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• ”Broen til bedre sundhed” etableres som et tværsektorielt program og 

partnerskab i 2013. Formålet er:

• Fremme lighed i sundhed med fokus på Lolland-Falster

• Evidens 

• Spredning

• Forskningsunderstøttet

• Der igangsættes en befolkningsundersøgelse relateret til ”Broen for 

bedre sundhed”



Hjemmeside 

www.regionsjaelland.dk/lofus



Folkesundhed

•  Højeste antal diabetikere  i regionen

•  Højeste antal svært overvægtige i 

regionen

•  Høj andel rygere

• Lavt selvvurderet helbred

Socio-økonomisk

•  Laveste indkomst

•  Lavt uddannelsesniveau

• Høj andel af sårbare børn

 Sundhedssystemet

•  Rekruttering af læger og psykiatere

• - Dårlige kvalitetsindikatorer

•  Voksende sundheds-omkostninger

• - Stigning i akut behandling

Hvorfor Lolland-Falster?



Forudsætninger for fremtidenForudsætninger for fremtidenForudsætninger for fremtidenForudsætninger for fremtiden
Nyfødt fra Lolland-Falster Nyfødt fra Gentofte

• 1,8 % udsættes for tobaksrøg i hjemmet ved 
fødslen

• 97,5 % af piger forventes at afslutte en 

ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse

• 7 % udsættes for tobaksrøg i hjemmet ved 

fødslen

• 94 % af piger forventes at afslutte en 

ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse

Forventet 

levetid: 

77,3 år

Forventet 

levetid: 

82 år



Lolland-Falster i tal 

Mål: Andelen af sårbare børn skal reduceres med 10 % inden 2025

Sårbare børn i Danmark:

Lolland:              18,8 %

Guldborgsund:    13,1 %





 

Det brede sundhedsperspektiv

G.Dahlgren and M.Whitehead 1992, Policies and strategies to promote 

social equity and health, WHO.



Programstrategien Programstrategien Programstrategien Programstrategien 

• Løbende opfølgning på målsætninger på 

tre niveauer:



Populationsmål: Bedre sundhed og trivsel Populationsmål: Bedre sundhed og trivsel Populationsmål: Bedre sundhed og trivsel Populationsmål: Bedre sundhed og trivsel 



Populationsmål: Kvalitet Populationsmål: Kvalitet Populationsmål: Kvalitet Populationsmål: Kvalitet 



Populationsmål:ØkonomiPopulationsmål:ØkonomiPopulationsmål:ØkonomiPopulationsmål:Økonomi



• 10 pilotprojekter

• 1 kerneprojekt

• 1 kerneprojekt

• 28 forbedrings- og 

udviklingsaktiviteter



Fremtidens voksne- hvad gør vi?Fremtidens voksne- hvad gør vi?Fremtidens voksne- hvad gør vi?Fremtidens voksne- hvad gør vi?

Aktuelle aktiviteter

• Projekt sund uddannelse

•

• Børn og unge med psykiske 

problemstillinger

• Sårbare mødre

• Børn og unge med traumer

• Forskningsaktiviteter

Fremtidige aktiviteter

• Udbredelse projekt sund 

uddannelse

• Begge Hjul på jorden

• Helhedsorienteret indsats ift. 

sårbare børn og unge

• Familiebaseret alkoholindsats



Projekt Projekt Projekt Projekt Sund uddannelseSund uddannelseSund uddannelseSund uddannelse

Fem samtidige indsatser:

Resultatmål:

-Færre elever ryger

-Færre starter med at ryge

-Højere indtag af frugt og grønt

-Flere elever benytter aktiv transport til og fra skole

-Øget viden om sundhed

-Flere er fysisk aktive efter skole

Proces mål:
- Alle klasser er tilmeldt Alle Børn Cykler. 

- Antal tilmeldte i skolesport (0-3. klasse)

- Antal tilmeldte og uddannede junioridrætsledere

- Undervisning i BOOST og X:it 

- Udlevering af frugt og grønt



Hensigtsmæssige akutforløb- hvad gør vi?Hensigtsmæssige akutforløb- hvad gør vi?Hensigtsmæssige akutforløb- hvad gør vi?Hensigtsmæssige akutforløb- hvad gør vi?

Aktuelle aktiviteter

• Projekt 

• Styrket samarbejde om 

misbrugsbehandling

• Delegeret afsluttende behandling 

i kommunalt regi(IV-behandling).

• Fremme teamstruktur mellem 

praksissektor og 

hjemmesygepleje.

• Forbedring af følge-op ordningen 

og opfølgende hjemmebesøg.

Fremtidige aktiviteter

• Udbredelse projekt Sammen om 

min vej (forventes)

• Alkoholindsats



Udfordringer og løsningerUdfordringer og løsningerUdfordringer og løsningerUdfordringer og løsninger

• Der er et stort potentiale for bedre integration i det social- og sundhedsfaglige 

arbejde

• Identifikation af fælles mål og tværsektorielle data

• Faseovergang partnerskabet

• Hvordan kommer vi fra en projektorienteret tilgang til at arbejde mere målrettet med 

partnerskabets samlede kapacitet? 

• Fonds- og puljemidler og de langsigtede mål



Spørgsmål? 


