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VI SKAL HUSKE 
VORES PERSONLIGE 
SUNDHED
Thilde, gymnasieelev
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Forord

Sundhed betyder noget forskelligt for forskel-
lige mennesker. Sundhed kan både handle om 
fysisk og mental sundhed, aktivitet, velvære, 
livsglæde og meget andet.

Skive Kommune sætter med denne sundheds- 
politik et skarpere fokus på trivsel og livskvali- 
tet. Netop trivsel og livskvalitet har stor  
betydning for både fysisk og mental sundhed. 

Vi anerkender, at det enkelte menneske er eks- 
pert på sit eget liv og derfor bedst ved, hvad 
der for ham eller hende skaber mening, sund-
hed og trivsel i hverdagen.  Men vi anerkender 
også, at vi som kommune både har ansvar og 

mulighed for at skabe gode rammer, der gør 
det lettere for alle, der bor i Skive Kommune, 
at leve et sundt og aktivt liv. 

Sundhed og trivsel bør være en naturlig del 
af hverdagslivet. Det tror vi på, at vi i Skive 
Kommune kan opnå ved at arbejde sammen 
– kommunen, borgere, uddannelsesinstitu-
tioner, skoler, erhvervslivet, organisationer og 
frivillige foreninger – for i fællesskab at sikre 
de bedste muligheder for en sundere hverdag.

I Skive Kommune er vi Sammen om Sund-
hed for alle.
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SUNDHED BETYDER  
NOGET FORSKELLIGT 
FOR FORSKELLIGE 
MENNESKER
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Sammen om sundhed

I Skive Kommune mener vi, at sundhed hand-
ler om trivsel, velvære, livskvalitet og de  
miljøer, der omgiver os. Vi sætter nu fokus på 
de muligheder, der er for, at vi i fællesskab  
arbejder for mere sundhed for alle. 

Det betyder, at sundhed i Skive Kommune er 
mere end en livsstilsændring, som alene ret-
ter sig mod et rygestop, ikke drikke for meget 
eller at være mere fysisk aktiv.

Sundhedspolitikken tager afsæt i to former 
for sundhedsopfattelser. Den ene omhandler 
de officielle sundhedsbudskaber. Denne op- 
fattelse bruges af de sundhedsprofessionelle 
og i det etableret system, fordi den er viden-
skabelig underbygget, målbar og objektiv. Det 
er den, medierne fortæller om, når de blandt 
andet siger, at vi skal have ”6 stykker frugt 
og grønt om dagen” og dyrke ”30 minutters  
motion om dagen”. 

Den anden sundhedsopfattelse er den, vi selv 
danner ud fra egne erfaringer og oplevelser 
i hverdagen. Denne opfattelse har afgørende 
betydning for, hvordan sundhed opfattes, og 
hvad der opleves vigtigt for den enkelte. 

De to opfattelser kan være vidt forskellige, 
og den individuelle idé om sundhed kan veje 

tungere end de officielle sundhedsbudskaber, 
hvilket kan skabe en kløft mellem de profes-
sionelle og den enkelte i mødet omkring sund-
hedsarbejdet.

Derfor ønsker vi i Skive Kommune at arbejde 
på, at den enkelte borger bliver en mere ak-
tiv medspiller i kommunens sundhedsarbejde  
fra start til slut, så den individuelle og den  
officielle sundhedsopfattelse mødes.

Det kan kun ske ved at tage afsæt i den  
enkeltes sundhedsopfattelse og sammen ar-
bejde henimod en sundhedsmæssig foran-
dring og forbedring. Med udgangspunkt i den 
enkeltes hverdag vil vi tilgodese den enkeltes 
behov og kompetencer og dermed også skabe 
større lighed i sundhed.

I denne politik er der valgt fire temaer, som 
alle tager afsæt i Sammen om sundhed. To 
af temaerne ”Bevæg dig for Livet” og ”Røg-
fri Fremtid” er eksempler på, hvordan vi som 
kommune igennem partnerskabsaftaler med 
eksterne partnere kan samarbejde på tværs 
både lokalt samt nationalt og dermed være 
sammen om sundhed. 

Sammen når vi længere, og sammen kan vi skabe en ny og positiv sundheds- 
opfattelse, der gavner alle i kommunen. Derfor er sundhed i Skive Kommune  
et fælles ansvar med en fælles målsætning i mødet mellem den ansatte og den  
enkelte, på tværs af forvaltningerne og ude i lokalsamfundene. 



Sammen Om Sundhed 2019-2022 – 7

SELV DE HELT SMÅ 
TING GØR EN STOR 
FORSKEL
Søren, økologisk landmand
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GO’ MAD 
TIL ALLE

SAMMEN OM 
SUNDHED

BEVÆG 
DIG FOR 

LIVET

PÅ FOR-
KANT 

RØGFRI 
FREMTID 
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På forkant
På forkant handler først og fremmest om, at vi 
som kommune skaber rammerne for det gode 
og sunde liv – fra de første til de sidste år.

Det gør vi ved at sikre optimale forhold, 
der understøtter den enkeltes sundhed i de  
aspekter af hverdagslivet, hvor vi som kom-
mune er involveret.  

Vi vil være på forkant med at opdage mistriv-
sel og sygdom. Det betyder, at vi som kom-
mune sætter særligt fokus på, at alle medar-
bejdere i Skive Kommune har øje for at spotte 
mistrivsel og sygdom samt hjælper videre til 
det rette tilbud. Dette forudsætter, at vi har et 
stærkt og solidt net af indsatser og tilbud til at 
gribe den enkelte i tilfælde af sygdom og mis-
trivsel. Vi arbejder på at skabe sammenhæng 
i indsatser og tilbud, så trådene bliver samlet 
og giver mening for den enkelte.

Hvis mistrivsel og sygdom ikke kan undgås, 
skal det opdages og håndteres sammen med 
borgeren og så tidligt som muligt. I dette 
opsporende arbejde, er det vigtigt, at me-

darbejderne i Skive Kommune er særlig op-
mærksomme på den hårfine balance mellem 
at udvise omsorg og skabe unødig bekymring 
hos den enkelte.   

Som Kommune tør vi at gå forrest og være 
med til at skabe rammerne og strukturerne, 
der understøtter varige sundhedsmæssige 
forandringer. Det kunne eksempelvis være at 
sikre gode cykelstier, at skabe røgfrie miljøer, 
at sikre gode udendørsfaciliter til motionister 
mm.

Der kommer hele tiden nye tendenser og 
strømninger, der påvirker vores sundhed 
i positiv eller negativ retning. Derfor vil vi i 
Skive Kommune være nysgerrige, opsøgen-
de og hele tiden holde os orienteret om, hvad 
der rører sig. Det kunne eksempelvis være 
den digitale udvikling, og den påvirkning 
smartphones og IPads har i vores dagligdag.  
Denne udvikling bidrager med både positive 
og negative forandringer, som har indflydelse 
på vores helbred, sociale liv og på måden  
vi omgås hinanden. 

DERFOR VIL VI I SKIVE KOMMUNE 

– Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen – det kan være første  
 tegn på mistrivsel

– Flytte sundhedstilbud ud fra Sundhedshuset, der hvor vi kan. For eksempel via Sundheds- 
 satellitter rundt om i kommunen, og ved eksempelvis at lave sundhedstilbud på BOMI

– Styrke opmærksomheden på den fysiske sundhed på vores sociale og psykiatriske tilbud,  
 blandt andet ved styrket samarbejde med erfarne sygeplejersker fra ældreområdet

– Tilbyde åben rådgivning til borgere i social eller psykisk krise – samt tilbyde kurser til 
 både unge og voksne, hvor man lærer at tackle stress og depression

SIKRE GODE CYKELSTIER, AT SKABE 
RØGFRIE MILJØER, AT SIKRE GODE 
UDENDØRSFACILITER TIL MOTIONISTER



JEG VIL GERNE VÆRE 
AKTIV, SÅ JEG KAN 
HOLDE LÆNGERE
Ib, pensionist
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JEG KAN GODT LIDE 
TANKEN OM, AT 
VORES FREMTID  
SKAL VÆRE RØGFRI
Thilde, gymnasieelev
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Røgfri Fremtid
I Skive Kommune ønsker vi, at så mange som 
muligt vælger et liv uden tobak og nikotin, 
samt at vi ikke giver tobakken videre til næste 
generation. 

De sidste mange år har den ene rygestop- 
kampagne afløst den anden, og det har  
også hjulpet. Men nye tal viser, at antallet  
af rygere igen er stigende. Det tyder på, at vi 
med alle kampagnerne og rygeloven fra 2007 
har nået et loft, og det er på tide at tænke 
anderledes. Alle ved, at rygning er usundt  
og skadeligt. Det afholder dog ikke 40 børn  
og unge i Danmark fra hver dag at tænde 
deres første cigaret. 

Børn og unge skal vokse op i røgfri miljøer. 
Skive Kommune har derfor tilsluttet sig det 
landsdækkende partnerskab Røgfri Fremtid. 
Røgfri Fremtid har en vision og har sat et mål 

for 2030, hvor ingen børn og unge under 18 
år ryger, og færre end 5 % ryger blandt den 
voksne befolkning. 

I løbet af de næste fire år vil vi derfor bestræbe 
os på at få sat de ambitiøse målsætninger i 
Røgfri Fremtid på den kommunale dagsorden 
og dermed få sat Skive Kommune på land- 
kortet over kommuner, der tør tage ansvaret 
for at nå i mål med en Røgfri Fremtid i 2030. 

Vi skal have et særligt fokus på at fore- 
bygge, at kommunens unge tænder den første  
cigaret. Lige så vigtigt er det at have fokus  
på at videreudvikle og kvalificere vores alle- 
rede eksisterende tilbud målrettet dem,  
der ønsker at kvitte deres afhængighed  
af nikotin. 

DERFOR VIL VI I SKIVE KOMMUNE 

– Sikre flere røgfrie miljøer for børn og unge i kommunen ved at indføre;
 - røgfri skoledag for alle børn og unge
 - røgfri arbejdsdag for alle medarbejdere i Skive Kommune (der arbejder med børn og unge)

– Fortsat tilbyde gratis rygestopkurser og rådgivning om rygestop, både på Sundhedscentret  
 og som skræddersyede forløb på ungdomsuddannelserne, virksomheder eller i foreninger

– Gennemføre forebyggende undervisning i folkeskolen om tobak og nikotin på kommunes  
 8. årgang

– Øge samarbejdet med hospitalet og de praktiserende læger, så det bliver så let som muligt  
 for læger at henvise til rygestopforløb

– Være opdaterede på den nyeste viden og sikre at specielt de unge borgere i kommunen   
 løbende informeres om effekten af rygning og brug af snus

INGEN BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR  
RYGER, OG FÆRRE END 5 % RYGER 
BLANDT DEN VOKSNE BEFOLKNING
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Go’ mad til alle
Skive Kommune ønsker, at sund mad og 
måltider bliver en naturlig, nærende og  
overskuelig del af alles hverdag, børn såvel 
som gamle.

Vi ønsker med Gó  mad til alle at bidrage til 
en positiv oplevelse af at spise sund mad,  
der kan medvirke til glæde og overskud i  
hver-dagen. Vi vil understøtte med mere viden 
om sunde hurtige, lækre og billige løsninger, 
samt italesætte at en lille ændring i en sundere  
retning også har en betydning. 

Rigtig mange – store som små – spiser deres 
måltider uden for hjemmet. Med Go’ mad til 

alle, vil vi sikre, at der serveres sund mad, 
der samtidig er lækker og indbydende, alle  
de steder, hvor vi som kommune er ansvarlig  
for maden. Vi vil værne og støtte op om 
kvaliteterne ved ”det fælles måltid”, som i dag 
er under forandring. 

Go’ mad til alle skal sikre, at vi i Skive Kom-
mune følger de officielle anbefalinger både  
i kontakten med den enkelte og de steder,  
hvor vi serverer måltider, og vi omsætter de 
officielle anbefalinger til brug i hverdagen.

DERFOR VIL VI I SKIVE KOMMUNE 

– Tilbyde borgere på kommunes plejecentret god og velsmagende mad, blandt andet ved at  
 have køkkener hvor der kan laves mad 

– Systematisk undersøge om ældre undervægtige borgere får den rette ernæring, og hvis  
 ikke hjælpe med kostvejledning og støtte

– Give borgere på sygedagpenge tilbud om kostvejledning 

– Have tilbud om kostvejledning og vægtstopforløb for familier med overvægt

SUND MAD OG MÅLTIDER BLIVER EN  
NATURLIG DEL AF ALLES HVERDAG



FOR MIG HANDLER 
DET OM DE
SMÅ FORSKELLE  
I HVERDAGEN
Anne Marie, fysioterapeut
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MAN BEHØVER IKKE 
GÅ ALL-IN FOR AT 
GØRE EN FORSKEL  
FOR SIG SELV
Søren, økologisk landmand
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Bevæg dig for livet
Vi ønsker, at bevægelse i Skive Kommune skal 
være både sjovt og sundt samt kan foregå til 
alle tider, alle steder og i alle aldre - i foreninger, 
fællesskaber og på egen hånd.

I en tid, hvor stillesiddende aktiviteter bliver 
en større og større del af hverdagen, og mange 
har svært ved at finde tid eller overskud til  
motion, er det vigtigt at nytænke, hvordan  
bevægelse og fysisk aktivitet kan blive en 
naturlig del af livet. Det vil vi blandt andet gøre  
ved at spørge og inddrage den enkelte, som  
er ekspert på eget liv og de forhindringer,  
der står i vejen for at leve et liv i bevægelse.

Vi vil som kommune bestræbe os på at inte-
grere bevægelse i alle de indsatser og tilbud, 
hvor det giver mening.

Bevægelse kan være meget andet end at 
være aktiv i en idrætsforening og deltage i 
sveddryppende træning. Bevægelse kan også 
være gåturen med hunden, tag fat leg med 
børnene eller at stille bilen længere væk fra 
arbejdspladsen. 

Samtidig har vi i Skive et stort og aktivt foren-
ingsliv, der ud over bevægelse og træning også 
tilbyder ”medlemskab” af stærke og positive 
fællesskaber. Der er foreningstilbud overalt i 
kommunen, og aktiviteterne strækker sig fra 
hyggelig motion til målrettet træning, og fra 
baby-svømning til senior-idræt.

Skive Kommune har derfor tilsluttet sig det 
landsdækkende partnerskab ”Bevæg dig for 
Livet”, hvor kommuner, idrætsforeninger, DGI 
og DIF samarbejder om at motivere flere til 
sport og bevægelse. 

Ved at gøre Bevæg dig for livet til et tema  
i sundhedspolitikken, og dermed en central 
del af kommunens sundhedsarbejde de næste 
fire år, ønsker vi både at understøtte visionen 
i partnerskabsaftalen, sætte et bredere fokus 
på bevægelse og bruge de mange muligheder 
partnerskabet med foreningerne giver.

DERFOR VIL VI I SKIVE KOMMUNE 

– Forny området omkring Skive Stadion, så der skabes en ny Idræts- og Kulturpark, der inviterer  
 til aktivitet og bevægelse på en måde, der både henvender sig til organiseret og spontan idræt

– Få så mange institutioner, kommunale arbejdspladser, virksomheder, foreninger og lokalsam- 
 fund til at blive aktive partnere i det lokale partnerskab ”Bevæg dig for livet i Skive Kommune”

– Anlægge nye stier, ud fra en overordnet stiplan, der på længere sigt skal forbinde de forskel 
 lige stier i kommunen og skabe attraktive muligheder for vandre- og cykelture i naturen 

– Have bevægelse og aktivitet som en del af tilbuddet til borgere på sygedagpenge, sprog- 
 skolen og BOMI

– Arbejde målrettet med bevægelse og aktivitet i både dagtilbud og skolen; og derigennem  
 understøtte at leg og bevægelse fortsat bliver en naturlig del af alle børns hverdag

BEVÆGELSE KAN OGSÅ VÆRE  
GÅTUREN MED HUNDEN ELLER  
TAG FAT LEG MED BØRNENE 
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De 17 verdensmål

Mål 3: Sundhed og trivsel 
Med sundhedspolitikken ønsker vi at understøtte, at alle borgerne i  
Skive Kommune får et sundt og aktivt liv, hvor den enkelte har høj  
livskvalitet og trives med sine omgivelser.

Mål 6: Rent vand 
Med sundhedspolitikken ønsker vi en fortsat sikring af kommunens drikke- 
vandsressourcer, da rent drikkevand er en af forudsætningerne for et godt  
helbred og et sundt liv.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur 
Med sundhedspolitikken vil der blive udbygget og forbedret stier.  
Disse stier skal understøtte borgernes muligheder for at løbe, gå ture og  
cykle og derigennem leve et liv i bevægelse.

Mål 10: Mindre ulighed
Med sundhedspolitikken ønsker vi, at mindske uligheden i sundhed ved at  
have sundhedsfremmende tilbud til mange forskellige mål- og aldersgrupper.  
Alle borgere i Skive Kommune kan således få hjælp og vejledning til en sundere 
hverdag såfremt de har behov for det.

Ambitionen med FN’s 17 verdensmål er at øge fokusset på bæredygtig udvikling  
for både mennesker og planeten. Med Sundhedspolitikken ønsker vi at bidrage  
til verdensmålenes opfyldelse på lokalt niveau. Der er 4 af verdensmålene,  
der er relevante for sundhedspolitikken: 
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DEN SUNDE MAD 
SKAL VÆRE LET 
TILGÆNGELIG
Anne Marie, fysioterapeut



DET BETYDER MEGET 
FOR MIG AT HOLDE 
MIG I GANG
Ib, pensionist

Se mere på  
skive-sammenomsundhed.dk


