NOTAT

Proces for input til ny sundhedspolitik i
Frederikssund Kommune – udpegning af
målgrupper, aktiviteter og tidsplan

NOTAT

I forlængelse af revideret ”Kommissorium for udarbejdelse af sundhedspolitik 2022-25”
gennemføres en tværgående inddragelsesproces for både interne og eksterne
interessenter med henblik på at få input til den kommende Sundhedspolitik i løbet af
foråret 2021. Processen skal samtidig sikre input, relevans, ejerskab og forankring af
den kommende sundhedspolitik.

Sagsbehandler
tsach

Dette notat skitserer målgrupper, aktiviteter og tidsplan for inddragelse i forbindelse
med input til den kommende sundhedspolitik.

Målgrupper
I processen sættes fokus på inddragelse af målgrupper med en særlig viden eller
kendskab til sundhedsområdet og/eller sundhedsrelevante temaer
Derudover oprettes på kommunens hjemmeside en særlig side for sundhedspolitikken,
hvor bilag løbende offentliggøres og hvor det er muligt at sende bidrag direkte til
Administrationen. Som det fremgår af det reviderede kommissorium, vil der i efteråret
ske en bredere inddragelse i forbindelse med en sundhedskonference og høring af
politikken.
Inddragelsen tager afsæt i fire målgrupper og vil forløbe hen over foråret 2021. De fire
målgrupper er:
1. For at sikre at den kommende sundhedspolitik er funderet i den eksisterende indsigt
i kommunens sundhedsområde og andre relevante fagområder, tager afsæt i de
faktiske udfordringer og udviklingspotentialer og bygger på kommunens konkrete
erfaringer med indsatser, borgergrupper og samarbejdspotentialer sikres et solidt
input fra kommunens ledere og medarbejdere i både administration og drift.
2. For at sikre at den kommende Sundhedspolitik er en løftestang for borgernes
sundhed, bygger på borgernes egne erfaringer med det kommunale
sundhedsområde og forventninger til egen sundhed, samt rækker ud til aktører i
civilsamfundet inddrages borgere og frivillige bredt allerede tidligt i processen for
udarbejdelse af politikken. Denne gruppe af aktive frivillige i kommunen er allerede
godt engageret i emner, der er aktuelle for dem. Der sikres en metode så borgere i
alle aldersklasser inddrages.
3. Fremtidens sundhed skabes i et bredt samarbejde mellem forskellige
sundhedsaktører. Særlig de praktiserende læger spiller en aktiv rolle i fremtidens
sundhedsvæsen. Der tilrettelægges aktiviteter der inddrager de praktiserende
læger og private sundhedsaktører for at sikre dem en mere fremtræden rolle i
den fremtidige udvikling af sundhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune.
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4. Sundhedspolitikken er et politisk redskab for at sikre retning og prioritering
kommunens udvikling på sundhedsområdet i den kommende år. For at sikre relevante
input fra politisk hold, skabe sammenhæng til kommunens nugældende politikker og
samtidig sikre en bred politisk forankring samt implementering af sundhedspolitikken,
planlægges i stil med processen i forbindelse med Børne- og Ungepolitikken
fokusgruppeinterview med udvalgte relevante fagudvalg, herunder Social- og
Sundhedsudvalget er hovedfagudvalg for processen for udarbejdelsen af den nye
sundhedspolitik. Opsamling af den øvrige inddragelse vil blive præsenteret ved disse
interview.

Inddragelsesaktiviteter og tidsplan
Inddragelsen tilrettelægges afhængig af målgruppen som fokusgruppeinterview,
workshops, seminarer, eller temadrøftelser på allerede planlagte møder i løbet af foråret
2021. Valg af inddragelsesaktivitet afhænger af målgruppen, men de fleste aktiviteter
planlægges gennemført virtuelt afhængig af de gældende Corona-restriktioner på det givne
tidspunkt.
Inddragelsen tager afsæt i de besluttede hovedtemaer i Kommissoriets tematiske
afgrænsning:

Temaerne danner afsæt for inddragelsen i foråret – men er ikke nødvendigvis styrende for
politikkens endelige fokusområder. De afhænger naturligvis af den kommende proces.
Med afsæt i ovenstående udarbejdes en konkret brutto-spørge/drøftelsesramme som
tilpasses i relevans for de enkelte målgrupper.
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Nedenfor ses et skema over de forskellige inddragelsesaktiviteter, som administrationen vil
facilitere i foråret 2021.
Målgruppe
Målgruppe 1
Ledere og
medarbejdere i
Frederikssund
Kommunes
administration
og drift

Målgruppe 2
Borgere fra
Sygdomsbekæmpende
foreninger, råd
og bestyrelser i
i Frederikssund
Kommune

Deltagerkreds
Ledere og medarbejdere
fra sundhedsområdet –
Center for Sundhed og
Forebyggelse

Aktivitet
1 Digitalt seminar
med workshop

Tidsplan
Uge 10

Relevante ledere og
medarbejdere fra alle
fagområder (Børn,
skole, ældre, familie,
jobcenter, idræt mv.)
Repræsentanter fra
kommunens
- Sociale og
sygdomsbekæmpende
foreninger.*

3 Tematiske digitale
workshops

Uge 12

- idrætsforeninger

- Ældreråd og
handicapråd
- Pårørende og
brugergrupper fra det
socialpsykiatriske
område.
- Unge (elever på
Campus, samt SOSUelever).
- Forældrebestyrelser på
skole og børneområdet

Marts

Uge 13 - 17
1-2 digitale
fokusgruppeinterview
(max 7 deltagere)
1 digitalt
fokusgruppeinterview
(max 7 deltagere)
Temadrøftelse på
ældrerådsmøde og
handicaprådsmøde.
1 digitalt
fokusgruppeinterview
(max 7 deltagere)
1 digitalt
fokusgruppeinterview
(max 7 deltagere)
1 digitalt
fokusgruppeinterview
(max 7 deltagere)

Der inviteres bredt ud i
ovenstående målgrupper
via en målrettet
invitation. Tilmelding
efter ”først til mølle
princippet”.
Målgruppe 3
Private
sundhedsaktører

De praktiserende læger
Private sundhedsaktører
i Frederikssund:
Fysioterapeuter,
Kiropraktikere,
Tandlæger, Apotekere
m.fl.

Temadrøftelse på
møde i KLU

Uge 13 - 17

1 digitalt
fokusgruppeinterview
(max 7 deltagere)
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Målgruppe 4
Relevante
politiske
fagudvalg i
Frederikssund
Kommune

Velfærdsudvalget
Opvækstudvalget
Uddannelsesudvalget
Fritids- og
Kulturudvalget
Vækstudvalget
(Plan og miljø)

5 separate digitale
eller fysiske
fokusgruppeinterview
s

Social- og
Sundhedsudvalget

Opsamling af den
øvrige inddragelse vil
blive præsenteret
forud for
interviewene

18 - 21

Alle medlemmer
inviteres.

*) Fx hjerteforeningen Frederikssund, Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Ældresagen, Dansk
Flygtningehjælp, Mødrehjælpen (vi anvender kontaktpersonerne fra listen over sociale og sygdomsbekæmpende
foreninger).
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