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I Rødovre Kommune har vi en klar ambition om at 
være på forkant med udviklingen – og sundhedsom
rådet er ingen undtagelse! Ud viklingen går stærkt, og 
vi skal følge med  uden at vi sætter vores mange vel
fungerende indsatser over styr. 

Vi prioriterer sundhedsområdet, og vi vil sætte ind dér, 
hvor behovet er størst. Politikken fokuserer derfor 
på tidlige indsatser og fo rebyggelse, at fremme lighed 
i sundhed, at have fokus på positive partnerskaber og 
stærke lokalsamfund  og især at skabe rammer, der gør 
de sunde valg til de letteste valg.

Vi ønsker at styrke både den fysiske, mentale og sociale 
sundhed for alle borgere i Rødovre. For os handler 
sundhed ikke kun om gulerødder og gåture, men i lige 
så høj grad om gode relationer og trivsel. 

VI VIL FREMME LIGHED I SUNDHED
Vi har arbejdet for at rette op på uligheden, og det ar
bejde fortsætter vi. Derfor er visionen at fremme lighed 
i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og 
sundt liv. Vi ved, at uddannelse er af afgørende betydning 
for sundhed og helbred. Vi kan heldigvis gøre rigtigt 
 meget, for vi spiller som kommune en hovedrolle i for
hold til at skabe sunde rammer. 
 
VI VIL SÆTTE TIDLIGT IND 
Den bedste investering er at sætte tidligt ind. Det 
 betyder blandt andet, at vi skal investere i vores børn. 
Vores sundhedsvaner grundlægges tidligt, og vi skal fort
sat styrke indsatsen allerede fra fødslen med målrettede 
indsatser i eksempelvis sundhedsplejen, børnetand
plejen, daginstitutioner og i skolerne. Men tidlig indsats 
retter sig ikke kun mod børn og unge. Tidlig indsats er 
også at fo rebygge kronisk sygdom ved at sætte ind med 
den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt uanset alder.

VI VIL GØRE EN FORSKEL SAMMEN 
Vi er et lokalsamfund med en stærk social sammen

hængskraft kendetegnet ved solide fællesskaber, stærk 
tilhørsfornemmelse og godt naboskab. Vi står klar, når 
nogen har brug for hjælp. Fællesskab har altid været 
en bærende kraft i Rødovre og en del af vores DNA. 
Fællesskaber er vigtige for vores mentale, fysiske og 
sociale sundhed. Derfor skal vi tage et fælles ansvar for, 
at de mennesker, der ønsker at deltage i fællesskaberne, 
bliver fulgt på vej og taget godt i mod. Det er en opgave, 
vi som kommune ikke kan løfte ale ne. Heldigvis står vi 
skulder ved skulder med blandt andre idrætsforeninger
ne, der tager et vigtigt medansvar. 

Vi inviterer alle, der deler vores vision på sundheds
området, til en dialog om, hvordan vi sammen kan løse 
udfordringerne. Ved at slå kræfterne sammen står vi 
stærkere, og vi øger træfsikkerheden i forhold til at ud
vikle de bedste løsninger til Rødovres borgere. Sammen 
kan vi gøre en forskel for sundheden og trivslen!  

HELE RØDOVRES SUNDHEDSPOLITIK
Det er jeres, det er vores, det er hele Rødovres 
sundheds politik. 

Sundhedspolitikken vedrører alle borgere i Rødovre. 
Derfor har der også været en bred inddragelse af 
 borgere, politikere, medar bejdere, foreninger og råd/ 
panel i udviklingen af politikken. For i Rødovre tror vi 
fuldt og fast på inddragelse. Derfor er det en fast ingre
diens i alle vores udviklingsprocesser, at dem, det hele 
handler om, er medskabere.  

Takket være alle de værdifulde bidrag og perspektiver 
på, hvad det gode og sunde liv er, står vi nu med en 
visio nær sundhedspolitik, der peger langt ind i fremtiden. 
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Rødovre Kommunes sundhedspolitik om
fatter den borgerrettede sundhedsfremme og 
forebyggelsesind sats, som foregår på alle kom
munens områder. 

Sundhedspolitikken skal styrke både den fysi
ske, den mentale og den sociale sundhed for alle 
 borgere i Rødovre. Vi anskuer sundhed som et 
positiv begreb, der omfatter både de sociale og 
personlige ressour cer såvel som de fysiske evner i 
hverdagen.

Med politikken vil vi medvirke til at realisere 
FN’s Verdensmål, som er en del af den samlede 
Rødovre strategi 2020 ”Sammen om en bære
dygtig udvikling”. Verdensmålene handler om hele 
 verdenen og dermed også om den enkelte kom
mune og den enkelte borger. I Rødovrestrategien 
sættes verdensmå lenes vision i centrum med en 
ambition om en verden, der muliggør et værdigt liv 
for alle. Verdensmål tre om ”Sundhed og trivsel” 
handler om, at vi skal sikre et sundt liv for alle og 
fremme trivsel for alle al dersgrupper. 

Verdensmålene danner et fælles sprog og bidrager 
til at løfte folkesundheden til et bredere fokus på 
sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedspolitik
ken rækker ind i alle områder i kommunen, og der 
er en sammenhæng mellem alle politikområder på 
beskæftigelsesområdet, teknik og miljøområdet, 
børne og ungeområdet samt social og sundheds
området.

Sundhedspolitikken beskriver først den overordnede 
vision for sundhedsindsatsen. Herefter beskrives det 
fundament i forhold til lighed i sundhed, tidlig indsats 
samt deltagelse og partnerskaber, som vi står på i 
arbejdet med at realisere visionen. Efterfølgende 
præsenteres fem strategimål for den tværgående 
sund hedsindsats i Rødovre fra 2021 til 2025:

 Rødovre i bevægelse 

 Den første røgfrie generation

 Trivsel i top

 Fra overvægt til ligevægt

 Sundhed i skolen

De fem strategimål er blandt andet udvalgt på 
baggrund af Rødovreborgeres sundhedsprofil, og 
de har sammen med et fokus på lighed i sundhed 
og tidlig indsats været styrende for udviklingen af 
sundhedspo litikken. Hvert strategimål beskriver 
Rødovre Kommunes målsætninger for området og 
sætter kursen for det efterfølgende arbejde.  

Der arbejdes allerede med mange sundhedsfrem
me og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, 
re gion, almen praksis og civilsamfund. De fem strate
gimål vil udgøre et fælles fokus på tværs af alle områ
der for at udvikle indsatserne og tænke dem ind alle 
steder, hvor vi møder borgerne.
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Rødovre er en stærk velfærdskommune, og  vores 
vision er: 

VI VIL FREMME LIGHED I SUNDHED, SÅ FLERE FÅR 
MULIGHED FOR AT LEVE ET GODT OG SUNDT LIV. 

I Rødovre vil vi arbejde for lighed i sundhed gennem 
sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats. Vi ser 
sundhed som både den mentale, den sociale og den 
fysiske del af livet. Derfor er sundhed også et fælles 
ansvar på tværs af fagområder som for eksempel 
miljø, dagtilbud, skoler, sport, kultur, beskæftigel se og 
byplanlægning. 

Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet på tværs, så 
vi får sunde rammer, dér hvor borgerne færdes. Sam
tidig skal der være relevante og gode sundhedstilbud 
til de borgere, der har behov for en ekstra indsats. Vi 
kommunikerer tilbuddene bredt og målrettet gennem 
dialog og inddragelse af borgere og medar bejdere. 

I vores arbejde med at realisere visionen står vi på et 
solidt fundament, der udgøres af tre fokusområder 
”lighed i sundhed”, ”tidlig indsats” samt ”deltagelse og 
partnerskaber. Fokusområderne fungerer som ret te
snor i udmøntningen af de fem strategimål. 

VISION
VI SÆTTER SUNDHED PÅ DAGSORDENEN
Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et liv 
med trivsel og sundhed. Vi medvirker til at redu cere 
uligheden i sundhed ved at sætte sundhed på dagsor
denen på alle områder. Vi sikrer, at nye indsat ser og 
planer bidrager til at skabe sundhedsfremme for alle 
borgere uanset livssituation og levevilkår med særligt 
fokus på mangfoldigheden blandt borgerne.

VI SAMARBEJDER PÅ TVÆRS 
I Rødovre arbejder vi for, at borgerne oplever en 
sammenhæng i de forskellige indsatser, og vi deler 
 vi den og sætter fælles mål. Ved at inddrage borgerne 
samt forskellige fagligheder og indgå partnerskaber 
medvirker vi til at fremme lighed i sundhed. Et styrket 
samarbejde på tværs kan også bidrage til, at bor gerne 
bliver mødt og ledt på vej i forhold til deres forskellige 
behov og udfordringer.

VI STYRKER SUNDE RAMMER 
OG SUNDHEDSKOMPETENCER  
Vi bidrager til at sikre sundhedsfremmende miljøer og 
sunde rammer for alle i Rødovre eksempelvis ved at 
etablere røgfrie miljøer, der hvor man mødes i fælles
skaber, og der hvor børn og unge er. Sundhedsad færd 
er et vigtigt parameter, og vi sætter sundhedskom
petencer i fokus. Vi styrker fagområdernes kom
petencer til at møde borgernes forskellige trivsels og 
sundhedsbehov med den rette sundhedsinformati on 
og tilbud. I Rødovre Kommune ser vi sundhedskom
petencer som en sundheds og lighedsfremmende 
ressource, og vi arbejder for at styrke borgernes evne 
til at tage vare på deres sundhed og trivsel.

LIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED
Social ulighed i sundhed betyder, at sundhed 
og sygdom er systematisk skævt fordelt blandt 
borgerne. Den sociale position har betydning 
for borgernes levevilkår og sundhed, fysiske og 
psykiske sygdomme samt for middellevetiden. 
Nogle grupper af borgere bliver tidligere syge, 
mærker konsekvenser af sygdommen og dør i 
en tidligere alder end andre. 

Vores sundhed påvirkes blandt andet af 
skolegang og uddannelse, sociale miljøer, 
beskæftigelse, indkomst, arbejdsmiljø, fysiske 
miljøer og sundhedsadfærd:
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VI SÆTTER IND MED TIDLIGE 
INDSATSER FOR BØRN OG UNGE
Vi investerer i tidlige indsatser i forhold til både 
trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse for gen
nem samarbejde at understøtte det arbejde, der 
allerede foregår på børne og ungeområdet med at 
udvikle børn og unges selvtillid, selvindsigt og selv
værd samt give dem stærke handlekompetencer til 
at leve det gode liv for dem.

VI SER BORGERNE OG HJÆLPER PÅ VEJ
En tidlig indsats er at komme med den rette indsats 
på det rette tidspunkt til både borgere og pårøren
de. Når borgerne har brug for hjælp, er det vigtigt 
for dem at blive set. Vi har øje for  borgernes udfor
dringer, men ser også hele borgerens livssituation, 
og hvordan resten af familien har det. Et stærkt net
værk er afgørende for at kunne klare udfordringer 
i livet. 

Nogle gange skal stafetten gives videre. Det kræ
ver viden om hinandens områder og kendskab til, 
hvem der skal inddrages for at hjælpe borgeren. Vi 

TIDLIG INDSATS 
styrker de tidlige indsatser ved at bringe hinandens 
fagligheder i spil og skabe synergi. 

Alle mennesker oplever overgange i livet. Det kan 
være fra børnehave til skole, fra barn til voksen, fra 
at være aktiv på arbejdsmarkedet til at være pen
sionist og at flytte fra eget hjem til plejehjem. I Rød
ovre Kommune sikrer vi, at overgange opleves så 
smidigt som muligt, og at vigtig viden ikke går tabt.

VI ARBEJDER VIDENSBASERET
I Rødovre tager vi afsæt i den bedste tilgængelige 
viden, evidens og de faglige erfaringer, der er med 
konkrete indsatser. Vi følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger, herunder forebyggelsespakkerne i for
hold til eksempelvis alkohol, rusmidler og seksuel 
sundhed. Vi arbejder gennem en tværfaglig dialog 
for at have en ensartet praksis og videreformidling 
til borgerne på tværs af alle områder i kommunen. 
Der er meget viden om udfordringer på sund
hedsområdet. Vi har kompetencer til sammen med 
borgere og medarbejdere at gøre denne viden til 
handling.

TIDLIG INDSATS 

LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKE I RØDOVRE:

Børn kan ikke vente – 
at arbejde med børn 
er at arbejde med 
fremtiden.



VI STYRKER DEN MENTALE 
SUNDHED GENNEM DELTAGELSE 
Når vi er aktive og deltager i fællesskaber, styrker vi 
vores mentale trivsel og reducerer risikoen for en
somhed. Et godt mentalt helbred styrker samtidig 
chancerne for at leve et fysisk sundt liv. I Rødovre 
Kommune er der rig mulighed for at finde lige netop 
den aktivitet og det fællesskab, som kan skabe triv sel 
for den enkelte. Vi skaber de bedste betingelser for, 
at fællesskaber kan opstå og trives. Og vi støtter de 
borgere, der har behov for hjælp for at kunne deltage 
i fællesskaberne og indgå i sociale relationer. 

Deltagelse handler også om, at alle borgere har 
mulig hed for at deltage aktivt i de beslutninger, der 
på virker deres livssituation. Det er en grund læggende 
præmis i vores arbejde, at borgere ind drages i udvik
lingen af løsninger, der påvirker dem og deres liv.  

VI HAR FOKUS PÅ FØLGESKAB OG VÆRTSKAB
Der kan være forskellige barrierer for at deltage, 
og for nogle mennesker er det helt afgørende, at de 
får støtte, og at tilgængeligheden er i orden. Vi har 
fokus på følgeskab og på at sikre trygge overgange 
mel lem kommunale tilbud og foreningsfællesskaber 
eller andre aktører. Derudover samarbejder vi med 
bor gere, foreninger og virksomheder om at sætte 
fokus på det gode værtskab. Vi har øje for den fysiske 
til gængelighed, der også er en forudsætning for del
tagelse. Sammen tager vi ansvar for, at nye borgere 
el ler medlemmer føler sig velkomne i vores by og 
foreningsliv.  

DELTAGELSE OG PARTNERSKABER
VI ER IKKE ENS, MEN VI HJÆLPER HINANDEN 
Vi tænker og lever ikke ens, men vi hjælper hin anden 
og accepterer hinandens forskelligheder. Rødovre er 
et stærkt lokalsamfund med plads til alle, og vi skaber 
inkluderende rammer, der lægger op til delta gelse på 
tværs af forskellighed. 

PARTNERSKABER FOR SUNDHED OG TRIVSEL
Sundhed og trivsel i top er noget, vi skaber sammen! 
Ved at spille sammen og gøre det på nye måder kan 
vi udnytte hinandens forskellige styrker og udvikle 
bedre løsninger til borgerne i Rødovre. Det kan også 
give os mulighed for at nå de mennesker, der sjældent 
eller aldrig opsøger vores sundhedstilbud. Ved at 
samarbejde sikrer vi målrettede sundhedstilbud, der 
kommer alle rødovreborgere til gavn uanset livssi
tuation og levevilkår. 

Vi når kun målene i sundhedspolitikken gennem et 
stærkt lokalt engagement og et tæt samarbejde. Rød
ovre Kommune har fokus på at indgå partnerskaber, 
og vi finder de områder, der kan styrkes gennem 
partnerskab, og inviterer mulige sam arbejdspartnere 
til dialog. Vi har samtidig fokus på at fremme part
nerskaber mellem andre aktører. 

DELTAGELSE OG PARTNERSKABER

BORGER I RØDOVRE:

Det betyder meget, 
at der er nogen, 
der tager imod en.

BYDELSMOR:

Det er vigtigt at 
tage andre med. 
Og det er vigtigt, 
at nogen spørger 
til os og ser os.

Rødovre Kommune 
er medlem af 
Sund By Netværket



Det er godt at bevæge sig  for børn, unge, voksne 
og ældre. I Rødovre skaber vi gode rammer og sam
ar bejder med foreninger om fysisk aktivitet, så alle 
borgere har mulighed for at være fysisk aktive uanset 
livssituation. 
I Rødovre arbejder vi for at grundlægge gode ople
velser og vaner med bevægelse fra en tidlig alder. Når 
børn og unge er fysisk aktive, er der gode chancer 
for, at de tager det med sig videre i voksenlivet. Børn 
kan slet ikke lade være at bevæge sig, og det vil vi 
 understøtte!
Fysisk aktivitet har stor betydning for både fysisk og 
mental sundhed i alle aldre, da det styrker livskvalitet 
og forebygger kronisk sygdom. Rødovre Kommune 
skaber fysiske rammer, der inspirerer til bevægelse og 
aktiv transport i hverdagen, så både voksne, unge og 
børn får lyst til at bevæge sig.  

Ud over den sundhedsmæssige betydning af fysisk 
aktivitet bidrager idræt til at opbygge sociale fælles
skaber. Derfor har idrætsforeningerne et medansvar, 
når det kommer til at få flere borgere ind i idræts og 
foreningslivet og udvikle et mangfoldigt idrætsliv med 
fleksible tilbud, der tilgodeser alle borgere.

RØDOVRE KOMMUNE VIL SAMARBEJDE OM, AT:
•   Fremme aktive bevægelsesvaner i hverdagen i 

 sociale tilbud, på ældreområdet, i dagtilbud, i 
 skoler, i fritidslivet, på arbejdspladser og i boligom
råder. Hver dag skal indeholde bevægelse og leg, 
der øger triv sel og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 
inkluderes i sociale fællesskaber og sammentænkes 
med  øvrige foreningsaktiviteter. 

•   Sikre lige adgang til foreningslivet eksempelvis ved 
at bygge bro til idrætsforeninger og andre for
eninger, så alle børn, unge og voksne kan få positive 
oplevelser med bevægelse og sociale fællesskaber.

•   Sikre et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv med 
tilbud til motionsuvante i alle aldre.

•   Skabe sunde rammer via byplanlægning, der frem
mer bevægelse og fællesskaber, eksempelvis cykel
strategien, der kan gøre det nemt og sikkert at 
transportere sig aktivt. 

•   Skabe flere grønne områder samt lokale bymiljøer 
og boligområder, der indbyder til fysisk aktivitet og 
leg. 

VI SÆTTER RØDOVRE I BEVÆGELSE
STRATEGIMÅL 1

HVERT STRATEGI MÅL BESKRIVER 
RØDOVRE KOMMUNES 
MÅLSÆTNINGER PÅ  OMRÅDET.

FEM STRATEGIMÅL PÅ 
VEJEN TIL BEDRE SUNDHED

RØDOVRE I 
BEVÆGELSE

TRIVSEL 
I TOP 

FRA OVERVÆGT 
TIL LIGEVÆGT

SUNDHED 
I SKOLEN

DEN FØRSTE 
RØGFRIE GENERATION

STRATEGIMÅL 1



STRATEGIMÅL 2

I Rødovre arbejder vi allerede for det nationale mål 
om en røgfri generation 2030, hvor ingen børn og 
unge begynder at ryge eller benytte andre former for 
tobak, som udvikler en afhængighed og skader hel
bredet. 

Rygning er den største enkeltstående risikofaktor, 
der har betydning for borgernes sundhed, og der er 
stor ulighed i sundhed i forhold til rygning. I Rødovre 
er vi i fuld gang med at etablere røg og tobaksfrie 
miljøer i grundskoler og røgfri arbejdstid for de voks
ne.

Vi skaber røgfrie miljøer, som beskytter børn og 
unge mod røg og andre tobaksprodukter, så indgan
ge til haller og bygninger samt legepladser er helt 
røgfrie. Rygning og tobak er så sundhedsskadeligt, at 
det ikke skal være den enkeltes ansvar. På tværs af 
kommunen og i lokalmiljøet vil vi via partnerskaber 
fortsætte med at normalisere røg og tobaksfrie 
fælles skaber og rammer. De lokale røgfrie miljøer 
bidrager sammen med gode rollemodeller til at frem
me et røgfrit liv for børn og unge. 

Vi tager dialogen med foreninger og arbejdspladser, 
så beslutninger træffes på et velfunderet videns

VI ARBEJDER FOR EN RØGFRI FREMTID 
OG DEN FØRSTE RØGFRIE GENERATION

grundlag. Ligesom vi tilbyder professionel rådgivning 
til alle, som ønsker at blive røgfrie. Vi har partner
skaber med Region Hovedstaden, hospitaler og 
 almen praksis om henvisning til rygestopkurser.

RØDOVRE KOMMUNE VIL SAMARBEJDE OM, AT:
•   Børn og unge ikke begynder at ryge eller bruge an

dre tobaksprodukter, som er sundhedsskadelige og 
skaber afhængighed.

•   Tilbyde flere unge og voksne rådgivning og hjælp til 
at stoppe med rygning og brug af tobakspro dukter 
med forskellige typer af tilbud.

•   Normalisere røgfrie udearealer, så fællesskaber er 
uden røg og tobaksprodukter.

•   Flere foreninger, herunder idrætsforeninger, bliver 
røg og tobaksfrie, så eksempelvis publikum ved 
sportssteder kan være i røgfrie miljøer.

•   Flere arbejdspladser i Rødovre bliver røgfrie med 
tilbud om rådgivning og vejledning.

•   Forskellige tilbud om rygestop kommunikeres 
tydeligt, og flere henviser til dem. Det sker blandt 
andet gennem samarbejde med praktiserende læ
ger, hospitaler, foreningslivet og boligselskaber.

•   Bidrage til en røgfri fremtid på tværs af kommuner 
og regioner i partnerskaber.

STRATEGIMÅL 2

Her er vi 
sammen om en 
røgfri fremtid.

Det gælder 
også en snusfri 
fremtid.



ABC
FOR MENTAL 
SUNDHED
• Gør noget aktivt
• Gør noget sammen
• Gør noget meningsfuldt

STRATEGIMÅL 3

Sundhed skabes i de arenaer, hvor vi er, og i de 
relationer vi indgår i. Trivsel i top handler om at 
have det godt fysisk og mentalt, om at kunne hånd
tere dagligdagsudfordringer og stress samt indgå i 
fællesska ber med andre mennesker.
Vi har gode dagtilbud og skoler med en professionel 
tilgang til mental sundhed og trivsel, og vi vil forsat 
styrke kompetencer og rammer for at sikre trivslen 
hos børn og unge, så de har det bedst mulige grund
lag for en sund personlig, læringsmæssig og social 
udvikling.   
De rammer og strukturer, der skal til for at skabe 
god trivsel, går på tværs af familie, dagtilbud, skole 
og fritid. Kultur, fritids og idrætsforeninger bidra
ger til at styrke trivsel og fællesskaber. Ligesom by
ens grønne områder er vigtige både for den fysiske 
og den mentale sundhed. Trivsel i top er derfor et 
anlig gende for alle kommunens fagområder, for
eninger, arbejdspladser, lokale boligområder og en 
del af by udviklingen med boliger, grønne miljøer og 
kultur. Vi har brug for hinanden, og vi kan bruge 
hinanden!

VI FREMMER TRIVSEL I TOP
RØDOVRE KOMMUNE VIL SAMARBEJDE OM, AT:
•   Flere får viden om mental sundhed og omsætter 

den viden til handling eksempelvis i beskæfti
gelsesindsatser, foreningslivet, dagtilbud og skoler.

•   Lokale rammer og aktiviteter indbyder til me
ningsfulde fællesskaber med godt værtskab og 
følge skab. Eksempelvis igennem partnerska
ber med idrætsforeninger, aftenskoler, lokale 
boligselska ber, som kan fremme trivsel og sociale 
fællesskaber.

•   Grønne områder og legepladser inspirerer bor
gerne til at indgå i meningsfulde fællesskaber 
sam tidig med, at der også er plads til ro og for
dybelse.

•   Udvikle kulturelle og kreative aktiviteter, der 
kan bidrage til at styrke trivsel og socialt samvær 
mellem borgere med eksempelvis sygdom, stress 
eller manglende beskæftigelse.

•   Inkludere sundhedsfremme og forebyggelses
perspektiver i byplanlægningen.

STRATEGIMÅL 3



STRATEGIMÅL 4

Overvægt er en voksende udfordring for mange 
mennesker i Rødovre og generelt i Danmark. Er man 
overvægtig som barn og ung, er der større risiko 
for, at man også er overvægtig som voksen. Vi ser 
over vægt som et komplekst samspil mellem mange 
faktorer  ikke kun et individuelt anliggende. Det er 
van skeligt at forebygge overvægt, og det stiller krav 
om flere forskellige og sammenhængende indsatser. Vi 
vil sikre, at disse indsatser er en naturlig del af rammer 
og strukturer for sund levevis i Rødovre Kommu nes 
institutioner samt i lokalmiljøer og foreninger. 

Vi har et tilbud med systematisk henvisning af børn og 
unge med overvægt, som allerede benyttes af mange 
børn, unge og deres familier. Men vi ønsker at in
spirere endnu flere borgere i alle aldre til nye vaner, 
der kan bidrage til at gå fra overvægt til ligevægt.  

VI GÅR FRA OVERVÆGT 
TIL LIGEVÆGT

RØDOVRE KOMMUNE VIL SAMARBEJDE OM, AT:
•   Skabe sunde rammer i eksempelvis dagtilbud, skoler, 

idræts og foreningslivet samt boligområder, som 
understøtter sund levevis med aktuelle anbefalinger 
for kost, bevægelse og mental sundhed.

•   Forebygge mobning og stigmatisering af borgere 
med overvægt, herunder børn og unge i skolerne 
samt på arbejdspladser.

•   Arbejde systematisk med henvisning til tilbud 
for borgere med overvægt såvel børn, unge som 
voksne.   

•   Reducere risikofaktorer for udvikling af overvægt 
gennem partnerskaber og netværk med fokus på 
sund mad, bevægelse og trivsel.

STRATEGIMÅL 4



STRATEGIMÅL 5

Skolen er en helt central arena i børns og unges 
liv, og sundhed og trivsel har en stærk sammen
hæng til skoleverdenen. Eksempelvis ved vi, at 
børns sprogstimulering og udvikling af sociale og 
faglige kompeten cer også fremmer deres skole
gang og senere sociale position, som har stor be
tydning for deres sundhed. 

Derfor arbejder skolerne målrettet med sundhed 
og trivsel, herunder med at skabe et stærkt tilhør 
til fællesskaberne. Ligesom de har en klar ambi
tion om at ruste børn og unge til at have det godt 
med sig selv og andre samt at styrke børn og un
ges robusthed og evne til at klare livets udfordrin
ger. Det stiller krav om stærke kompetencer hos 
lærere og pædagoger.   

Skolernes fokus underbygges yderligere gennem 
indsatsen ”Sundhed og trivsel” for alle skoler i 
Rødovre. Indsatsen skal bidrage til at styrke ar
bejdet med bevægelse, trivsel og det sociale liv 
på skolerne, samti dig med at undervisning i sund

VI STYRKER SUNDHED I SKOLEN
hedsrelaterede emner indarbejdes i ”Åben skole” 
konceptet, og at med arbejdernes kompetencer 
styrkes. 

RØDOVRE KOMMUNE VIL SAMARBEJDE OM, AT: 
•   Styrke den mentale sundhed via tidlig opsporing 

og indsats i dagtilbud og skoler for børn, der har 
det svært, gennem samarbejde på tværs af faglig
heder.

•   Styrke de professionelle voksnes kompetencer til 
at arbejde med trivselsudfordringer.  

•   Sikre koblingen mellem sundhedspleje, dagtilbud, 
skoler samt børne og familieafdelingen, så vi 
forebygger børns sundhedsmæssige udfordringer.  

•   Arbejde for sunde rammer i alle skoler, SFO´er 
og klubber gennem sund mad, bevægelse og den 
sociale trivsel og fællesskaber.

•   Flere børn får et aktivt fritidsliv ved at bygge bro 
mellem SFO´er, klubber og idrætsforeninger 

•   Styrke overgangen mellem dagtilbud og skoler, så 
vi forebygger børns sundhedsmæssige udfordrin
ger. 

STRATEGIMÅL 5

SKOLE



FRA PAPIR TIL PRAKSIS

Den nye sundhedspolitik skal være en levende politik. 
Det skal være en politik, der favner bredt, og der for 
også involverer bredt. Sådan har det været i udvik
lingen af politikken, og sådan skal det også være, når 
politikken skal omsættes til praksis. 

Hvert strategimål udmøntes i en handleplan med 
konkrete indsatser, hvor alle relevante aktører 
involve res både i planlægning af indsatserne og selve 
den praktiske gennemførelse af dem. Indsatserne skal 
give værdi for alle parter. 

De fem handleplaner gennemføres i sundheds
politikkens fireårige periode i en prioriteret række
følge. Prioriteringen afhænger af aktuelle indsatser 
i kommunen. ”Handleplan for røgfri fremtid” er 
allerede godt i gang, handleplan for ”Sundhed i sko
len” skal afpasses udviklingen af tiltaget ”Sundhed og 
Trivsel” på skoleområdet. Handleplan for ”Rødovre 
i bevægelse” kan med fordel tænkes sammen med 
indsatser i forbindelse med idrætspolitikken. På 
samme måde skal handleplanerne for ”Trivsel i top” 
og ”Fra over vægt til ligevægt” sammentænkes med 
igangværende indsatser og projekter. 

FRA PAPIR TIL PRAKSIS
Det er af stor betydning, at handleplanerne spiller 
ind i de indsatser, der er i gang, så de styrkes og ska
ber mere værdi for borgerne. Samtidig er det vigtigt 
at have et fokus på målgrupper med særlige sund
hedsudfordringer i arbejdet med handleplanerne.  
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Handleplanerne går på tværs af 
fagområder og verdensmålene sættes i et 
folkesundhedsperspektiv:
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Oversat fra original figur, som kan findes i publikationen 
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018


