
Godkendelse af ny Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide 
med overvægt (SSS)

RESUMÉ
En tværsektoriel arbejdsgruppe under Følgegruppen for Forebyggelse har udarbejdet udkast til en 
ny samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt. Samarbejdsaftalen har været sendt i 
høring i perioden november 2022 – januar 2023, og der er indkommet 13 høringssvar. Arbejdsgrup-
pen har behandlet høringssvarene og justeret samarbejdsaftalen. Følgegruppen for Forebyggelse 
har på møde den 22. februar 2023 drøftet aftalen og foretaget yderligere justeringer i samarbejde 
med arbejdsgruppen. Aftalen forelægges nu til godkendelse i Strategisk Sundhedsstyregruppe. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Arbejdsgruppen har arbejdet med bemærkningerne fra det fælleskommunale høringssvar (vedhæf-
tet som bilag). Samarbejdsaftalen kommer med forslag til nye indsatser og ansvarsområder som 
tovholderfunktioner til kommunen. Arbejdsgruppen bemærker, at det alene er forslag og at man ik-
ke at forpligtet til at følge anbefalingerne og det er forslag til, hvor tovholderfunktionen kan place-
res. Det er blot vigtigt at påpege, at der i samarbejdsaftalen præsenteres indsatser, som vil være 
nye opgaver. Her kan f.eks. nævnes at lave opsporende tiltag på ungdomsuddannelser for alders-
gruppen 16 til 24-årige. Vivi Ovesen, formand i Følgegruppen for forebyggelse deltog på møde i 
Formandskabet den 6. marts og orienterede om sagen. Hendes oplæg er vedhæftet som bilag.

I samarbejdsaftalen er der tilføjet et afsnit om ressourcetræk hvor det fremgår: ”Disse anbefalinger 
vil i mange tilfælde kræve konkrete ændringer i mødet, der arbejdes på i dag. Dette kan medføre et 
øget ressourcetræk i forhold til at løfte overvægtsopgaven fremadrettet”. Det bør bemærkes, at om 
end samarbejdsaftalen er anbefalinger, vil der være et ressourcetræk til at efterleve anbefalinger-
ne. 

Formandskabet bemærker, at skal der igangsættes nye opgaver eller flytning af opgaver, så skal 
model for opgaveoverdragelse anvendes.

I indstillingen til Strategisk Sundhedsstyregruppe er der en indstilling fra følgegruppen omhandlen-
de, om det ønskes en tværregional gruppe til at følge aftalens implementering. Formandskabets 
anbefaling er, at implementering og opfølgning skal foregå i sundhedsklyngerne og der dermed ik-
ke er opbakning til en tværregional arbejdsgruppe.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Godkender Formandskabets anbefaling om, at samarbejdsaftalen godkendes i Strategisk 
Sundhedsstyregruppe og anbefalingen om, at der ikke nedsættes en tværregional gruppe 
til at følge aftalens implementering, men at implementering og opfølgning skal foregå i 
sundhedsklyngerne.



INDSTILLING
Det indstilles, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Godkender udkast til ny samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt
 Drøfter hvorvidt der skal nedsættes en tværregional gruppe til at følge aftalens implemente-

ring samt drøfter hvem en eventuel implementeringsgruppe skal referere til

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I februar 2019 var en række fagpersoner fra syddanske kommuner og sygehuse inviteret ind til en 
drøftelse om hvilke indsatser, der kunne bidrage til at indfri Sundhedsaftalens politiske mål om at 
reducere overvægt blandt børn og unge. På baggrund heraf foreslog Følgegruppen for Forebyggel-
se, at der skulle udarbejdes en samarbejdsaftale med fokus på en bred og tidlig indsats målrettet 
hele familien, hvor alle relevante aktører inddrages. 

I juni 2019 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget forslaget om en samarbejdsaftale. Efter en 
række udfordringer med igangsættelse af arbejdet, grundet COVID-19, gik arbejdsgruppen i gang 
med opgaven i efteråret 2021. Forud for arbejdet blev der i vinteren 2020 gennemført en kortlægning 
af eksisterende tilbud og indsatser i kommuner, praksis og på sygehuse.

Formål og aftalens indhold
Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke de tværsektorielle forløb og det tværgående samarbej-
de ved at kæde tidlig opsporing, forebyggelsestiltag og behandlingstilbud endnu tættere sammen. 
Målet er, at flest mulige børn, unge, familier og gravide tilbydes den rette indsats i rette tid. Der er i 
aftalen lagt særlig vægt på en helhedsorienteret tilgang, hvor såvel kliniske som psykosociale aspek-
ter ved indsatsen er i centrum.

Samarbejdsaftalen skal sikre gennemsigtighed i forhold til henvisningsmuligheder, og den skal hjæl-
pe med at styrke de lokale indsatser. Samarbejdsaftalen er bygget op omkring de situationer, hvor 
børn, unge og gravide med overvægt er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Aftalen understreger, at overvægtsområdet er særdeles komplekst og består af mange aktører og 
faktorer. Der er sparsom videnskabelig evidens for hvilke indsatser, der virker på lang sigt i forhold 
til reduktion af vægt og fastholdelse af en sund livsstil. Kompleksiteten betyder, at der  i aftalen 
peges på behovet for en koordineret og sammenhængende indsats, hvor der tages udgangspunkt i 
det enkelte menneskes behov, ressourcer, relationer og netværk. 

Samarbejdsaftalen indeholder en række generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger af ind-
satser og samarbejde i forhold til de enkelte målgrupper. Her skal det understreges, at anbefalinger-
ne skal ses som forslag til lokale indsatser-  ikke forpligtelser.

Den gennemførte høring

Samarbejdsaftalen har været sendt i høring i perioden november 2022 – januar 2023, og der er 
afgivet 13 høringssvar. Generelt har tilbagemeldingerne på høringsversionen af samarbejdsaftalen 
været meget positive.

Følgende tematikker var gennemgående i høringssvarene:
- Hvem har ansvar for hvilke opgaver? – Det bør præciseres 



- Tovholderrollen – Hvad indebærer det? Det bør præciseres
- Økonomi og ressourcer, herunder opgaveglidning

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget justeringer i udkastet til den nye samar-
bejdsaftale. Der er udarbejdet en samlet oversigt over høringssvarene, hvoraf der fremgår en kort 
beskrivelse af, hvordan de enkelte høringssvar er håndteret. Det justerede udkast til samarbejdsaf-
talen og oversigten over håndteringen af høringssvarene fremgår af bilaget (rød: ikke ændret/tilføjet, 
gul: drøftet og justeret af arbejdsgruppen, grøn: er ændret/tilføjet). De områder, der er justeret efter 
høringssvarene, er markeret med gult i aftaleteksten. De områder, der er justeret efter følgegruppens 
behandling, er markeret med grønt.

På møde i Følgegruppen for Forebyggelse den 22. februar 2023 var der fortsat en opmærksomhed 
på særligt tovholderfunktionen for målgruppen 16-24 årige. Det blev besluttet, at beskrivelsen heraf 
skulle præciseres yderligere, da det ikke er en ny skal-opgave i kommunerne, men et forslag til en 
indsats. Desuden er der heller ikke noget krav om, at den skal placeres hos den kommunale sund-
hedsafdeling. 

Følgegruppen havde yderligere ønske om at tydeliggøre forventningerne til aftalens anbefalinger, 
samt at præcisere områdets kompleksitet og manglende evidens for konkrete interventioner.

Arbejdsgruppen har foretaget ovenstående justeringer på bagkant af Følgegruppens møde. Følge-
gruppen har pr. mail godkendt den nye version af samarbejdsaftalen, og forelægger den nu til god-
kendelse.

Proces for behandling, implementering og opfølgning på samarbejdsaftalen
Godkendes samarbejdsaftalen, sendes den til behandling i Sundhedssamarbejdsudvalget samt ef-
terfølgende til implementering i sundhedsklyngerne. Anbefalinger til implementering er ligeledes ind-
skrevet i samarbejdsaftalen. 

BILAG 
 Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt
 Oversigt over høringssvar med bemærkninger om løsningsforslag
 Oversigt over positive bemærkninger til høringsudkastet
 Det fælleskommunale høringssvar
 Oplæg fra den kommunale følgegruppeformand vedr. samarbejdsaftalen


