Status på Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019
Vores Sunde Hverdag
Indsats
Opstart af forskningsprojekt ”Vores Sunde Hverdag”.
Projektkoordinator starter i Rødovre ultimo 2018.
Workshop for forvaltningschefer,
en workshop for en bred gruppe af
lokale og kommunale aktører.

Formål
At udvikle en model,
der fremmer borgernes
sundhed og trivsel for
de tilgængelige ressourcer, altså en bedre prioritering og implementering af alle indsatser i
kommunen, som har et
sundheds- og trivselsfremmende sigte.

Aktører
Direktører, fagchefer og mellemledere/konsulenter for alle forvaltningsområder
CKFF, Region H
Steno Diabetes Center, Region H og Aalborg Universitet

Tidsplan
September 2018
– april 2019

Status
Projektet ”Vores Sunde Hverdag” startede i september 2018 med ansættelse af projektleder. I den første opstartsfase kom alle GDPR aftaler på plads i f.h.t. et forskningsprojekt, og der blev afholdt dialogmøder med alle
forvaltningers fagområder. På en workshop for direktionen og fagchefer i primo april blev der arbejdet med at
kvalificere fokusområde, målgrupper samt geografisk område. Outputtet fra workshoppen kvalificeres yderligere
og drøftes på et direktionsmøde 15. maj, så det kan indgå i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Styrke trivsel og sundhed i kultur- og idrætsforeninger
Indsats
Samarbejdet med kultur- og
idrætsforeninger om at styrke
rammer og aktiviteter i et sundhedsfremmende perspektiv fortsættes.

Formål
I 2018 implementeres
elementer fra foreningernes eget idékatalog
over sundhedsfremmende tiltag i mindst fire foreninger.

Aktører
Kulturafdeling
Folkeoplysningsudvalg
Kultur- og idrætsforeninger
Sundhedscenter
Sekretariat SOC

Tidsplan
3 kvartal 2018 –
2 kvartal 2019

Status
Tre idrætsklubber og en forening har arbejdet med tobaksforebyggelse i foreningerne. Der var enighed om at beskytte børn og unge mod synlig og passiv rygning. Hver forening har identificeret, hvordan de bedst kan beskytte
børn og unge ved at få rygning væk fra indgange til idrætsklubberne og oprettelse af andre rygezoner. Der er fokus på det positive budskab med anvisninger i stedet for forbud. Arbejdet er en proces, der fortsætter i 20192020.

Kultur- og sundhedskonference
Indsats
Konference om kultur- og fritidstilbud for borgere, som har
dårlig mental sundhed.
Målet var at skabe et grundlag for
at udvikle og synliggøre kultur- og
fritidstilbud som sundhedsfremmende aktivitet. En model for det
styrkede samarbejde udvikles og
afprøves.

Formål
Styrke mental sundhed
gennem fælles viden og
forståelse om værdien
af kultur- og fritidstilbud
for borgere med dårlig
mental sundhed.

Aktører
Kulturafdeling i samarbejde
med Social- og Sundhedsforvaltning.

Tidsplan
4. kvartal 2018 –
2. kvartal 2019

Status
Side 1 af 8

Børne- og Kulturforvaltningens kulturafdeling og Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde afholdt en
konference om kultur og fritid som sundhedsfremme. Med inspiration fra Aalborg og Helsingør resulterede konferencen i specifikt to opgaver: 1) at benytte Aalborgs ”Kulturvitaminer” som en model i en Rødovre kontekst. En
arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne vil udarbejde en sundhedsfremmende indsats med kultur- og fritidstilbud
for specifikke målgrupper, der er sårbare eller udenfor arbejdsmarkedet. 2) at det strukturelle samarbejde medlem de to forvaltninger styrkes med et årligt møde til, at fagligheder på tværs kan benyttes med et fælles mål.
Processen fortsætter i 2019.

Bosteder og bofællesskaber
Indsats
Formål
Aktører
Tidsplan
Udvikling og afprøvning af en moStyrke sunde rammer
Social-Psykiatriafdeling
2. kvartal 2018 –
del, der kan styrke sundhed og
og individuelle valg hos
Sundhedscenter
2. kvartal 2019
trivsel, samt øge tilgængelighed i
borgere, der bor i boSekretariatet SOC
sundhedscentrets tilbud.
fælleskaber/bosteder.
Elementer fra Sammen med Borgeren inddrages. Der er planlagt to
faser.
Status
I et samarbejde mellem Sundhedscenter og social-psykiatrien blev et bofællesskab identificeret til at deltage udvikling af en model. Indsatsen startede op i 2018 med identifikation af bosted eller bofællesskab, som ville være interesseret i at deltage i en proces med udvikling af en model. Efter deltagelse på et fællesmøde i Østfløjen viste
syv af beboerne interesse i at deltage i individuelle samtaler med fokus på trivsel i hverdagen. Samtalerne blev afholdt i begyndelsen af 2019 og skulle efterfølges af et sundhedstjek, som desværre blev aflyst grundet andre aktiviteter i Bofællesskabet. Modellen er derfor stadig i en udviklingsproces, men et af resultaterne viser, at beboerne
oplever, at kontaktpersonen har en stor og vigtig rolle for beboerne i at finde ro og få løst opgaver og udfordringer.

Tobaksforebyggelse
Røgfri generation 2030 – færre unge der ryger
Indsats
-Alle 8. klasser får tilbud om tobaksevent.
-Rygestoptilbud til unge

Formål
Forebygge rygestart
blandt børn/unge.

Aktører
Sundhedsplejen
Skoleafdelingen
Folkeskolerne

Tidsplan
Følger skolens
kalender kontinuerligt.

Fremme røgfrie miljøer
Samarbejde med Klynge Midt og
Kvartal 3 -4 2018
Sund By Netværket om videreudog 1-2 i 2019
Kommuner i Klynge-Midt.
vikling af forebyggelsesindsats i
Sund By Netværket.
Skoler, Ungdomsuddannelser
skolerne og på ungdomsuddannelserne. Herunder tilbud til ungi Rødovre.
domsuddannelser om at fremme
Sundhedsplejen
dialog om fællesskab og røgfrie
miljøer.
Status
Sundhedsplejen har, med fokus på at forebygge rygestart, afholdt tobaksevent for alle 8. klasser i Rødovre Kommunes folkeskoler inkl. privatskolen. Der er åbent rygestoptilbud for de unge, men det er kun få, som har tilmeldt sig et rygestopforløb.
Klynge-Midt nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg på en fælles indsats på ungdomsuddannelsesområdet. En oversigt med status på rygeregler på ungdomsuddannelserne i de ni kommuner viser, at kun et gymnasium har røgfri skoletid (i Furesø). Arbejdsgruppen arbejder på at lave en konference, hvor kommunerne klædes
på til en fælles tobaksforebyggelsesindsats på ungdomsuddannelserne. Rødovre blev ikke udtaget til denne arbejdsgruppe, men deltager i de fælles møder i Klynge-Midt.
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Tobaksforebyggelse
Færre rygere gennem en målrettet indsats
Indsats
Proaktiv dialog og rådgivning om
rygestop (Very Brief Advice model), der hvor borgerne er - ved
samarbejde med frontmedarbejdere, der er i kontakt med borgerne
herunder borgere med kronisk
sygdom, i bofællesskaber og på væresteder.

Formål
Fremme røgfrie miljøer
Øge andelen af rygere,
som deltager på rygestop.

Aktører
Socialpsykiatrien
Hjemmeplejen
Forebyggende sygeplejersker
Sundhedsfagligt personale i
lægepraksis

Tidsplan
2-4 kvartal 2018
og 1-2 kvartal
2019

Flere typer rygestoptilbud:
Øge andelen af rygere,
Sundhedscenteret
Cafémodel med flere hold på én
som deltager på rygegang, individuelt samt rygestoptilstop.
bud i nærmiljøet.
Formidling og rekruttering til rygestoptilbud styrkes
Dialog med Kultur-, fritid og sport- Fremme røgfrie miljøer Kulturafdelingen
3 – 4.kvartal i
sforeninger om røgfrie miljøer
2018 og 1-2 kvarØge tilmelding til rygeIdræts- og kulturforeninger.
samt tilbud om rygestop
tal i 2019
Sundhedscenter
stopkursus
Status
Proaktiv dialog med VBA-modellen:
Rødovre Kommune er en af de fire kommuner i Klynge-Midt samarbejdet, som har arbejdet målrettet på at styrke
henvisning af rygere til Rygestoptilbud i kommunerne med metoden ”Very Brief Advice”. Arbejdet har resulteret i
to nye indsatser, som er godkendt af Klynge-Midts ledergruppe:
1) De ni kommuner i Klynge-Midt kan fra 1. marts 2019 modtage borgere til rygestop fra hinandens kommuner.
Der er udarbejdet en guide til proces og ansvarsområder. Information om borgernes mulighed et kommunikeret ud på hjemmesider, sundhed.dk og Stoplinjen.
2) Der er etableret et samarbejde med Herlev og Gentofte hospitaler om en systematisk henvisning af borgere,
der ønsker rygestop, til deres hjemkommuner. En enkelt guide er udarbejdet til hospitalernes afdelinger med
opgavens art, processen, hvad der sker i kommunerne, og hvor og hvordan de kan lære VBA-metoden. Hospitalerne udvalgte at starte de systematiske henvisninger i Hjertemedicinsk sengeafsnit, onkologisk ambulatorie og neurologisk afdelings forebyggelsesklinik
I Rødovre fik Træningscentrets medarbejdere introduktion til at benytte VBA modellen.
Formidling og rekruttering
Formidling og information om rygestopkurser blev styrket i 2018 gennem Rødovres deltagelse som kampagnekommune i Forskningsprojektet ”Rigere uden røg” med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Kampagnen
inkluderede postkort, plakater, roll-ups og i første kvartal en facebookkampagne særligt til Rødovreborgere. I alt
meldte 45 sig til rygestopkursus i det første kvartal.
Andelen af borgere, der deltager på rygestopkurser, er øget betydeligt. I 2018 har 158 borgere tilmeldt sig et rygestopkursus sammenlignet med 84 borgere i 2017. En stor udfordring er at ud af de mange tilmeldte borgere, er
der stadig mange, som ikke gennemfører kurset. Der er et stort ønske om at blive røgfri, men mange har gennem
mange års rygning en høj afhængighed.
Rødovre kommune søgte og fik dispensation fra Lægemiddelstyrelsen til at udlevere tilskud til rygestopmedicin til
en gruppe af storrygere på kurserne i efteråret. Tilskuddet er blevet udleveret som værdibeviser over fire mødegange og bidrager derfor til, at denne gruppe gennemfører alle mødegange på rygestopkurserne og dermed øger
chancen for at blive røgfrie. I alt fik 46 borgere tilskud til rygestopmedicin.
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Flere typer rygestopkurser:
Tre typer af rygestopkurser er tilbudt borgerne i 2018:
 Ni gruppekurser med rygestopkonsulenternes veldokumenterede metode med i alt 101 tilmeldte borgere,
hvoraf 73 mødte op mere end en gang. Ud af de deltagere som gennemførte rygestopkurserne var 87 % røgfrie ved kursets afslutning.
 For tredje år i træk blev Cafémodellen ” Rødovre Kvitter smøgerne” tilbudt i Rødovregårds lokaler. Antallet
af tilmeldte er steget år for år, og denne gang var der 50 tilmeldte. Ud af de deltagere som gennemførte rygestopkurset var 85 % røgfrie ved kursets afslutning.
 Individuelle forløb tilbydes de borgere, som ikke kan deltage i en gruppe. I alt har syv borgere deltaget i et individuelt forløb, og seks er blevet røgfrie.
Deltagerevalueringer viser, at der er stor tilfredshed med udbyttet på gruppekurserne. 100 % af deltagerne vil anbefale andre at tage på Sundhedscentrets rygestopkurser.
Derudover har en arbejdsplads i Rødovre fået rådgivning om røgfrie rammer på arbejdspladsen. Ni medarbejdere
tilmeldte sig et rygestopforløb, hvoraf tre gennemførte kurset blev røgfrie.
Røgfri Fremtid:
Ultimo 2018 indgik Rødovre i partnerskab med ”Røgfri Fremtid”, som har visionen om et røgfrit Danmark, hvor
ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Rødovre kommune støtter op om de tre hovedbudskaber:




Børn og unge har ret til at vokse uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et
sundt og godt liv.
Sammen vil vi sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Det videre arbejde med udmøntning af partnerskabsaftalen vil indgå i handleplan for sundhedsindsatsen
2019/2020.

Mental sundhed
Mental balance
Indsats
Formål
Aktører
Der har været afholdt fire forløb
At deltagerne på kurset Sundhedsfagligt personale i
med ”Mental balance” ift.
opnår læring om, hvor- Sundhedscenter
stresshåndtering. Forårets forløb
dan stress kan forebyg- Kommunikations-medarbejder
var på 5 gange og efterårets hold
ges og håndteres, samt
på 6 gange, max 12 deltagere pr.
hverdagslivets belastnin- Ekstern psykolog som underviser
hold.
ger mestres bedre.
Status
I alt 36 borgere har været tilmeldt, 32 er startet op og 20 har gennemført.

Tidsplan
Alle fire kvartaler
i 2018

Der er generelt god tilfredshed med tilbuddet, og samtlige deltagere der medvirker ved evalueringen angiver, at
de har fået positivt udbytte ud af at deltage på kurset i forhold til deres mentale sundhed.
WHO-5´s trivselsindex benyttes som før- og eftermåling på kurset. Blandt de 18 der har deltaget ved en slutevaluering, har 12 oplevet en forbedring af deres trivsel. For to deltagere er start- og slutmålingen ens, og for fire er
der sket en forværring. Dette hænger sammen med øvrige forhold i deres liv, som har ændret sig i negativ retning.
Mange af deltagerne på kurserne er hårdt belastede, og er midt i at skulle håndtere mange ting i deres liv. Derfor
har der været frafald undervejs fra deltagere, som potentielt kunne have haft gode effekter, men som ikke har formået at følge forløbet på daværende tidspunkt.
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Mental Sundhed
ABC for Mental Sundhed
Indsats
Udvikle og afprøve modellen ABC
for Mental Sundhed1 i aktiviteter i
Sundhedscentret og i et tværfagligt
samarbejde.

Formål
Fremme og styrke mental sundhed ved et systematisk fokus.

Aktører
Sundhedscenter,
Kulturafdeling
Kultur- og idrætsforeninger
samt frivillige sociale
foreninger

Tidsplan
September 2018
–juni 2019

Modellen er en forskningsbaseret
forståelses- og arbejdsramme for
mental sundhed og består af følgende tre foki: Gør noget aktivt –
Gør noget sammen – Gør noget
meningsfuldt.
Status
Indsatsen med introduktion af ABC modellen skulle følge efter Kultur- og sundhedsfremme konferencen, som
først blev afholdt primo 2019. Den er derfor udsat til senere i 2019.

Mental Sundhed
Livsduelighed og sundhed for udsatte børn og unge
Indsats
Social- og Sundhedsforvaltningen
søgte i 2018 i samarbejde med
Meyers Madhus om midler hos
Novo Nordisk Fonden til gennemførelse af et pilotprojekt for udsatte børn og unge.

Formål
At give udsatte børn og
unge kompetencer til at
tage vare på egen sundhed og trivsel og dermed styrke deres livsduelighed og motivere
til skolegang/uddannelse.

Aktører
Meyers Madhus
Ungdommens Røde Kors.
Sundhedscenteret.
De involverede
institutioner/afd.

Tidsplan
Svar på ansøgningen forventes slut
juni.
Pilotprojektet varer fra
august 2018 til
august 2019.

Status
Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Overvægt
Vægtenheden
Indsats
En tidlig indsats for børn og unge
med overvægt videreføres og suppleres med øget fokus på fastholdelse i ”Vægtenheden for børn og
unge”, med ”Holbækmodellen2”.

Fysisk aktivitetstilbud til børn og
unge i Vægtenheden, som har brug
for ekstra træning, før de kan blive
medlem af en idrætsforening. I
2018 vil antallet af de mindre
børns fysisk aktivitet blive intensiveret.
1
2

Formål
Formålet er at støtte
overvægtige børn og
unge i en fastholdelse af
vægt eller vægttab.
Målet for 2018 er
iværksættelse af en
handlingsplan for fastholdelse af børn og unge i Vægtenheden.
Øge børnenes fysiske
aktivitet og færdigheder
med henblik på at komme ind i en idrætsforening

Aktører
Vægtenheden for børn og
unge.
Forældrene.
Lærerne på folkeskoler
Praktiserende læger
Børne- og Familieafdelingen

Tidsplan
Kontinuerligt hele året.

Sundhedscenter og idrætsfor- Kvartal 3 2018 –
eninger
kvartal 2 2019

ABC forkortelse for Act - Belong - Commit.
Holbækmodellen er udviklet af Jens-Christian Holm, overlæge i pædiatri, Ph.D, forskningslektor og –leder m.m.
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Status
Sundhedsplejen fortsætter den systematiske henvisning af overvægtige børn og unge, som de møder i deres arbejde på skolerne. I 2018 startede 88 nye børn og unge, og 70 ophørte i Vægtenhedens program. Der er pt. 145 aktive familier i Vægtenheden. Status viser, at 81 % af børnene og de unge i Vægtenheden har opnået et vægttab i
2018. Der er også indikationer på, at ved måling af trivsel, er der et flertal med en positiv udvikling på livsglæde og
kropsopfattelse samt reduceret mobning.
Der er procedurer til opfølgning på de familier, som udebliver fra programmet. Ud over kommunikation via telefon og breve blev et spørgeskema udarbejdet med spørgsmål om årsagen til ophør i programmet. Spørgeskemaet
skulle kunne besvares anonymt, men har haft tekniske vanskeligheder. Der skal nu findes andres løsninger
Fysisk aktivitetstilbud:
Der har i gennemsnit været mellem 6-8 børn i alderen 6-12 år, som har deltaget i det fysiske aktivitetstilbud i
Vægtenheden. Børnene forbedrer deres fysiske aktivitet, mens de er i programmet. Tilbuddet til teenagere er sat
på stand by på grund af manglende behov.

Overvægt
”Individuel model for voksne”
Indsats
Formål
Aktører
Tidsplan
Individuelt tilbud, som består af ad- Formålet med det nye
Sundhedskonsulenter i Sund- Pilotafprøvning
færdsændringer i hverdagen basevægttabstilbud til borge- hedscenteret.
efteråret 2018.
ret på borgerens eget udgangsre med moderat overKommunikationsmedarbejder Udrullet fra årsskiftet 2019 og
punkt og ved brug af metoden fra
vægt (25< BMI < 30)
evalueret som”Holbæk-modellen”
samt svær overvægt
Der lægges en individuel plan sam- (BMI >30) er at skabe
mer 2019.
men med borgeren.
sammenhæng i behandAktiviteter består af en samlet ind- lingen af overvægt af både børn, unge og vokssats, der inkluderer:
ne ved at afprøve til Forundersøgelse
buddet for voksne.
 Opfølgende samtaler og årssamtale
 Afslutning af forløb
Status
Som supplement til det nuværende tilbud om kost- og vægttabsvejledning i Sundhedscenteret, er der i efteråret
2018 udviklet et koncept, hvor der kan vejledes i vægttab af voksne ud fra ”Holbækmetoden”. Metoden viser gode resultater ift. børn i Vægtenheden for børn og unge, og det er ønsket at kunne tilbyde et lignede forløb til
voksne borgere. Der er nu 19 aktive borgere i projektet.

Overvægt
Fars Køkkenskole
Indsats
Fars Køkkenskole er en ”madskole” for fædre og deres børn.

Formål
Målet er at styrke relationerne mellem fædre
og deres børn og give
dem lyst til at lave sund
mad sammen.

Aktører
Sundhedscenteret
Sammen om Familien.
Relevante skoler.

Tidsplan
Start:
2. kvartal
Slut:
4. kvartal

Status
Der er gennemført et Fars Køkkenskole forløb i efteråret 2018, og der startede et Fars Køkkenskole forløb i februar 2019. Begge hold med hver 12 fædre og deres børn.
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Fysisk aktivitet
Cykelløb
Indsats
I samarbejde med Kulturafdelingen
og Cykelklubben Fix afholdes et
cykelløb for cykelryttere og borgere, hvor Skovmoseskolen og nogle
af kommunens sociale institutioner
er inviteret.

Formål
Skabe interesse for cykling både som transport- motions-og
idrætsform.

Aktører
Strategimål 1 og 2.

Tidsplan
Afholdes den 9.
september 2018.

Der etableres en cykelrute i Rødovres centrum som først bruges til
gennemførelse af cykelløb for ryttere i Fix, dernæst til et åbent cykelløb for alle borgere.
Status
Cykelløbet blev afholdt den 9. september 2018 med i alt ca. 200-300 deltagere i borgercykelløbet.

Kronisk sygdom
Styrket kommunal forebyggelsesindsats for borgere med kronisk sygdom
Indsats
Forløbsprogrammerne for de specifikke sygdomme kvalificeres
yderligere med en øget sammenhæng til sundhedscentrets forebyggelsestilbud.

Formål
Styrke forebyggelsestilbud for borger med
kronisk sygdom

Aktører
Ældre-Handicapafdeling
Sundhedscenter
Sekretariat SOC

Tidsplan
Kontinuerlig

Status
Sundhedscenter og forløbsprogramkoordinatorer har optimeret det formelle og strukturerede samarbejde, hvilket har resulteret i, at faggruppernes kompetencer udnyttes bedre til borgernes fordel. Dette inkluderer f.eks.
borgere, som skal anvises træningsmuligheder, have kost-motionsvejledning eller henvises direkte til rygestop fra
et af forløbsprogrammerne.
I forløbsprogrammet for borgere med type2-diabetes er der blevet tilknyttet en diætist. Derudover er fastholdelse i træning yderligere styrket med fast tilknytning af kost- og motionsvejleder. Ud over det faste samarbejde med
Sundhedscenteret rådgives og støttes borgere til at fortsætte deres træning og sociale netværk i andre tilbud og
muligheder i Rødovre og omegn. Dette inkluderer træningscentre med specifikke programmer, patientforeninger,
Vestbadet og andre foreninger, der har relevante tilbud.
Der har været ca. 100 borgere til afklarende samtaler i forbindelse med KOL og 60 borgere til afklarende samtale
til Hjerterehabiliterings-program. KOL og Hjerte-kar forløbene har løbende optag, mens der er fire gruppeforløb
per år for borgere med type2-diabetes. I alt har 43 ud af de 61 henviste taget imod tilbuddet om at komme på et
gruppeforløb i type2-diabetes rehabiliteringsprogram.
10 borgere med Type 2 Diabets har deltaget på et cykelfitness hold i et forskningsprojekt etableret mellem med
Købehavns Universitet og træningscenter Wellbike i Rødovre. Resultater fra forskningsprojektet følger i 2019.
114 borgere blev henvist til genoptræning af lænde-ryg i træningscenteret. Ud over træning blev der tilbudt to
temaaftener, hvor i alt 50 borgere deltog.
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Kræftrehabilitering
Sammen med Borgeren livssituation: ”Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose”
Indsats
I forbindelsen med indsatsen Sammen med Borgeren arbejdes der
med livssituationen Vi er en familie,
hvor mor eller far har en kræftdiagnose.

Formål
Formålet er med udgangspunkt i borgerens
oplevelser at udarbejde
løsninger.

Aktører
Det fulde overblik over aktører kendes først, når afdækningen af borgerens oplevelser er længere i processen.
Pt. er der involveret medarbejdere fra sundhedscentret
og jobcentret samt kommunens hjerneskadekoordinator.

Tidsplan
Arbejdet er
igangsat april
2018, og løsningerne forventes
implementeret i
løbet af efteråret
2018.

Udgangspunktet er gennem en servicedesign tilgang at få et indblik i
borgerens oplevelser af, hvad der
er vigtigt for netop hende, når hun
står i denne livssituation. På baggrund af den viden inviteres både
borgere, medarbejdere og andre
interessenter til sammen at skabe
løsninger, som skal gøre det nemmere for en borger at befinde sig i
livssituationen
Status
På baggrund af interviews med familier i livssituationen ”Vi er en familie, hvor far/mor har fået en kræftdiagnose”
blev der identificeret fire mulighedsrum. Efterfølgende har familier fra livssituationen sammen med Kræftens Bekæmpelse, Kræftcaféen og fagfolk kvalificeret løsningen ”mentorordning” – en løsning som blev bygget på en af fire løsningsworkshops i efteråret 2018.

Formålet med mentorordningen er at støtte kræftramte børnefamilier ved, at den kræftramte eller partneren får
en samtalepartner, der har personlig eller professionel erfaring med livssituationen uden på forhånd selv at være
personligt og følelsesmæssigt involveret i familiens situation. Mentorordningen testes med henblik på implementering i 2019. Endvidere testes løsningen ”Børnekalender” og løsningen ”Ondt i maven på skoleskemaet” er kvalificeret i BKF og tjener som input til udarbejdelsen af ”action card” til medarbejdere, der møder børn i kræftramte
familier.
Det videre arbejde med mentorordningen og ”action card” beskrives i handleplan for sundhedsindsatsen
2019/2020.
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