. Og hun er også 
altid glad.”

Helle, 47: ”Det er 
også vigtigt at have et 
kærlighedsliv, selv om  
man er førtidspensionist.  
Man skal jo have  
”6 om dagen”.”

Bodil, 60 år:
”Det er vigtigt, at 
min nære familie 
har det godt og er 
i harmoni med sig 
selv og verden. 
Og at vi har det 
godt sammen 
derhjemme.”

Dreng, 6. klasse: 
”Fodbold er fedt, det er 
samspil og venskaber. 
Motion. Man bliver så 
glad, når man scorer et 
mål eller finter.”

Morten, 18:  
”At have en kæreste, at være ude og 
cykle, høre musik og slappe af, det 
kan jeg godt lide.”

Kurt, 47:
”Venner; hygger, kommer hinanden 
ved. Kan snakke om alt. Noget af 
det, jeg sætter mest pris på i mit 
liv, er ærlighed. Så det med at man 
kan sidde og hygge sammen, og 
det ikke bare er ”Hæksnak” (tom 
snak) – Det skal være vennesnak.”

Vian, 34:
”Børn giver livet 
værdi. Der er et 
arabisk ordsprog, der 
siger, at: ”Hvis man 
har penge og børn 
har man et godt liv.” 
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I Silkeborg Kommune danner værdierne: Dialog, Dynamik, Kvalitet og Sammenhæng 
grundlag for vores arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse:

Dynamik
Vi vil:

> tilbyde indsatser og rammer, der er fleksible, og som kan tilpasses individuelle behov. 

>  tage ansvar for, at ingen bliver glemt på sidelinjen. Det er aldrig for sent at gøre en 
indsats.

>  bruge den moderne teknologi til at skabe nye måder, hvorpå sundhed bliver en naturlig 
del af hverdagen.

>  indgå i innovative offentlige og private partnerskaber om udvikling af nye måder at 
styrke sundhed blandt borgerne.

>  vægte, at Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken er dynamisk. 
Derfor skal der hvert år udarbejdes en konkret handleplan for de sundhedsinitiativer, 
der skal sættes i søen.

Dialog
Vi vil: 

>  inddrage borgere og samarbejdspartnere i dialog om, hvordan vi kan tilrettelægge 
de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Dialogen skal bidrage til, at 
indsatserne opleves som meningsfulde i den enkelte borgers liv og nærmiljø.

>  tilbyde kompetenceudvikling til de af Silkeborg Kommunes medarbejdere, der er i 
daglig kontakt med borgerne med henblik på at gøre sundhed til et naturligt led i den 
daglige dialog og dermed understøtte gode vaner.
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I Silkeborg Kommune danner værdierne: Dialog, Dynamik, Kvalitet og Sammenhæng 
grundlag for vores arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse:

Sammenhæng
Vi vil:

>  styrke det tværgående og tværfaglige samarbejde omkring sundhedsfremme og 
forebyggelse og inddrage relevante parter. 

>  arbejde for, at nationale, kommunale, private, regionale og frivillige 
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser supplerer hinanden.

>  udvikle sundhedsfremmende indsatser i tæt samarbejde med nærmiljø og lokalsamfund. 

>  gå forrest med at integrere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i det 
daglige arbejde, såvel på det strukturelle som det individuelle plan.

Kvalitet
Vi vil:

> arbejde vidensbaseret.

> arbejde ud fra de nationale anbefalinger. 

>  sikre medarbejderne er ajour med den nyeste viden om sundhed.

> medvirke aktivt i udviklings- og forskningsprojekter. 

> altid tænke forankring ind, før vi sætter projekter i gang.

> altid indtænke dokumentation og evaluering.
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Hvordan skal vi arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse?

8 |  Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune 2012- 2015



Jon, 63: 
”Jeg vil passe på mig
selv og leve fornuftigt,  
så jeg ikke ender med, at
andre skal passe på mig og 
vende og dreje mig og få 
ondt i deres ryg.”

Jon, 63: Der er 
nogle skjulte 
ressourcer i alle 
mennesker, og de 
ressourcer skal 
man have frem, 
og man skal have 
opbakning til dem.”

Steffen, 37: ”På et eller tidspunkt er jeg 
blevet droppet af systemet: Jeg er blevet sat 
i en bås som ”ham misbrugeren, vi ikke skal 
have noget at gøre med” Det er vigtigt at 
holde fast i folk.” 

Henriette, 45: ”Det betyder meget for 
den enkelte at blive inddraget. Det 
gør folk deprimerende, når man ikke 
længere kan deltage og bidrage og 
bliver sat uden for fællesskabet. Det 
er vigtigt, at alle har en følelse af, at 
kunne bidrage med noget.”

Ung mor: ”Du skal fange børnene 
så tidligt som muligt og give dem 
nogle gode vaner. Og det er ikke bare 
forældrenes ansvar.  Der skal også 
være opbakning fra institutionerne og 
skolerne. Det er det rene fast food, som 
ungerne kan købe på skolen. Så det skal 
være en fælles indsats. Hele kommunen 
skal være med.”

Hvordan skal vi arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse?
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Silkeborg Kommune vil arbejde for at styrke lighed i sundhed. Det gør vi ved 
at målrette vores indsatser, så de understøtter mulighederne for få et godt 
og sundt liv for borgere med sociale, mentale eller fysiske udfordringer. For 
alle borgere i Silkeborg Kommune skal det sunde valg være let tilgængeligt. 

Vi vil:
•	  Understøtte, at flere børn og unge trives i de areaer, de færdes i.

•	 Yde	en	tidlig	indsats,	der	understøtter	familiedannelse	og	forældreskab.

•	  Medvirke	til,	at	flere	unge	får	en	uddannelse.

•	  Mindske	ulighed	i	sundhed	ved	at	skabe	fleksible	og	koordinerede	
indsatser for følgende målgrupper:

•	 Sårbare familier og sårbare børn

•	 Borgere uden for arbejdsmarkedet 

•	 Borgere med ingen eller kort uddannelse

•	 Borgere med misbrug 

•	 Borgere med psykiske lidelser

•	 Tilbyde	kompetenceudvikling	for:

•	 De kommunale medarbejdere, der til daglig har kontakt med de 
borgere, der ikke har lige muligheder for sundhed - med henblik 
på at støtte borgerne i at mestre deres egen sundhed.

•	 Tilbyde	kompetenceudvikling	til	frivillige,	der	har	lyst	til	at	
arbejde med at skabe lige muligheder for sundhed.

Lige muligheder for sundhed
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Birgitte, 53:
”Der er mange, der ikke 
kan tygge en kotelet
fordi vi har så dårlige 
tænder. Vi skal have
nogen til at se på vores 
tænder.”

Birgitte, 53: ”Alle 
nationaliteter skal 
behandles ens. De 
skal have chancen 
fra starten. De skal 
have de samme 
vilkår fra starten 
af.”

Anita, 40: ”Det
hele handler om økonomi, det er svært for os 
at gøre det rigtige, fordi vi ikke har råd til det. 
Det er bedre at forebygge end at lade stå til. 
Så bliver det endnu dyrere i den anden ende.”

Hanne, 47:
”Jeg synes, det er meget vigtigt at 
hjælpe folk til at have mulighed for at 
vælge selv, uanset hvilken situation 
de sidder i.”

Steffen, 37:
”Det med ikke at passe ind er 
det sværeste, når man starter 
på at ændre vaner. Man mangler 
nyt tilhørsforhold. Det er den 
hårdeste kamp, og det bedste 
våben er tålmodighed.”

Lige muligheder for sundhed
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 Sunde vaner så tidligt som muligt
I Silkeborg Kommune vil vi arbejde for, at flere trives bedre og har overskud til at udfolde deres 
ønsker for det gode og sunde liv samt forebygge livsstilsygdomme. Det vil vi gøre ved så tidlig 
som muligt at understøtte gode vaner i forhold til kost, rygning, alkohol, motion. 

Det vil vi på børneområdet:
Styrke trivsel, læring og sundhed blandt børn og unge gennem målrettede indsatser.  
Derfor vil vi arbejde på:
•	  at det kun er det sunde valg, der er tilgængeligt i hverdagen i kommunale  

institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner 

•	 at	skabe	læringsmiljøer,	der	fremmer	sund	livsstil

•	  at give børn gode oplevelser omkring fysisk aktivitet ved at gøre det til en  
naturlig del af hverdagen

•	 at	forebygge	risikoadfærd	fra	6.	klassetrin	til	og	med	ungdomsuddannelserne

-og det er aldrig for sent
Vi har hele livet mulighed for at påvirke trivsel og sygdomsudvikling gennem 
livsstilsændringer. Derfor vil vi bakke op om borgerens evne til ”at holde fast i livet hele livet.”

Derfor vil vi også:
•	 Gøre	motion	og	bevægelse	attraktiv	for	idrætsuvante	borgere.

•	 Arbejde	målrettet	med	sundhed	på	arbejdspladsen.

•	  Nedbringe antallet af borgere, der rammes af rygerelaterede sygdomme samt  
nedsætte sygefraværet gennem forebyggelse af rygestart, målrettede indsatser  
for røgfri miljøer og rygestop.

•	 Målrette	indsatser	for	forebyggelse	af	et	sundhedsskadeligt	forbrug	af	rusmidler.

•	  Uddanne kommunale medarbejdere til at tænke sundhed ind i det daglige arbejde  
og derved understøtte borgernes sunde valg.
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 Sunde vaner så tidligt som muligt
Helle: ”Det bedste ved at tabe sig 
er at danse og være i godt humør. 
Jeg elsker at stå op om morgenen 
og bare være glad og have lyst til 

at danse med det samme.”
Jon, 63: ”I stedet for at 
købe slik til sine børn 
og købe aflad, skal man 
sætte sig ned og tage 
snakken med sine børn. 
Det er der, man viser 
omsorg for sine børn.”

Rikke, 19 og Anette: 
”Man skal tænke på  
de forbilleder, der er. 
Børn ser op til dem,  
der er ældre.”

Mette, 36: Jeg kan mærke, jeg har 
fået mere energi ved at tabe mig, alt 
det folk, som har tabt sig, siger, som 
måske lyder lidt kliceeagtigt. Det 
er fuldstændigt rigtigt. Du får mere 
energi ved at dyrke mere motion. 

Heinrich, 69: ”Jeg stoppede fra den 
ene dag til den anden med at ryge. 
Og har aldrig rørt en smøg siden. 
Jeg fik ikke hjælp til det. Jeg er 
stærkt angrebet af KOL så det var 
en nødvendighed for at komme 
videre med mit liv. For at få et liv, 
skulle jeg kvitte cigaretterne.”

Inge: ”Hvis jeg er sur, så 
kan jeg godt lide at cykle, 
fordi så tager vinden mine 
bekymringer.” 

Steffen, 37: 
”Man skal 
holde fast i livet 
hele livet.”

Kursist: ”Sund mad i 
skolerne, så man viser 
den rigtige vej for 
børnene.”

Christina, 28: ”Flere
grøntsager til aftensmaden. Det er 
svært at have energien til at spise 

sundere. Man skal lige i gang  
-  komme ind i den gode cirkel.”
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I Silkeborg Kommune vil vi arbejde for, at de fysiske rammer indbyder til et sundt og 
sikkert hverdagsliv, og at indsatserne er let tilgængelige der, hvor borgeren færdes 
dagligt. Vi vil fremme Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag rettet mod 
infrastruktur, hele nærmiljøer eller grupper af borgere. Og vi skal udnytte og udvikle de 
ressourcer, der i forvejen er i området. 

Silkeborg Kommune har en natur, der giver muligheder for gode oplevelser, som 
samtidig styrker sundheden. Det har en stor værdi for mange mennesker at bevæge 
sig i naturen, som for de fleste er tæt på. Det skal vi udnytte i de sundhedsfremmende 
indsatser. Det er vigtigt, at naturen er tilgængelig og anvendelig for alle borgere, men vi 
skal også arbejde på, at vores byrum inspirerer til at udfolde sig fysisk og socialt.  

Vi vil:
•	  Inspirere til, at endnu flere borgere aktivt benytter natur og byrum til træning og leg.

•	  Motivere	borgere	til	at	styrke	egen	og	andres	sundhed	ved	at	skabe	grobund	for	
aktivt medborgerskab og fællesskab i lokale sammenhænge.

•	 At	borgerne	oplever,	at	de	bor	i	en	kommune,	der	prioriterer	sundhed.	

•	  Indtænke gode rammer for sundhed og aktivitet i planlægningen af bolig- og 
erhvervsområder. 

•	  Skabe mere sikkerhed og tryghed på vejene i Silkeborg Kommune med fokus på en 
prioritering af problemsteder og høj hastighed

•	  Tilbyde	kompetenceudvikling	til	frivillige	og	andre	aktører	i	nærmiljøer,	der	har	lyst	til	
at gøre en indsats for egen og andres sundhed. 

Liv og oplevelse
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Liv og oplevelse

Ditte, 43: “Jeg er
cyklist til fingerspidserne. 
Bilerne ud af byen. Det er 
sundt, det er godt, og det 
er frihed.”

Dreng, 6. klasse: ”Naturen er med 
til at give os den planet, som vi har i 
dag, så den skal vi passe godt på. Og 
så kan jeg godt lide at komme ud og 
gå i naturen.”

Deltager, internt 
sundhedsforum: 
”Silkeborg skal 
overveje sit logo 
som bilernes by. 
Det er ikke det mest 
sundhedsfremmende.”

Connie, 42:
”Man skal undgå, at 
Silkeborg bliver en 
superby, og alle de små 
byer bliver til udkant. Man 
skal styrke det nære og 
lokale.”

Deltager internt 
sundhedsforum: 
”Der skal være 
noget attraktivt 
for børnefamilier 
i de små byer.”
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 Fremme af mental sundhed og trivsel

Mental	sundhed	handler	om	at	trives,	at	kunne	udfolde	sine	evner,	at	
kunne håndtere dagligdagens udfordringer, og at indgå i fællesskaber med 
andre mennesker. Den mentale sundhed kan påvirke den fysiske tilstand, 
ligesom den fysiske tilstand kan have indflydelse på den mentale sundhed 
og oplevelsen af livskvalitet. Hvis vi fremmer den mentale sundhed, kan vi 
reducere forekomsten og forbedre forløbet af en række fysiske og psykiske 
sygdomme. 

Vi vil: 
•	  Understøtte, at det bliver en naturlig del af hverdagen at bakke op om 

hinandens trivsels- og læringsmiljøer på arbejdspladser, institutioner, i 
netværk og nærmiljøer.

•	  Sørge for målrettede indsatser, der forebygger stress, depression og 
ensomhed. 

•	  Fremme mental sundhed blandt Silkeborg Kommunes borgere fx 
gennem etablering af sociale netværk og støtte til aktiv deltagelse i 
nærmiljøer og frivillige indsatser. 

•	  Skabe tilbud, der fremmer fysisk sundhed blandt borgere med psykiske 
lidelser.
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 Fremme af mental sundhed og trivsel

Anita, 40: “En gåtur, hvor jeg fik min søn 
med i går - og så selvfølgelig vores hund. 
Han går gennem en svær tid nu, så det 
kræver lidt at få ham med. Der blev også 
lukket op for nogle ting. Man får snakket 
godt sammen når man går og ikke bliver 
forstyrret.”

Anette: ”Lærerne glemmer at tage 
hensyn til dem, der bliver
mobbet. Vi skal have flere mobbefri 
skoler.”

Christina, 28: ”Jeg har haft 
en fortid, som har gjort, at 
jeg har brug for  omsorg. 
Så det er vigtigt.”

Anne Grethe, 58: ”Søvn er 
vigtig. Man kan blive brudt 
ned meget hurtigt, hvis man 
ikke får søvn nok.”Frank, 46: ”Det gode og sunde liv handler 

også om omsorg for hinanden og
kærlighed. Vi kunne godt bruge nogle flere 
steder, hvor man kunne komme hinanden 
ved og fik noget sund mad.”

Bettina, 46: ”Jeg tænder hver morgen 
et specielt lys for at komme igennem  
vinteren.”

Cindy, 22 år:
”Hjemme hos os er noget at 
det allervigtigste, at vi har 
vores måltider sammen, og 
at vi sidder og hygger. Det er 
der, vi deler vores oplevelser 
og får fortalt, hvad vi har 
oplevet i løbet af dagen.”

Anne Grethe, 58: 
Man siger jo, at en 
depression kan gås væk 
ved at komme ud i lyset 
og gå en halv time hver
dag.” 

Fadome, 26: ”Jeg vil gerne 
snakke og sige hej til mine 
danske naboer og snakke 
om de ting, der sker i vores
nærområde.”
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