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Ændringer / Justeringer til Sundhedspolitikken
Udvalg
SSU og
UBF

Beslutning

Ændring

SSU har drøftet den nye
Sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til
MOD & VILJE samt
indkomne høringssvar og indstiller til
godkendelse i Byrådet det 2. oktober
2019. – Med bemærkning om

a1) - Overskrift på pejlemærke 4 tilføjes det med rødt markerede:
”Ingen børn og unges liv skal skades af alkohol og andre rusmidler”

a)

b)

at udvalget ønsker, at
pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen
børn og unge skal skades af
alkohol og andre rusmidler”
at hvor Assens Kommunes
niveau i dag ligger bedre end de i
Sundhedsaftalen nævnte
effektmål skal Assens Kommunes
højere niveau fastholdes som
effektmål.

a2) - Ambitionen i pejlemærke 4 tilføjes det med rødt markerede:
I Assens Kommune er der alkohol- og rusmiddelpolitik på alle skoler og ungdomsuddannelser. Der sker en tydelig
forventningsafstemning mellem skole og forældre, og derfor har unge i Assens Kommune tidligst alkoholdebut
som 16 årige.
b1) - I pejlemærke 5 ændres effektmål
Fra:
Andelen af psykisk syge borgere, som fastholdes på arbejdsmarkedet, er i 2023 min 50 % (Vision 2030 og
Sundhedsaftale) – (I 2017 var andelen i Assens Kommune 57,6 %)
Til:
Andelen af psykisk syge borgere, som fastholdes på arbejdsmarkedet, er i 2023 min 58 % (Målet er mere ambitiøst
end i Sundhedsaftale og Vision 2030, idet der ønskes en fastholdelse af 2017-niveau).

UBF indstiller sundhedspolitik ”Fra
MODVILJE til MOD & VILJE” for
Assens Kommune til Byrådets endelige
godkendelse den 2. oktober 2019 idet
udvalget ønsker, at der til pejle mærke
5 og 6 sættes mere ambitiøse mål samt,
at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn
og unge skal skades af alkohol og andre
rusmidler”.

b2) - I pejlemærke 5 ændres effektmål
Fra:
Andelen af unge og voksne (+16 år) med moderat og svær overvægt (BMI>25) skal reduceres til max 43 % for
kvinder og 58 % for mænd i 2023 (Sundhedsaftale) I Assens Kommune var der i 2017 56,4 % med BMI>25 – I
Region Syddanmark var andelen 54,8 % med en fordeling på 61,5 % af mændene og 48,2 % af kvinderne.
Til:
Andelen af unge og voksne (+16 år) med moderat og svær overvægt (BMI>25) skal reduceres til max 43 % for
kvinder og 58 % for mænd i 2023 (Sundhedsaftale). I Assens Kommune var der i 2017 64,4 % mænd med BMI>25
og 48,2 % kvinder med BMI>25.
b3) - I pejlemærke 5 ændres effektmål
Fra:
Andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt
skal i 2023 være reduceret (Sundhedsaftale)
Overvægt %

Svær overvægt %

6-8 år

17,3 til 8,8

2,2 til 2,0

9-13 år

24,4 til 13,5

2,9 til 3,0

14-16 år

21,2 til 13,1

2,0 til 3,4

Til:
Andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt
skal i 2023 være reduceret (Sundhedsaftale)
Overvægt %

Svær overvægt %

6-8 år

17,3 til 8,8

2,2 til 2,0

9-13 år

24,4 til 13,5

2,9 *

14-16 år

21,2 til 13,1

2,0 *

*Målet er mere ambitiøst end Sundhedsaftalen, og svarer til en
fastholdelse på 2017/2018-niveau.
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b4) - I pejlemærke 6 ændres effektmål
Fra:
I 2023 er antallet af akutte indlæggelser af diabetes type2-patienter max 270 pr.1000 patienter (Sundhedsaftale).
I 2017 var antallet i Assens Kommune 230.
Til:
”I 2023 er antallet af akutte indlæggelser af diabetes type2-patienter max 230 pr.1000 patienter. (Målet er mere
ambitiøst end i Sundhedsaftalen, idet der ønskes en fastholdelse af 2017-niveau).
b5) - I pejlemærke 6 ændres effektmål
Fra:
”I 2023 er antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter max 380 pr 1000 patienter (Sundhedsaftalen) I 2017
var antallet i Assens Kommune 364.”
Til:
I 2023 er antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter max 364 pr 1000 patienter.
(Målet er mere ambitiøst end i Sundhedsaftalen, idet der ønskes en fastholdelse af 2017-niveau).
ØK

Økonomiudvalget har drøftet ny
sundhedspolitik for Assens Kommune
og indstiller, at spiseforstyrrelser
tilføjes Sundhedspolitikken under
temaet ”Mental sundhed og trivsel for
alle”.

Teksten under Pejlemærke 5 side 14 kolonne 3 tilføjes det med rødt markerede:
Børn med overvægt oplever……og øge risikoen for kroniske sygdomme. Der ses også en stigning i antallet af unge
med spiseforstyrrelser, og den primære risikogruppe er unge kvinder mellem 14 og 25 år.
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