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Aftalemål for 2015-17.  Sundhedsteamet, Randers Sundhedscenter 

Sundhedsteamet arbejder med borgerrettet forebyggelse indenfor Randers Kommunes Sundhedspolitik, de 
sundhedspolitiske visioner for Randers Kommune, Sundhedsaftaler 2015-2018 for Region Midtjylland samt 
Sundhedsprofil for region og kommuner (Befolkningsundersøgelsen Hvordan har du det?).  
 
Inden for denne ramme har vi udvalgt følgende 4 mål: 
 

Mål 
 

Målgruppe Hvad kan vi selv 
klare 

Hvad skal vi samarbejde 
med andre om 
 

Komplekse indsatser Effektmål 

1. 
Styrke unges 
sundhed og 
forbedre deres 
sundhedsadfærd på 
uddannelsesinstituti
oner 

 
Unge mellem 15 og 
25 år med 
særlig fokus på 
erhvervsskoleelver 

 
Rygestopindsats, 
herunder at 
uddanne 
Rygestopinstrukt
ører lokalt på 
skolerne 
 
Tilbyde 
Events/Workshop
s i forhold til unge 
på skolerne 
 

 
Samarbejde med 
Ungeenhed 
 
Kompetenceudvikling af 
frontmedarbejdere på 
Erhvervsskoler 
 
 

 
Oprette en 
ungemodtagelse 
Whole School -
tænkning 
i erhvervsskoler/ 
Tradium 
Go Healthy Randers 
 
Søge intern/ekstern 
finansiering 

 
Nedsætte andelen af 
dagligrygere i målgruppen med 
10 % -point 
 
Øge andelen af elever, der 
lever op til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger om fysisk 
aktivitet. 

2. 
Øge lighed i 
sundhed  

 
Relevante grupper 
af borgere i 
socioøkonomisk 
dårligt stillede 
områder af 
kommunen. 

 
Flytte målrettede 
indsatser fra 
Sundhedscentret 
til lokalområder 
F.eks. rygestop og 
helbredstjek 

 
Samarbejde med lokale 
aktører, foreninger, By 
sekretariatet osv. 
 
Flytte sundhedstilbud ud i 
lokalområdet på 

 
Alle forvaltninger 
udarbejder 
tværgående 
handleplan for 
arbejdet med lighed i 
sundhed 

 
For de områder af kommunen, 
der har de højeste andele af 
borgere, der har kort 
uddannelse, er uden for 
arbejdsmarkedet og har lav 
bruttoindkomst, er målet at:  
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forskellige arenaer 
 
 
Kompetenceudvikling af 
frontmedarbejdere 
 
 

 

 At andelen af borgere med 
stress, dårligt selvvurderet 
helbred og dårlig 
selvvurderet livskvalitet 
falder og 

 At andelen af dagligrygere 
falder og 

 At andelen af borgere, der 
ikke dyrker motion eller 
idræt i fritiden falder i f. t. 
nuværende niveau, jf. 
Sundhedsprofil for region 
og kommune 2013 

 

3.  
Sundhedscenter  
v. 2.0 

 
Alle borgere 

 
Udarbejde notat 
med beskrivelse 
af et virtuelt 
center 

 
Interessentgruppen 
afdækkes 
 

 
Afklaring af økonomi 

 
Processen er igangsat i 2015 

4. 
Sundhedshøjskole 

 
Alle borgere 

 
Udarbejde 
kommissorium 
for en virtuel 
Højskole 
 

 
Beskrive aktiviteter og 
inddragelse af brugere. 

 
Økonomi og 
finansiering 
fremover 

Procesplan klar i februar. 
 
Bestyrelse er nedsat medio 
2015 og ”Forstander” ansat. 


