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Sundheds- og forebyggelsesudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Tværgående samarbejde om Sundhed: 

 Sundhedsaftaler med regionerne 
 Samarbejde med almen praksis, 

fysioterapeuter m.m. 
 Medfinansiering af sundhedsydelser 

 
Rehabilitering:  

 Genoptræning og træning 
 Sundhedskurser for borgere med kroniske 

sygdomme 
 Kurser for borgere med stress og depres-

sion 
 Kræftrehabilitering  
 Vederlagsfri fysioterapi 
 Sundhedsindsatser for sygemeldte borgere 

 
Den kommunale tandpleje  

 Børne- og ungdomstandpleje 
 Fremme af tandsundhed 
 Tandbehandlinger 

 Tandregulering 
 Voksentandpleje: Omsorgstandpleje & 

Specialtandpleje 
 
Sundhedsfremme og Forebyggelse 

 Samarbejde om forebyggelse og sund-
hedsfremme på tværs af forvaltningerne 

 Spor 18: Åben rådgivning for unge der 
ikke trives mentalt 

 Forebyggelse af rygestart 
 Forebyggelse af overvægt 
 Forebyggende hjemmebesøg  

 
2. Andel af driftsbudget  

   

Drift - serviceudgifter  
Budget 2018 

(1.000 kr.) 
Drift - overførselsudgifter 

Budget 2018 
(1.000 kr.) 

Sundhedsøkonomi 421.434   

Rehabilitering: Patientrettet 
forebyggelse og genoptræning 

37.929   

Den kommunale tandpleje 40.622   

Sundhedsfremme og Forebyggelse 29.337   

Netto budget i alt 529.322 Netto budget i alt  0 
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3. Politiske mål og kommende udfordringer 
 
Vejle vil Livet - Kommunens sundhedspolitik går 
på tværs af alle Fagudvalg og Sundheds- og Fore-
byggelsesudvalget har et særligt ansvar for at 
sikre udmøntning af politikken. Opgaven løftes 
bl.a. gennem samarbejde mellem forvaltningerne, 
lokalsamfund med mere. 
 
Politikken har fokus på forebyggelse og en særlig 
prioritet er børn og unges sundhed. Samtidig er 
det en målsætning at hjælpe borgerne med at kom-
me godt tilbage til hverdagslivets aktiviteter efter 
sygdom. 
lægges på sygehus, går til sin 

 
og unge i klinikker på skolerne og i  
Et eksempel på tidlig investering i sundhed: 
Fokus på forebyggelse af lungesygdomme  
 
KOL er en kronisk lungesygdom. Den kan ikke 
helbredes, men sygdommens forværring kan 
bremses ved træning m.m. Derfor er det vigtigt, at 
den opdages så tidligt som muligt. 
 
En del af indsatsen er forebyggelse af rygestart 
hos børn og unge. Det har stor betydning for 
forebyggelse af lungesygdomme senere i livet.  
 
Sundhedsbussen tilbyder lungetjek og kører rundt 
i hele kommunen. Lægerne og sygehusene be-
handler borgere med KOL og henviser til KOL-
kurser i Sundhedsafdelingen.  
Idræt i dagtimerne har et særligt KOL- hold med 
fokus på træning, der er gavnlig for mennesker 
med lungesygdomme.  
 
Hjælp til Rygestop er naturligvis også en del af 
indsatsen. 
 

 
 
Fortsat pres på Genoptræning: 
Antallet af borgere, der har brug for genoptræning 
er øget. Samtidig er der mere fokus fra sygehus-
ene på at henvise til træning i stedet for operation. 
Det kan mærkes og giver pres på såvel personalet 
som budgettet. 
 
I perioden 2010-2016 er antallet af genoptræ-
ningsplaner steget med 84 % (fra 1.535 til 2.817) 
og der er ikke tegn på, at stigningen stopper. 
Udviklingen følges nøje. 
 

 
 
De politiske og administrative opgaver i 2018 
centrerer sig således om udmøntning af Sundheds-
politikken og fortsat stram økonomistyring.  
 
Temaer er bl.a.: 
 Implementering af velfærdsteknologi 
 Pårørende indsats 
 Sundhedsagenter i landdistrikterne 
 Børn og unges sundhed 
 Målgrupperettet sundhedsfremme f.eks. i 

lokalområder 
 Mænds sundhed. 
 Forebyggelse af lungesygdomme m.m. 

 

4. Aktivitetsforudsætninger 
 
Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. 
Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger  
ydelser i Sundhedsafdelingen øges budgettet ikke 
automatisk. Ventelister kan derfor opstå.  

 
 

Vejle vil Livet: 
 
Vejle Kommunes Sundhedspolitik: 

tidlig investering i sundhed 
lige muligheder for et sundt liv 
frihed til at leve det liv vi gerne vil 

Fra Sundhedsprofilen om Vejle 
Kommune: 
20 % ryger dagligt 
14 % er svært overvægtige 
31 % dyrker moderat/hård motion 

Sundhedsloven foreskriver, at borgere med 
behov for genoptræning efter sygehusop-
hold skal have tilbud om genoptræning i 
kommunen.  
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Aktivitet Pris Mængde(Forventet 
2018) 

I alt 

Forebyggende hjemmebesøg: tilbud til alle 
80+ årige, 75 årige, samt sårbare 
mennesker mellem 65-75 år.  

- Ca. 4.000 besøg - 

Børne- og ungdomstandplejen 0-18 år 
Alle børn og unge skal have tilbuddet 

- 

 
Ca. 26.000 børn og 

unge  
 

- 

Rehabilitering, genoptræning og 
sundhedskurser med mere 

- 
 Ca. 4.000 borgere, der 
gennemsnitlig kommer  

4-12 gange. 
- 
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