
Sundhedshuset Albertslund 
- Et fyrtårn for sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme

 

STRATEGI 
For at komme i mål med visionen vil vi 
arbejde med afsæt i det nære 
sundhedsvæsen og i fællesskab løfte de 
tværgående opgaver inden for sundhed. 

Dette omfatter, at vi: 

• Udvikler patientrettede indsatser,
igangsætter og understøtter
forebyggende borgerrettede tilbud
og anlægger et sundhedsfremmende
fokus.

• Prioriterer aktører og
samarbejdspartnere, der naturligt
indgår i det sammenhængende nære
sundhedsvæsen

• Arbejder med afsæt i den strategiske
ramme for Sundhedspolitikken Sundt
Liv Sammen

• Skaber mest mulig sundhed for
pengene

Borgernes hus 
Vi understøtter, at Sundhedshuset danner 

rammen for borgerdrevne aktiviteter og 

initiativer 

Vi ønsker et åbnet Sundhedshus, hvor 

borgeren vejledes og hjælpes ind i 

meningsfulde fællesskaber og relevante  

sundhedstilbud 

Vi bygger bro til lokalsamfundet, så 

borgeren guides videre i meningsfulde 

fællesskaber efter et endt forløb 
Vi indretter Sundhedshuset med en åben og 

indbydende atmosfære  

Viden & Udvikling 
Vi arbejder med afsæt i den bedst tilgængelige viden 

inden for sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme 

Vi samarbejder med videns- og forskningsenheder om 

at udvikle indsatser og skabe løsninger inden for 

forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet        

Vi understøtter integrering af velfærdsteknologiske 

initiativer, så de kan afprøves og senere 

implementeres i praksis  

Netværk & Samarbejde 
Vi arbejder netværksbaseret og på tværs fagligheder 

Vi skaber rammerne for et gunstigt samarbejde blandt 

enhederne i Sundhedshuset   

Vi indgår i tværgående partnerskaber og samarbejder 

om at løfte sundhedsindsatser  

Vi er sparringspartner for interne og eksterne aktører 

med afsæt i sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme 

Vi understøtter sundhedsfremmende og forebyggende 

initiativer, der drives kommunalt, frivilligt eller i 

foreningsregi  

Vi bygger bro og skaber forankring lokalt  

VISION 
Sundhedshuset Albertslund er byens fyrtårn for 
sundhed. Her udspringer forebyggende og 
sundhedsfremmende initiativer og indsatser til gavn for 
byens borgere.  

I Sundhedshuset er 
synergieffekterne af 
det tværgående
samarbejde tydeligt

Indsatser tilpasses til de 
stadig mere komplekse 
og skiftende behov i det 
nære sundhedsvæsen

Den rehabiliterende 
tankegang er afsættet 
for igangsatte aktiviteter 
og handlinger

Borgeren føler sig 
velkommen, hørt, 
forstået og hjulpet 
– hele vejen rundt




