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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Tværgående samarbejde om Sundhed: 

Sundhedsaftaler med regionerne 
Samarbejde med almen praksis, fysiote-
rapeuter m.m. 
Medfinansiering af sundhedsydelser 

 
Rehabilitering:  

Genoptræning og træning 
Sundhedskurser for borgere med kroniske 
sygdomme 
Kurser for borgere med stress 
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 sundheds-
fremme 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  

    
 

3. Politiske mål og kommende udfordringer 

 
Vejle vil Livet - Kommunens sundhedspolitik går 
på tværs af alle Fagudvalg. 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. 

Drift - serviceudgifter  
Budget 2019 

(1.000 kr.) 
Drift - overførselsudgifter 

Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Sundhedsøkonomi 428.310   

Rehabilitering: Patientrettet 
forebyggelse og genoptræning 

41.712   

Den kommunale tandpleje 40.581   

Sundhedsfremme og Forebyggelse 30.546   

Netto budget i alt 541.149 Netto budget i alt  0 
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Politikken har fokus på forebyggelse og en særlig 
prioritet er børn og unges sundhed. Samarbejdet 
på tværs om dette har prioritet i de kommende år -
bl.a. i arbejdet med børn og unges mentale sund-
hed. 
 
Røgfri Fremtid 
Vejle Kommuner deltager i partnerskabet Røgfri 
Fremtid.  Målet er, at ingen børn og unge ryger i 
2030, og at mindre end 5% af den voksne befolk-
ning ryger, mod næsten 17% i dag. Handleplanen 
for Røgfri Fremtid drejer sig bl.a. om at børn skal 
kunne færdes i røgfri miljøer. 
, går til sin 

 
og unge i klinikker på skolerne og i  
Sundhedsprofilen 
80% af Vejle Kommunes borgere synes de har et 
godt helbred. Det er 5% færre end ved sidste må-
ling i 2013.  En af årsagerne hertil kan måske 
findes i det mentale helbred, hvor næsten 14% 
synes de har et dårligt mental helbred  og 17% 
føler sig stressede. Sundhedsindsatser i de kom-
mende år kommer bl.a. til at handle om forbedret 
mental sundhed og flere positive fællesskaber. 
 

 
 
Men også flere er blevet overvægtige og samtidig 
er der færre, der dyrker moderat til hård motion. 
Derfor vil træning og bevægelse i hverdagen også 
indgå i aktiviteter i de kommende år. 

 
Genoptræning starter senest 7 dage efter 
udskrivelsen 
 
Fra juli 2018 har borgerne haft lovkrav på at kom-
me til genoptræning senest 7 dage efter at de er 
udskrevet fra sygehuset. Samtidig øges antallet 
fortsat af borgere, der har brug for genoptræning. 
Det kan mærkes og giver pres på såvel personalet 
som budgettet. Det presser også andre steder i 
kommunen og fordrer et tæt samarbejde med bl.a. 
arbejdsmarkedsområdet og seniorområdet.  
 
Udviklingen følges nøje. 
 

 
 
De politiske og administrative opgaver i 2019 
centrerer sig således om udmøntning af Sundheds-
politikken og fortsat stram økonomistyring.  
 
Temaer er bl.a.: 
 Genoptræning til tiden 
 Bedre mental sundhed 
 Positive fællesskaber om f.eks. bevægelse 
 Pårørende indsats 
 Børn og unges sundhed 
 Målgrupperettet sundhedsfremme f.eks. i 

lokalområder 
 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 

 

Flere data fra Sundhedsprofilen om Vejle 
Kommune: 
20 % ryger dagligt 
16 % er svært overvægtige 
26 % dyrker moderat/hård motion 

Sundhedsloven foreskriver, at borgere med 
behov for genoptræning efter sygehusop-
hold skal have tilbud om genoptræning i 
kommunen max 7 dage efter udskrivelsen 
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Aktivitet Pris 
Mængde(Forventet 

2019) 
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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