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Sundhed handler om at have det så godt fysisk, 
socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til 
at leve det liv, de gerne vil. 

Det kan handle om at have et langt liv, at 
kunne leve et godt liv med sygdom og om flere 
gode leveår. Den fysiske og mentale sundhed 
har betydning for menneskers trivsel og deres 
muligheder for at indgå i meningsfulde fæl-
lesskaber. 

Sundhedspolitikken danner rammen om arbej- 
det med at styrke sundhed og forebyggelse i 
Helsingør Kommune. Vi ønsker at bidrage til 
størst mulig livskvalitet for den enkelte. Det 
vil vi gennem den daglige kontakt, vi har med 
borgerne, og gennem de rammer for hverdags- 
livet, vi som kommune stiller til rådighed. 

For at vi sammen med borgeren kan skabe 
mere værdi og livskvalitet for den enkelte, skal 
vi tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind 
der, hvor borgerne er.  Vi skal tage udgangs- 
punkt i borgernes mål, livssituation og viden, 
så det bliver nemmere for borgerne at træffe 
sunde valg og leve det liv, de ønsker.

Sundhed er livskvalitet og 
trivsel og meget mere end 

fravær af sygdom
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Helsingør Kommune 
vil være blandt de 
sundeste kommuner 

i Danmark 

en kommune hvor det 
er let og naturligt for 
alle at træffe sunde 

valg og trives 

hvor alle har mulighed 
for at tage ansvar for 
eget liv, helbred og 
udnytte egne evner

AMBITION



Sundhed er ikke bare en kerneydelse i sig selv. 
Sundhed og forebyggelse skal være en endnu 
større del af alle de indsatser, som vi i Helsingør 
Kommune samarbejder med borgeren om. 

Vi vil derfor prioritere forebyggende og sam-
menhængende indsatser for at undgå, at prob-
lemer med sundhed og trivsel vokser sig for 
store og bliver svære at løse. Vi skal have fokus 
på, hvordan kommunen møder borgerne med 
et helhedsorienteret blik og med koordinerede 
ydelser og tilbud. Ved at integrere et sundhed-
saspekt i alt det, vi gør sammen med borge-
ren, kan vi bedre give borgerne mulighed for 
at leve det liv, som de ønsker. 

I de kommende år vil seks principper være 
bærende i de handleplaner og indsatser, vi 
sætter i gang for at gøre ambitionen til virke-
lighed:

Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet 
igennem, så vi ikke først sætter ind, når prob-
lemerne opstår.

Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs 
for at sikre løsninger af høj kvalitet.

Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden 
om eget liv.

Vi sikrer særlig støtte til de borgere, som har 
de største behov.

Vi integrerer sundhedsfremme og forebyggelse 
i den kontakt, borgerne har med kommunen.

Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om 
det der virker, og søger nye veje for at sikre 
borgerne de bedste muligheder for at leve det 
liv, de ønsker.

I de næste fem år sætter vi fokus på faktorer, 
der har betydning for, at borgerne trives samt 
øger lighed i sundhed. Det drejer sig bl.a. om 
at understøtte egne evner til at håndtere livets 
udfordringer, om gode sociale netværk med 
mulighed for støtte og hjælp, om deltagelse 
i fællesskaber, om at håndtere sygdom bedst 
muligt, om positive erfaringer med uddan-
nelse og beskæftigelse samt sunde ude- og  
indemiljøer.

For bedst at kunne bidrage til borgernes 
livskvalitet og sundhed, tror vi på, at Helsingør 
Kommune fremover skal arbejde i en fælles 
retning. En retning, der udnytter kommunens 
styrker og tackler fremtidens udfordringer 
samt betyder, at borgerne oplever sammen-
hæng, når de er i kontakt med kommunen. 

Med sundhedspolitikken som ramme, vil vi de 
kommende år sætte ind overfor de største ud-
fordringer i borgernes sundhedstilstand. 

Helsingør er derfor også en kommune, hvor vi 
har fokus på at skabe størst mulig effekt, både 
menneskeligt og økonomisk. Når vi ønsker et 
større fokus på sundhed, ser vi både på ind-
satser, der kan styrke den enkeltes (livs)mes- 
tring, handlekompetence og selvvurderede 
helbred - og på om de ressourcer, kommunen 
bruger på sundhed, kan bruges endnu bedre 
og mere effektivt.

BÆRENDE PRINCIPPER
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Ambitionen når vi ved at:

  Styrke trivsel, livskvalitet og den men-
tale sundhed.

  Skabe større lighed i sundhed.

  Arbejde systematisk med at gøre det 
sunde valg nemt, både i byens rum, i 
boligmiljøer og faciliteter, som kommu-
nen stiller til rådighed.

  Skabe forebyggende indsatser for børn 
og unge.

  Arbejde for, at borgere med kronisk 
sygdom kan mestre egen sygdom, og at 
fysisk og psykisk sygdom ligestilles.

  
 Skabe gode rammer for sund aldring.

  Gøre mere af det, vi ved virker, og sam-
tidig finder vi nye måder og metoder til 
at indfri målsætningerne.

Ud fra disse målsætninger sætter vi løbende 
indsatser i gang rettet mod at løse ud-
fordringerne. Det gør vi i samarbejde med alle, 
der kan og vil bidrage til at gøre ambitionen til 
virkelighed.



Sundhedstilstanden i Helsingør Kommune er 
forbedret gennem de seneste år – blandt an-
det er der færre, der ryger dagligt og færre, 
der har et storforbrug af alkohol. Når man ser 
på andelen af unge, som har prøvet hash, er 
andelen i Helsingør Kommune også lavere end 
i de kommuner i regionen, vi sammenligner os 
med. Vi er dog ikke i mål endnu, og derfor skal 
vi fortsat have fokus på tobak, alkohol og stof-
fer. 

Når vi sammenligner os med andre kommuner 
i regionen, har vi en større andel af borgere, 
der på en række områder rapporterer om 
sundhedstilstande, som rummer potentiale for 
forbedring. I forhold til mental sundhed oplev-
er cirka en femtedel af borgerne i Helsingør 
Kommune, at de har det mindre godt eller 
dårligt. Vi har flere borgere, der bevæger sig 
for lidt i forhold til de nationale anbefalinger, 
og færre borgere, som cykler eller går til og fra 
arbejde eller uddannelse. 

Flere borgere i Helsingør Kommune lever med 
én eller flere kroniske sygdomme. Det gælder 
f.eks. sygdomme som diabetes, KOL, kræft, sl-
idgigt, demens og psykisk sygdom.  Vi har også 
flere overvægtige borgere og en større andel 
af borgere med meget usunde madvaner.

Mental sundhed og trivsel skal være bæren-
de elementer i alle Helsingør Kommunes ind-
satser. Mental sundhed handler om, at have 
det godt - både med sig selv og sammen med 
andre. At være en del af meningsfulde fælles- 
skaber er med til at styrke borgernes trivsel og 
mentale sundhed. 

Det er forskelligt fra person til person, hvad 
der opleves som svært at håndtere. For nogle 
borgere kan dagligdagens opgaver med f.eks. 
arbejde, skole, indkøb og økonomi indimellem 
være svære at overskue. Andre borgere ople-
ver, at dagligdagen bare kører, men at det er 
svært at overskue eller håndtere de overgange 
og brud, der opstår gennem et langt liv. Uanset 
hvad borgeren oplever, ved vi, at en menings-
fuld tilværelse med en dagligdag, hvor man 
aktivt bidrager ind i fællesskaber, er med til at 
styrke mental sundhed og trivsel.

Det betyder, at borgerne skal have de bedste 
rammer for at trives med sig selv og sammen 
med andre og for at mestre livet, også når det 
er svært. Vi skal give borgerne gode mulighed-
er for selv at tage ansvar for deres egen fysiske 
og mentale sundhed. 

Vi ved, at børn og voksne, der trives, står godt 
i alle livets aspekter.  Der skal sættes fokus på 
at have det godt, og vi skal være nysgerrige på, 
hvad det betyder for den enkelte ”at have det 
godt”. Borgerne har ansvaret for deres egen 
sundhed og trivsel, og vi skal sætte tidligt ind 
for at støtte de borgere, der har brug for det 
før det udvikler sig til mistrivsel eller sygdom.  

Borgerne står ofte ikke alene med deres pro- 
blemer. Det betyder, at vi også skal have blik 
for netværk til borgere, som har det svært. Vi 
skal være gode til at inddrage pårørende og se 
på deres ressourcer. Samtidig skal vi være bev-
idste om, at også pårørende kan have behov 
for støtte.

SUNDHEDSTILSTANDEN 
I HELSINGØR KOMMUNE

STYRKET TRIVSEL OG 
MENTAL SUNDHED 
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Der er mange måder at understøtte den men-
tale sundhed på, og her skal vi udnytte de 
særlige muligheder, vi har. Helsingør Kom-
mune rummer en fantastisk natur samt et rigt 
kulturliv og en alsidig foreningskultur, der er 
med til at styrke sociale fællesskaber. Det er 
med til at øge vores trivsel og livskvalitet, og vi 
kan bruge sundhedspolitikken som afsæt til at 
sikre, at alle kan vælge at bruge kommunens 
mange muligheder. 
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vi vil møde borgerne 
    der hvor de lever
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Vi ved, at sundhed er skævt fordelt mellem 
kommunens borgere. Det betyder bl.a., at  
kortuddannede borgere lever flere år med syg-
dom og dør tidligere end borgere med længere 
uddannelse. Vi ved også, at en række individu-
elle, sociale og samfundsmæssige faktorer har 
indflydelse på uligheden i sundhed. Vi sætter 
fokus på lighed i sundhed og på sundhed livet 
igennem. Det betyder, at vi skal sætte ind der, 
hvor behovet er størst og så tidligt som muligt.

Som kommune vil vi møde borgerne med re- 
spekt og et helhedsorienteret blik. Og vi vil  
møde dem der, hvor de lever. Sundheds- 
tilbud og viden om sundhed skal være let 
tilgængelige for alle. Vi skal sætte fokus på at 
skabe bedre livsbetingelser for borgerne, både 
når det gælder håndtering af sygdom, familie- 
liv, job og uddannelse og sociale fællesskaber. 
De borgere, som er mest udsatte i forhold til 
sundhed og trivsel, skal vi møde med udgang-
spunkt i deres livssituation og sætte fokus på, 
hvad der er vigtigt for den enkelte. Med re- 
spekt for dette skal vi sammen med borgerne 
sætte mål for, hvad den enkelte vil opnå for at 
få en bedre livskvalitet.  

Sundhed og trivsel påvirkes af den måde, vi in-
dretter os på i Helsingør Kommune. Det bety-
der, at vi skal sikre rammer, der gør det let for 
alle at leve sundt og have det godt. Gennem 
kampagner, samarbejde og partnerskaber 
med private virksomheder og foreninger kan 
vi i fællesskab skabe de bedste forudsætninger 
og løsninger.

Vi kan gøre sunde valg nemmere for kom-
munens borgere ved at skabe sundhedsfrem-
mende byrum og miljøer, både ude og inde. Vi 
skal have fokus på at gøre grønne områder og 
vandmiljøer tilgængelige, så vi skaber områder, 
hvor der både er plads til bevægelse, afslap-
ning og et bredt udvalg af kultur-, idræts- og 
fritidsaktiviteter, der giver fællesskab. I kom-
munale bygninger skal vi minimere støjgener 
og sundhedsskadelige stoffer, og vi skal sikre 
let adgang for alle, uanset fysisk formåen. 

Vi ved, at fysisk aktivitet og idræt er med til 
at fremme sundhed og forebygge sygdom. 
Bevægelse er med til at styrke vores evne til 
at lære og udvikle os, og de fællesskaber, vi 
finder i idrætslivet er med til at styrke vores 
trivsel. Alle skal have let adgang til at være 
fysisk aktive. Det sker bl.a. ved at tænke be-
vægelse ind i indretningen af byrummet og 
skabe muligheder for aktiv og sikker transport. 
Derudover skal vi skabe grundlaget for, at alle 
borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv 
kendetegnet ved blandt andet kvalitet, bev-
ægelse og fællesskab. Det er ikke kun gjort ved 
at skabe gode rammer – vi skal også inspirere 
og støtte borgerne i at bruge dem.

LIGHED I SUNDHED SUNDE RAMMER SKAL 
GØRE SUNDE VALG 
NEMME



For at det sunde valg bliver lettere, vil vi også ar-
bejde for, at sund mad bliver mere tilgængeligt 
for alle, og at alkohol, tobak og stoffer bliver 
mindre tilgængeligt. Sunde muligheder på hyl-
derne, på disken eller menukortet er afgøren-
de, når man står overfor at træffe hurtige valg. 
Det kræver inddragelse, god kommunikation 
og et stærkt samarbejde med kommunens 
private virksomheder, foreninger og andre re- 
levante samarbejdspartnere. Vi har et ansvar 
for, at borgerne kan træffe sunde valg i kom-
munens faciliteter.

Alkohol, tobak og stoffer er stadig medvir- 
kende årsag til mange sygdomme. I Helsingør 
Kommune ser vi et fald i andelen af borgere, 
som har et storforbrug af alkohol, antallet af 
borgere, som ryger dagligt. Andelen af unge, 
der har prøvet hash eller andre stoffer er min-
dre end i flere af de kommuner, vi sammen-
ligner os med. Vi skal arbejde fokuseret med 
at fastholde og forbedre denne positive ud-
vikling. Det betyder, at vi skal turde tale om 
alkohol, tobak og stoffer, og de konsekvenser 
det har for den enkelte og de pårørende. Gen-
nem tidlig indsats skal vi forhindre udvikling af 
misbrug. 

For at borgerne kan leve det liv, de ønsker, er 
det vigtigt, at alle tidligt i livet får de bedste 
rammer for udvikling. Mange unge trives ikke, 
og derfor skal sundhed tænkes ind i alle ind-
satser – og have et særligt fokus på børn og 
unge. Forebyggelse og sundhedsfremme bliver 
nøgleord i indsatserne tidligt i livet.

Børn og unges læring og uddannelse har ind-
flydelse på deres trivsel og sundhed. Samtidig 
er det en afgørende forudsætning for børn og 
unges læring og uddannelse, at de har det godt.  
Derfor skal den unge støttes, når han eller hun 
har brug for hjælp til at kunne håndtere pro- 
blemer og udfordringer med f.eks. mobning, 
venner og familie, eller hvis den unge har brug 
for hjælp til at stabilisere sin egen situation. 
Det er vigtigt at fokusere på, at børn og unge 
finder deres plads i familie, vennekreds, fore- 
ningsliv og samfund.

Den mentale sundhed skal endnu mere i fokus, 
og det samme skal betydningen af fællesska-
ber og sociale relationer.  På den måde rustes 
børn og unge til at bedre at kunne håndtere 
overgange og mulige brud senere i livet. 

Når forebyggende indsatser og sundhed hos 
børn og unge er i fokus, handler det også om, 
at en usund livsstil eller mistrivsel ikke må 
stå i vejen for at folde livet ud.  Derfor er det 
bl.a. også nødvendigt at styrke børns og unges 
sundhed, når vi taler om et lettere liv. Her skal 
vi blandt andet sætte fokus på mad og motion. 
Overvægt og spiseforstyrrelser i børne- og 
ungdomsår kan give dårlig trivsel og psykiske 
udfordringer langt ind i voksenlivet - og vi må 
bryde cirklen ved at arbejde sammen om det 
i partnerskaber og skabe sammenhængende 
indsatser på tværs af kommunens fagområder.

TIDLIGE INDSATSER 
FOR BØRN OG UNGE
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I Helsingør Kommune sidestiller vi psykisk og 
fysisk sygdom. Vi ved, at både psykisk og fy-
sisk sygdom slider på livskvaliteten. Derfor 
skal borgere med psykiske udfordringer have 
samme muligheder for hjælp og støtte som 
borgere med en fysisk sygdom. Mange med 
fysisk sygdom har også psykiske udfordringer 
– og omvendt.  For mange borgere er disse 
sygdomme desværre langvarige, og i de kom-
mende år forventer vi en stigning i antallet af 
borgere, der vil få en eller flere kroniske syg-
domme. 

De fleste af dem, der rammes af længere-
varende sygdom, kan heldigvis leve godt med 
deres sygdom, hvis den opdages i tide. Det be-
tyder, at vi skal sætte fokus på tidlig opsporing 
af sygdom. Som kommune står vi ikke alene 
med ansvaret for, at borgerne lever godt med 
sygdom. Derfor skal vi sikre et godt samarbe-
jde med både regionen og de praktiserende 
læger. Vi skal se på borgerens samlede livs-
situation og de mennesker, som borgeren har 
omkring sig. Mange borgere har mere end én 
sygdom, og det medfører ofte et komplekst 
behandlings- og rehabiliteringsforløb. Derfor 
skal vi have særlig fokus på disse borgere og 
sammenhængen i deres forløb. 

Vi må gå nye veje for at støtte borgerne til at 
leve det liv, de ønsker. Det gør vi bl.a. ved at 
sætte fokus på den enkeltes ressourcer og 
fremhæve borgerens muligheder. Gode sociale 
netværk, bevægelse og sund livsstil er med til 
at sikre, at borgere med kronisk sygdom kan 
leve så godt og så længe som muligt. Borgerne 
skal have mulighed for at blive støttet i at me-
stre deres sygdom, så sygdom kan fylde min-
dre og livsglæden mere. Ved at sætte fokus på 
fællesskaber, øge evnen til egenomsorg og ved 
at undervise i mestring af sygdom kan vi støtte 
borgerne til at genvinde kontrollen over livet 
med sygdom og bidrage til, at tilknytningen til 
uddannelse eller arbejdsmarked bevares.

LEV GODT - 
OGSÅ MED SYGDOM 

vi må gå 
         nye veje
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GODE RAMMER 
FOR SUND ALDRING
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Vi ved, at antallet af ældre er stigende, og at 
vi lever længere. Mange ældre lever med syg-
dom, og det medfører et øget behov for pleje 
og behandling. Vi vil arbejde for, at borgerne i 
Helsingør Kommune får så god og sund en al-
derdom som muligt. Forudsætningerne for en 
god alderdom skaber vi bl.a. ved at understøtte 
en sund og aktiv livsstil – også inden borgerne 
bliver gamle. Idræt og træning generelt øger 
chancerne for, at borgerne kan klare sig selv 
længst muligt og bevare den hverdag og de in-
teresser, de holder af. 

Sociale relationer og fællesskaber er vigtige 
for et godt helbred. Mange ældre oplever tab 
blandt deres nærmeste, der blandt andet kan 
føre til ensomhed. Derfor skal vi have særligt 
fokus på at understøtte fællesskaber, også på 
tværs af generationer.  Vi ved også, at sunde 
mad- og måltidsvaner har stor betydning for 
at fremme og bevare et godt helbred og for at 
forebygge sygdomme. Det er vigtigt at sørge 
for, at ældre oplever måltider med menings-
fuldt samvær og god samt nærende mad, der 
vækker sanserne og giver lyst til at spise.



FOKUS PÅ VIDEN, 
FAKTA OG NYE VEJE

Vores indsatser skal tage udgangspunkt i data, 
fakta og et solidt vidensgrundlag. Det betyder, 
at vi skal holde os orienterede inden for ny vi-
den. Vi skal se på vores indsatser med kritiske 
øjne og forny der, hvor det giver mening. Det 
kan bl.a. betyde, at vi skal satse mere på korte 
og intensive indsatser end langstrakte forløb. 
Det betyder også, at vi skal støtte borgerne 
der, hvor de har behov, men uden at støtte for 
meget. Det er vigtigt, at tilbuddene og indsat-
serne er bæredygtige, og at borgerne på sigt 
holder fast i de kompetencer, de har opnået. 
Fastholdelse skal derfor tænkes ind gennem 
hele forløbet med borgeren.

Vi skal både favne individuelle tilbud, indsatser 
for forskellige målgrupper og generelle tilbud – 
og indsatserne skal tage form efter borgernes 
behov og ønsker. Velfærdsteknologi vil i de 
kommende år blive endnu mere udbredt, og 
vi skal bruge teknologiske muligheder og løs-
ninger til at målrette tilbud og støtte i endnu 
højere grad til vores borgere og deres indivi-
duelle behov. 

Vi skal løbende være klar som samarbejdspart-
ner til de, der vil skabe ny viden i forskning om 
sundhed og trivsel, ligesom vi vil bringe den 
viden, vi har i Helsingør Kommune, videre til 
andre.
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og hvordan følger 
vi så op?

vi gør ord til handling

For at sundhedspolitikken skal give en mærkbar forandring 
for borgerne i Helsingør Kommune, er det afgørende med 
tæt samarbejde, forpligtelse og ejerskab blandt alle dem, der 
skal være med til at omsætte politikkens ord til handling. Det 
gælder særligt kommunens borgere, som får mulighed for at 
præge de konkrete handlinger, der sættes i gang. Det bety-
der også, at vi i kommunen skal udvikle bedre tværgående 
løsninger, der sikrer mere kvalitet for borgerne, bedre effekt 
af indsatserne og højere effektivitet i kommunen. På tværs af 
kommunens fagområder skal vi have et fælles og helhedsori-
enteret blik på borgernes livssituation og på, hvordan sund-
hedsfremme og forebyggelse kan medvirke til at skabe øget 
livskvalitet for den enkelte. 

Derfor sætter vi løbende fælles strategiske handleplaner i 
gang for at sætte fokus på de faktorer, som påvirker borgernes 
sundhed og trivsel i Helsingør Kommune mest. Det kan f.eks. 
være handleplaner om mental sundhed, sund aldring og fore-
byggende indsatser for børn og unge. Handleplanerne lægger 
overordnede spor ud for de handlinger, der skal sættes i gang 
eller skærpes inden for de næste fem år, for at politikkens am-
bition og målsætninger kan blive til virkelighed. Handlepla- 
nerne skal give en fælles retning for de forskellige fagom-
råders indsatser, hvor sundhed indgår som et mål eller et mid-
del. Og skal mere konkret anvise, hvad der skal til for at gøre 
sundhedspolitikkens ord til handling. Når vi udarbejder fælles 

handleplaner på tværs af kommunens fagområder, ind- 
drager vi borgere og samarbejdspartnere for 

at sikre meningsfulde og målrettede 
indsatser samt en bred for- 

ankring. 






