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Fanø Kommunes Sundhedspolitik 2019-2023
I Fanø Kommune har vi en vision om at sikre sundhed for alle – uanset udgangspunkt.
Sundhed er mange ting og sundhed for én borger, er ikke nødvendigvis sundhed for en anden. Samtidig er
vores udgangspunkt forskelligt. Vores forudsætninger og muligheder varierer, og kan udgøre en barriere i
forhold til vores sundhedstilstand. I Fanø Kommune anerkender vi borgernes forskellige kompetencer og
arbejder målrettet på at understøtte den enkelte – uanset udgangspunkt, så vi kan sikre sundhed for alle.

At nytænke sundhedsindsatser
I Fanø Kommune arbejder vi hele tiden på at gøre tingene på nye og smartere måder. Hvis vi skal lykkes med
at sikre sundhed for alle, skal vi med andre ord nytænke vores måde at levere sundhedsindsatser på, så vi
sikrer en balance mellem borgernes behov og de ressourcer vi har til rådighed.
Først og fremmest skal sundhedsindsatserne afspejle borgernes behov. Vi arbejder systematisk når vi
kortlægger borgernes sundhedstilstand og inddrager resultaterne i tilrettelæggelsen af
sundhedsindsatserne. Vi prioriterer levering af fyldestgørende ledelsesinformation til beslutningstagere, og
sikrer at prioriteringer på sundhedsområdet tager afsæt i faktabaseret dialog, fremfor estimater og skøn.

Fanø Kommunes Sundhedspolitik 2019-2023 tager afsæt i Byrådets Velfærdspolitik og værdierne:
 Helhedsorienterede løsninger & Samskabelse
Sundhed afhænger af flere faktorer – nogle kan vi justere på, andre kan vi ikke. I Fanø Kommune sætter vi
målrettet ind i forhold til de faktorer hvor vi ved, at vi kan gøre en forskel for den enkelte borgers
sundhedstilstand. Vi tager afsæt i hele borgerens situation og indhenter værdifuld viden om de faktorer,
som vi ved kan udgøre en barriere for borgernes sundhedstilstand. Samtidig har vi fokus på borgerens og
netværkets ressourcer og samskaber, hvor det giver mening.
 Tværfaglig viden & Koordinerede forløb
Hvis vi skal lykkes med at minimere de faktorer som kan udgøre en barriere for borgernes sundhedstilstand
skal vi samarbejde. Vi skal tænke sundhed ind på tværs og - i dialog - skabe den bedste løsning for den
enkelte. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve.
Samtidigt mener vi at den bedste hjælp er den hjælp, som gør folk i stand til at klare sig selv. Vi yder en aktiv
indsats der aktiverer de ressourcer og forudsætninger den enkelte besidder. Samtidig sikrer vi den fornødne
støtte til de mennesker, der ikke er i stand til at klare sig selv.
 Tidlig opsporing & Forebyggelse
I Fanø Kommune prioriterer vi tidlig opsporing og forebyggelse. Det gør vi fordi vi ved, at vi med denne rette
indsats, kan medvirke til at forsinke, reducere eller helt eliminere risikoen for en lang række sygdomme. Vi
understøtter medarbejdere i at tage den – til tider – svære samtale med borgeren fordi vi mener, at gensidig
dialog og gennemsigtighed, er vejen frem. Vi prioriterer at dygtiggøre os og inddrager viden fra andre
kommuner, regioner og styrelser, herunder Sundhedsaftalen.

Udmøntning af Sundhedspolitikken
Hvis vi skal i mål med Fanø Kommunes Sundhedspolitik og visionen om at vi vil sikre sundhed for alle –
uanset udgangspunkt, er det afgørende, at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen, hvorfor og ikke mindst
hvordan vi kommer derhen. Derfor udmøntes sundhedspolitikken i et fokusområde – ”Sundhed for alle”
med tilhørende indsatsområder. Fokusområdet og de tilhørende indsatsområder er kommunens bud på
hvordan vi i praksis kommer i mål med visionen.

