
 

 

Til Følgegruppen for forebyggelse 

 

Fælleskommunalt høringssvar til tværsektoriel samarbejdsaftale for børn, 

unge og gravide med overvægt  

De syddanske kommuner takker for det fremsendte høringsudkast til ny tværsektoriel 

samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt og for muligheden for at afgive 

høringssvar. Kommunerne bakker op om samarbejdsaftalens formål og intentioner, som er yderst 

relevante og nødvendige. Den tidlige, opsporende indsats er vigtig for en succesfuld indsats mod 

overvægt, hvorfor samarbejdsaftalens målgrupper er yderst relevante.  

Kommunerne ser frem til at samarbejde omkring målgruppen af børn, unge og gravide med 

overvægt og de muligheder det giver for det tværsektorielle samarbejde. De Syddanske kommuner 

hilser samarbejdsaftalens formål velkommen og har desuden følgende bemærkninger: 

• Kommunerne er enige i, at et tværgående samarbejde på området er nødvendigt. De fleste 

kommuner følger allerede anbefalinger i samarbejdsaftalen og har et tæt samarbejde med 

de fødeafdelinger som er tilknyttet kommunen. Herunder også almen praksis. De allerede 

eksisterende og velfungerende samarbejder bør indtænkes i samarbejdsaftalen og den 

efterfølgende videreudvikling. 

• For at samarbejdsaftalen kan anvendes som et redskab til at tilrettelægge et struktureret 

samarbejde med aktørerne, mangler der nogle flere konkrete anvisninger, som kan 

imødekommes uanset organisering i kommunen eller regionen. Der kunne med fordel 

udarbejdes et flowchart over samarbejdsstrukturer til fagpersoner. 

• Kommunerne kan også byde ind med ammevejledning efter barnet er kommet til verden. 

Flere kommuner har f.eks. uddannede sundhedsplejersker i IBCLC-metoden og 

sundhedsplejersker arbejder altid målrettet for at sikre succesfuld ammeetablering. 

• Tovholderfunktionen, som samarbejdsaftalen henviser til, kan med fordel uddybes. Er der 

krav til tovholderen (administrativ eller sundhedsfaglig) og hvilke arenaer kan tovholderen 

påvirke. Endvidere om det f.eks. kan være en jordemoder, når det omhandler den gravide. 

• Målgruppen med de 16 til 24-årige er bred og kan være svær at favne og sikre lige 

opsporende tiltag hos. Sundhedspleje/kommunale tilbud på ungdomsuddannelser, vil være 

en ny opgave for kommunerne. Det bør specificeres, hvad de opsporende tiltag kan være, 

hvordan de iværksættes og erfaringer med effekt på denne målgruppe. Er der tale om en 

ny opgave, skal der udarbejdes en funktionsbeskrivelse gennem model for aftalt og planlagt 

opgaveoverdragelse ved nye opgaver (Modellen blev godkendt i Det Administrative 

Kontaktforum den 27. maj 2021).  
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o Der kunne med fordel tilføjes et afsnit til samarbejdsaftalen om, hvordan borgere i 

ovenstående aldersgruppe kan vejledes til selv at henvende sig og bede om et 

vægttabstilbud. 

• Borgere som har et svært overspisningsmønster og hvor det er følelsesmæssige 

udfordringer der er årsagen, kræver et specialiseret tilbud på sygehusets specialeniveau. 

Et systematisk samarbejde med psykiatrien og tilbud til denne særligt sårbare gruppe 

efterlyses. 

• Kommunerne bemærker, at der i inspirationskataloget er anført en specifik kontaktperson. 

Dette kan være sårbart ved jobskifte mm. ift. at sikre at dokumentet er ajourført og dermed 

kan henlede til de ønskede oplysninger.  

• Det bemærkes, at gravide i Syddanmark også følger et samarbejde mellem aktørerne i 

Fødeplanen, som involverer region, kommuner og almen praksis. Der kan med fordel 

henvises til Fødeplanen, for en forløbsbeskrivelse. Endvidere sikre, at den gravide ikke 

stigmatiseres i sit forløb, som udløser flere tilbud end de ikke overvægtige.  

• Der bør være et afsnit omkring økonomi og ressourcetræk til de nye opgaver, som 

samarbejdsaftalen ligger op til. Det er vigtigt, at der tilføres midler til nye opgaver. Er der 

tale om overdragelse eller nye opgaver, henvises igen til anvendelse af model for planlagt 

og aftale opgaveoverdragelse. 

 

På vegne af de 22 syddanske kommuner. 


