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Sundheds- og forebyggelsesudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Sundhedsøkonomi 

 Sundhedsaftaler 
 Medfinansiering af sundhedsydelser 

 
Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og 
genoptræning 

 Genoptræning 
 Patientkurser for borgere med kroniske 

sygdomme 
 Kurser for borgere med stress og depres-

sion 
 Kræftrehabilitering  
 Vederlagsfri fysioterapi 
 Sundhedsindsatser for sygemeldte borg-

ere. 

Den kommunale tandpleje  
 Børne- og ungdomstandpleje 
 Tandregulering 
 Voksentandpleje: Omsorgstandpleje & 

Specialtandpleje 
 
Sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse 

 Samarbejde om forebyggelse og sund-
hedsfremme på tværs af forvaltningerne 

 Gør din krop klar til operation (træning og 
livsstilsforandring) 

 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 2017 

(1.000 kr.) 
Drift - overførselsudgifter 

Budget 2017 
(1.000 kr.) 

Sundhedsøkonomi 388.822   

Rehabilitering: Patientrettet 
forebyggelse og genoptræning 

36.348   

Den kommunale tandpleje 40.776   

Sundhedsfremme og Forebyggelse 28.910   

Netto budget i alt 494.856 Netto budget i alt  0 
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3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
De politiske mål tager udgangspunkt i Sundheds-
politikken. Sigtelinjer i Sundhedspolitikken for-
ventes at blive  
 

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

 
Det tværgående samarbejde mellem kommunens 
egne forvaltninger forventes udbygget yderligere. 
Endvidere vil udmøntningen af sundhedsaftalen 
mellem kommunerne og regionen og almen prak-
sis have fokus. Styrkelse af samarbejde mellem 
alle 22 kommuner om aftalen er et vigtigt arbejds-
felt. 
 
Sundhedshus Vejle danner rammen om kerneydel-
serne.   
Der er endvidere aktiviteter i lokalområder og 
sundhedsbussen kører jævnligt ud. 
borger indlægges på sygehus, går til sin  
og unge i klinikker på skolerne og i  

 
 
Tandplejen hjemtager specialtandplejeopgaven fra 
Regionen. Målet er fuld indfasning ved starten af 
2018. 
Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 
på tværs mellem forvaltningerne kunne f.eks. om-
handle børn og unge, ligesom den rehabiliterende 
tilgang og sundhedsfremme på andre områder 
videreudvikles.  
 
Omlægning på sygehusområdet med kortere ind-
læggelsesforløb og specialsygehuse sætter den 
kommunale genoptræning under pres. 
Udviklingen følges nøje i 2017. 

 
 
 

 
 
De politiske og administrative opgaver i 2017 om-
fatter herudover bl.a.: 
 
 Fortsat stram økonomistyring 
 Afsøgning af mulige samarbejdsflader om 

drift med andre kommuner 
 Øget brugerinddragelse 
 Samarbejde med arbejdsmarkedsområdet om 

tilbud til sygemeldte borgere. 
 

 
 
For budget 2017 er der etableret Rum til priorite-
ring, og Sundheds- og Forebyggelses Udvalgets 
andel udgør i 2017 i alt 0,808 mio. kr. 
 

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.

 
 
 
 
 
 
 
 

Tandplejen undersøger og behandler årligt 
ca. 25.000 børn og unge i klinikker på skol-
erne og Sundhedshuset. 

Sundhedscenter Vejle har et specialistteam,  
der tager sig af mennesker med erhvervet 
hjerneskade. 
Patientkurser omfatter bl.a. tilbud til men- 
nesker med stress og depression. 
 

Sundhedscenter
Sundhedssatelitter
 
 

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker 
bl.a. en del af omkostningerne, hver gang en 
borger indlægges på sygehus, går til sin 
praktiserende læge, får psykiatrisk hjælp 
med mere. 

Fra Sundhedsprofilen om Vejle Kommune: 
14 % er svært overvægtige 
20 % ryger dagligt 
31 % dyrker moderat/hård motion 
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Aktivitet Pris Mængde(Forventet 
2017) 

I alt 

Forebyggende hjemmebesøg 
Tilbud skal gives til alle over 75 år.  

- Ca. 3.500 besøg - 

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

- 
 

25.000 børn og unge  
 

- 

Genoptræning sundhedscenter DGI og 
patientuddannelser i Sundhedscenter Vejle 
Sygehusene, de praktiserende læger m.v. 
henviser 

- 

 Ca. 3.400 borgere, der 
gennemsnitlig kommer 
til træning /rehabilite-

ring  4- 12 gange . 

- 
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