
Drøftelse af muligheder for tværsektorielt samarbejde om unges 
seksuelle sundhed og trivsel (SSS)

RESUMÉ
I samarbejde med kommunerne Fredericia, Vejle, Odense, Varde og Esbjerg driver Region Syd-
danmark aktuelt fem klinikker for seksuel sundhed, hvor formålet er at styrke unges seksuelle 
sundhed og trivsel. På baggrund af en evaluering, der blev gennemført i efteråret 2022, ønsker re-
gionen at invitere alle kommunerne ind i en drøftelse af, hvordan der fremadrettet kan samarbejdes 
mellem kommunerne og regionen om unges seksuelle sundhed samtidig med, at der tages højde 
for kommunernes eksisterende indsatser. 

Hertil kommer, at regionerne står overfor at skulle gennemføre et fælles udbud om test for klamy-
dia og gonorré.

Punktet indledes med, at Anette Stensgaard, Odense Kommune, orienterer om klinikkerne, der er 
etableret i et samarbejdet mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER

Der har gennem længere tid været et ønske fra regional side om at drøfte en overordnet tværsek-
toriel tilgang til unges seksuelle trivsel og sundhed da det er et vigtigt tema for Regionen, idet 
seksuel sundhed er en del af Region Syddanmarks aftale om budget for 2023. 
Der er allerede etableret samarbejder med nogle kommuner, og tilbuddene dækker lige nu Sund-
hedsklynge Fyn, Lillebælt og Sydvestjylland. Da der er tale om tilbud, der skal aftales mellem re-
gionen og den enkelte kommune, ønsker formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen at sagen 
drøftes ude i de enkelte sundhedsklynger på fagligt strategisk niveau, hvor alle kommuner er re-
præsenteret.

INDSTILLING
Det indstilles, Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter perspektiverne for tværsektorielt samarbejde om unges seksuelle sundhed og triv-
sel

INDSTILLING
Det indstilles, at den Strategiske Sundhedsstyregruppe

 Drøfter perspektiverne for tværsektorielt samarbejde om unges seksuelle sundhed og triv-
sel

SAGSFREMSTILLING



Baggrund
Region Syddanmark har sammen med kommunerne Fredericia, Vejle og Odense samt Esbjerg og 
Varde etableret tilbud til unge om seksuel sundhed. Klinikkernes formål er at styrke unges seksuel-
le sundhed og trivsel, herunder at forebygge uønsket graviditet, aborter og seksuelt overførte syg-
domme. Klinikkerne tilbyder tre primære ydelser: rådgivende samtaler, test for kønssygdomme og 
prævention. 

Økonomi: Kommunerne og regionen finansierer klinikkerne i fællesskab. Dog er der til den seneste 
klinik, som er etableret i samarbejde med Esbjerg og Varde kommuner, givet et tilskud fra Sund-
hedsstyrelsen til klinikkens drift ind i 2024. 

Foreløbige erfaringer: I efteråret 2022 er klinikkerne, der drives i samarbejde med Fredericia, Vejle 
og Odense kommuner, blevet evalueret. Evalueringen er vedlagt til orientering. Evalueringen peger 
på, at klinikkerne er med til at forbedre den seksuelle sundhed blandt de unge. Data viser, at de 
unge træffer valg, der fremmer deres seksuelle sundhed. Overordnet set ses det i evalueringen, at 
klinikkerne har bidraget til at fremme seksuel sundhed for unge i de tre kommuner. De unge finder 
klinikkerne og tilbuddene meningsgivende, værdifulde og tryghedsskabende. Klinikkerne er et at-
traktivt sted, hvor tværfaglighed og en professionel tilgang udgør en vigtig faktor for, at de unge sø-
ger tilbuddet og oplever det inkluderende og giver alle unge under 30 år uanset status og økonomi 
en mulighed for- og adgang til tidssvarende forebyggelse og sundhedsfremme mht. seksuel sund-
hed.

Løsning og konsekvenser
Regionen ønsker at invitere kommunerne ind i en drøftelse af, hvordan der fremadrettet kan sam-
arbejdes mellem kommunerne og regionen om unges seksuelle sundhed. I de forskellige tilbud er 
der mindre indbyrdes forskelle, hvad angår målgrupper, ligesom tilbuddene heller ikke er geogra-
fisk dækkende. Det formodes desuden, at alle kommunerne i Region Syddanmark har indsatser 
målrettet unges seksuelle sundhed. Et eventuelt samarbejde om en fremadrettet indsats bør koor-
dineres hermed.

Hertil kommer, at de fem regioner står over for at skulle gennemføre et fællesregionalt udbud om 
test for klamydia og gonorré. Det er et initiativ, der er taget i Danske Regioner, og i det regi er det 
aftalt, at Region Hovedstaden skal stå for et udbud om test. Der forventes et konkret udspil fra 
Danske Regioner til en aftale efter sommerferien, og det er derfor ikke muligt på nuværende tids-
punkt at beskrive indholdet konkret i tilbuddet til de unge.

Proces
På mødet vil Anette Stensgaard, Chef for Mental trivsel og Sundhedsfremme, Odense kommune, 
fortælle om de to klinikkers formål og tilbud, som er etableret i hhv. Odense centrum og bydelen 
Vollsmose. Klinikkerne i Odense blev åbnet i april 2021 og afprøves i en tre årig projektperiode. 
Oplægget vil være afsæt for en bred drøftelse om perspektiver i det videre, fremadrettede tværsek-
torielle samarbejde om seksuel sundhed, herunder også opsporing og forebyggelse af seksuelle 
sygdomme. Der lægges op til en lignende drøftelse på møde i Kommunekontaktudvalget den 21. 
august 2023.
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