
Sundhedstilbud i partnerskaber



Sundhedssamarbejde med kommuner
- nationale tiltag 

• Forebyggelse for fremtiden
Mange lever med fysisk og mental sygdom. Det politiske fokus har været på 
sygdom og behandling. Nu er tiden kommet til en særlig indsats i forhold til 
forebyggelse. 
6 pejlemærker er sat.
https://www.youtube.com/watch?v=cEPiMh4zc6o

• Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil
Ca. 300.000 borgere har senest deltage i en undersøgelse om deres 
sundhedstilstand – dette er omsat til en national sundhedsprofil, der 
beskriver befolkningens sundhed, sygelighed og livsstil. 
Så din kommune har præcise tal for, hvor der er brug for særlig indsatser. 
Kommunerne er ekstra motiveret for et dialog møde med oplysningsforbund 
som LOF.

https://www.youtube.com/watch?v=cEPiMh4zc6o






Nyt LOF koncept
lof.dk/vanebryderne





Formålet er, at LOF og Holstebro Kommune 
samarbejder om tilbud til borgere. 
Tilbuddene ligger i forlængelse af udvalgte 
kommunale indsatser inden for Træningsområdet 
samt Sundhedsfremme og Forebyggelse.
For at et tilbud kan oprettes, skal der være 
enighed om tilbuddets art, og om at det har det 
rette sundhedsfaglige indhold.
Krav til underviseren om et vist fagligt niveau.
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Samarbejdsaftalens formål



LOF tilbyder at oprette holdtilbud til borgere i 
Holstebro Kommune.
Holdtilbuddene kan være mindfulness, rygskole, 
rygestopkurser, lær at lave sund mad, motion og 
samvær, overvægt, Hjertemotion leg for voksne 
etc.
Holstebro Kommune tilbyder lån af lokaler 
(gratis) efter aftale. Det kan være træningslokale 
eller undervisningslokale
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Samarbejdsaftalens indhold



LOF Vesthimmerland 
Motion og Samvær 1 & 2

• 7 hold ugentligt – ca. 100 deltagere
• Samarbejde med 5 patientforeninger og kommunen
• Fysioterapeut eller anden høj faglighed som underviser 
• Økonomisk aftale med kommune. M&S 1 er gratis. Betaling 

på M&S 2 kr. 600 for 12 mødegange
• Hjælp til markedsføring



Motion og Samvær 

• 2 hold ugentligt – 9 gange kr. 365. 
• 3 forløb hen over året.
• Gratis kommunale sundhedslokaler
• Fysioterapeut som underviser 
• Hjælp til markedsføring





Lungekor i LOF-skolen 
Samarbejde med Lungeforeningen på Frederiksberg





SUMMEMØDE

Hvad skal der til for at I kan få mere fokus på nye 
sundhedstilbud - gerne i samarbejde med jeres 
kommune og patientforeninger?



Sundhedssamarbejde med kommuner
10 gode råd

• Tag en fokuseret drøftelse i jeres bestyrelse om hvordan I vil prioritere jeres indsats på sundheds og 
bevægelsesområdet. Få inspiration fra de mange sundhedstilbud og partnerskaber vi allerede har i 
dag.

• Kontakt kommunens sundhedschef/leder af sundhedscenter for et dialogmøde. LOFs
udviklingskonsulent deltager gerne.

• Fremhæv at aftenskolen har en særlig faglighed, faste undervisere og mindre hold. LOF har også 
ekspertise på administration og markedsføring.

• Sammen med kommunen identificeres mulige holdtilbud og særlige målgrupper. Tematiseret 
sundhedsforedrag er også en mulighed.

• Kommunen har velindrettes træningsfaciliteter, som ofte er tilgængelig i de sene 
eftermiddagstimer.

• Økonomien spiller en rolle, og der er flere håndtag at skrue på for en evt. nedbringelse af 
deltagerbetalingen.

• Fælles markedsføring med presseomtale, flyer, opslag, Facebook mv.
• Ting tager tid – der skal holdes et par møder, vigtig med klare aftaler og husk evaluering/opsamling 

mindst en gang årligt. 
• Igen hent inspiration fra andre LOF skoler og inddrag evt. konsulenthjælp.
• Særlige tilbud til udvalgte målgrupper gør en stor forskel, og når først deltagerne har fundet sig til 

rette på holdet, så er de vedholdende, så meget høj gentegningsprocent.
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