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SAMMEN SKABER VI SUNDERE OG BEDRE LIV  
I Frederiksberg Kommune arbejder vi for, at skabe gode muligheder for at borgerne kan leve det bedst mulige 
liv - med fravær af sygdom og med den højest mulige livskvalitet. Sundhed er for alle byens borgere, og i den 
forbindelse er borgerens egen læge og Sundhedscentrets tilbud vigtige.
I denne folder har vi samlet en række informationer om rehabiliteringsforløbene for diabetes, hjertesygdom, 
KOL, kræft og lænderyg-lidelser samt diætbehandlingen i Frederiksberg Sundhedscenter. I folderen kan du 
læse om, hvad forløbene indeholder, og hvilken betydning det har for borgeren at deltage. Vi håber at det 
dermed bliver nemmere for dig som læge at henvise til tilbuddene. 

SUNDHEDSCENTRETS TILBUD HAR EFFEKT
Flere studier har vist en positiv effekt af forløbsprogrammer og Sundhedscentrets egne opgørelser viser 
ligeledes, at borgerne har stor gavn af at deltage, eksempelvis kan vi se, at:

•	 borgere der har deltaget i KOL kursus, forbedrer deres fysiske funktionsevne, og opnår en signifikant 
forbedret livskvalitet

•	 borgere med diabetes får øget deres viden om deres sygdom og symptomer – og bliver bedre i stand til at 
leve på en måde, der reducerer konsekvenserne af diabetes

•	 borgere med svær overvægt, der har gennemført et diætbehandlingsforløb, taber sig gennemsnitligt ca. 
10 kg

DU KAN GØRE EN FORSKEL
Det er et fåtal af borgerne, der kender til forløbsprogrammerne, og det er derfor vigtigt, at det 
sundhedspersonale som borgerne møder opfordrer borgerne til at deltage i de tilbud, der måtte være 
relevante for dem. Det samme gør sig gældende for tilbud, der ikke kræver henvisning fra egen læge. 
Her ser man ligeledes, at en opfordring fra egen læge, for eksempel til at deltage i et rygestopkursus, har 
stor motiverende betydning. Du har derfor også modtaget et antal visitkort, med kontaktoplysninger til 
Sundhedscentret, der kan fungere som ’henvisningskort’ til eksempelvis rygestopkurser. 

Udover information om tilbuddene, er der i folderen inkluderet en oversigt over antallet af henvisninger til 
Sundhedscentrets tilbud fra hver enkelt praksis i 2016. Næsten alle praksis på Frederiksberg (94 %) henviser 
til Sundhedscentrets tilbud - men der er stor forskel i antallet af henvisninger, hvilket ikke udelukkende kan 
skyldes forskellen i antallet af patienter tilknyttet praksis. Eksempelvis ses det, at de ti praksis i Frederiksberg 
Kommune der henviser flest borgere, står for 39 % af alle henvisninger, mens de ti praksis der henviser færrest 
borgere står for 3 % af alle henvisninger. 

Vi håber, at materialet giver et godt overblik over de tilbud, der findes, og at det kan være med til at fortsætte 
det gode samarbjde, der er mellem almen praksis og Frederiksberg Kommune. 

Sundheds- og Omsorgschef
Torben Laurén

Praksiskonsulent
Hans Mikkelsen

April, 2017 
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FORLØBSPROGRAMMET FOR TYPE 2-DIABETES
”Rigtig godt tilbud. Jeg har været meget positivt overrasket. Det har 
betydet meget for mig. Jeg har tilegnet mig ny viden, og det er blevet 
nemmere at leve med diabetes.”    
       -deltager fra forløbsprogrammet for type 2-diabetes

Borgere, der henvises til diabetesrehabilitering, kontaktes mhp. en 
afklarende samtale. Sammen med borgeren finder vi frem til det tilbud, 
som passer til borgerens behov, motivation og ressourcer. Det kan være et 
gruppeforløb eller et individuelt forløb.

BORGERE MED DIABETES OPNÅR BEDRE 
HANDLEKOMPETENCE OG SUNDERE LIVSSTIL
Vores opgørelser viser, at deltagerne opnår større viden og forståelse 
for deres diabetesbehandling. Derudover får de indsigt og forståelse for 
livsstilens indflydelse på deres sygdom og dermed en bedre mulighed for 
at træffe informerede valg. Vores kvalitative interviews viser derudover, at 
deltagerne føler sig bedre rustet til at handle på de tilbagemeldinger, de 
får fra egen læge, når de har deltaget i et forløb.

Forløbskoordinator Annette Andersen 
Annette er uddannet sygeplejerske i 1988 og har arbejdet med diabetes 
siden 1993. Hun har været ansat 15 år i diabetesambulatoriet på 
Frederiksberg Hospital, og har siden 2008 været koordinator for borgere, 
der er henvist til diabetesrehabilitering i Frederiksberg Sundhedscenter. 
Annette brænder særligt for, at borgeren får indsigt i og forståelse for egen 
sygdom, og at borgeren motiveres og støttes til at opnå egne mål i forhold 
til ændring af vaner.

Kontakt info.: Tlf. 2898 5408, e-mail: diabetes@frederiksberg.dk

FORLØB FOR TYPE 2-DIABETES
Målgruppe
Borgere over 18 år med type 2-diabetes, som er 
stratificeret i niveau 1 eller 2, jf. forløbsprogrammet. 

Henvisning bør indeholde
•	 Borgerens telefonnummer og gerne mail
•	 Kort anamnese, særlige hensyn eller forhold
•	 Resultat af seneste HbA1c
•	 Kolesterolstatus
•	 Brug af relevant medicin

Disse oplysninger indgår som vigtige elementer i 
undervisningen til borgeren.

”Diabetes, træning og kursus” 
Indeholder træning og kursus 1 gang om ugen i 8 
uger. Undervisningen på kurset har fokus på mad, 
behandling, forebyggelse af følgesygdomme, motion, 
vaner og velvære. Undervisningen er dialogbaseret 
og varetages af diætist, læge, fodterapeut, 
motionsvejleder og sygeplejerske. Træningen 
har fokus på styrke og kondition og varetages 
af fysioterapeuter. Efter de 8 ugers forløb er der 
mulighed for at deltage i ’Inspiration til træning ude og 
inde’ i 5 uger, hvor der er særligt fokus på fastholdelse 
og muligheder for motion i lokalområdet.
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Når vi modtager henvisningen, tilbyder vi borgeren en afklarende samtale hos en fysioterapeut eller en 
sygeplejerske. Hovedparten af de henviste borgere har i første omgang et ønske om fysisk træning og 
møder derfor oftest først en fysioterapeut. Efter den afklarende samtale 
og de fysiske test planlægger vi det videre hjerterehabiliteringsforløb 
sammen med borgeren. Udover træning kan forløbet f.eks. indeholde 
hjertekursus, diætvejledning, rygestop og motionsvejledning. 
Forløbskoordinatoren taler med alle deltagere i forbindelse med 
træningen, og afholder individuelle samtaler før kursusforløb. 

BORGERE MED HJERTESYGDOM OPNÅR FORBEDRET 
FUNKTIONSEVNE 
Vores opgørelse viser, at størstedelen af borgere med hjertesygdom opnår en forbedring af deres fysiske 
funktion ved afslutning af forløbet i Sundhedscentret.

FORLØBSPROGRAMMET FOR HJERTESYGDOMME
”Jeg har fået klarhed over flere spørgsmål om min sygdom, og er blevet 
klar over, at jeg selv må gøre en indsats for at få et godt liv.”     
      
       -deltager fra forløbsprogrammet for hjertesygdomme

Forløbskoordinator Per Hudtloff Nielsen
Per er uddannet sygeplejerske i 1986 og har bl.a. været ansat i 
Hjertesvigtsklinikken på Frederiksberg Hospital. Fra 2006 har Per 
været ansat i Frederiksberg Kommune som sundhedskoordinator, og 
har fra begyndelsen haft fokus på borgere med hjertesygdomme. Per 
har opbygget et godt samarbejde med hjerteafdelingen på Bispebjerg 
Frederiksberg Hospital.

Kontakt info.: Tlf. 2898 5436, e-mail: patientuddannelse@frederiksberg.dk

FORLØB FOR HJERTESYGDOMME
Målgruppe
Borgere med stabil iskæmi (som er udredt på 
hospital), og borgere med hjertesvigt. Hjertekurset 
henvender sig til borgere med ovennævnte 
diagnoser og deres pårørende.

Henvisningen bør indeholde
•	 Borgerens telefonnummer og gerne mail
•	 Kort anamnese herunder sværhedsgrad af 

hjertesygdom f.eks. EF (ejection fraction) ved 
hjertesvigt, eventuelle træningsrestriktioner samt 
relevant komorbiditet

Tilbud og indhold
Forløbet kan f.eks. bestå af fysisk genoptræning 
eller et hjertekursus. Hjertekurset indeholder fire 
mødegange og inkluderer blandt andet vejledning i 
sund livsstil, viden om hjertesygdom samt mulighed 
for at dele erfaringer med andre i samme situation.  
Derudover er der mulighed for individuelle samtaler.
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FORLØBSPROGRAMMET FOR KRÆFT
”Det har været meget, meget godt og tilfredsstillende, og jeg er 
taknemmelig for at have fået dette tilbud. Min fysioterapeut får højeste 
karakter.”     
         -deltager fra forløbsprogrammet for kræft

Borgere, der henvises til kræftrehabilitering, tilbydes en afklarende samtale med 
kræftkoordinatoren eller en fysioterapeut, hvor vi sammen finder tilbud, der er tilpasset 
borgerens behov og ressourcer. 

BORGERE MED KRÆFT OPNÅR FORBEDRET 
LIVSKVALITET OG FUNKTIONSEVNE 
Resultaterne af vores opgørelser viser, at borgerne opnår væsentlige 
forbedringer på mål for overordnet livskvalitet, fysisk funktion, 
dagligdagsfunktion, følelsesmæssig og social funktion. Alle ændringer er 
statistisk signifikante. Derudover ses det, at der opnås en signifikant reduktion 
i oplevelsen af smerter og træthed blandt borgere, der har gennemført et 
kræftforløb i Frederiksberg Sundhedscenter. 

For kræftforløbene har vi i 2016 gennemført kvalitative interviews. Fælles for 
deltagerne er, at de er begyndt i forløbsprogram for kræft, fordi de har mødt 
sundhedspersonale, som har opfordret dem til at deltage. Som praktiserende læge kan 
du være med til at overvinde de barrierer, der er for at deltage i kræfttilbuddene. 

Kræftkoordinator Anne Friis
Anne er uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor kræftfeltet 
siden 1998. Hun har mange års erfaring fra onkologisk og hæmatologisk 
specialafdelinger på Rigshospitalet. Anne har en specialuddannelse i 
kræftsygepleje og en sundhedspædagogisk videreuddannelse. Som 
koordinator afholder Anne en indledende samtale med borgere med 
kræft og er kursusleder på kræftkurset. Den samlede indsats for borgere 
med kræft udføres af et tværfagligt team bestående af ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, diætister, psykolog og socialrådgiver. 
Kontakt info.: Tlf. 2898 5411, e-mail: kraeft@frederiksberg.dk

FORLØB FOR KRÆFTREHABILITERING
Målgruppe
Borgere, som er mindst 18 år, og har en kræftdiagnose, 
hvad enten borgeren er under udredning, i behandling 
eller færdigbehandlet. 
Pårørende kan også deltage i nogle af tilbuddene. 

Henvisningen bør indeholde
•	 Borgerens telefonnummer og gerne mail. 
•	 Kort anamnese (diagnose og behandling)
•	 Oplysninger om psykosociale forhold, 

komorbiditet mv. 
•	 Træningsrestriktioner

Indhold
Forløbet kan sammensættes af forskellige 
elementer, som afklares ved en indledende 
samtale. En stor del af borgerne gør brug af 
mange forskellige tilbud. Størstedelen deltager i 
træning, og en stor del benytter sig af tilbud om 
mindfulness, yoga og samtaler hos psykolog. 
Der er desuden tilknyttet en socialrådgiver til 
tilbuddet. 
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FORLØBSPROGRAMMET FOR KOL
”Jeg har fået meget bedre livskvalitet - fået lagt låg på panik- og 
angsttilfælde. Et rigtig godt og givende forløb.”

         -deltager fra forløbsprogrammet for KOL

Når vi modtager henvisningen, tilbydes borgeren en afklarende 
samtale samt fysisk vurdering hos en fysioterapeut, hvorefter 
forløbet planlægges på en tværfaglig konference. Kursusforløbet 
består af 9 uger med undervisning og træning. 

BORGERE MED KOL OPNÅR FORBEDRET 
FUNKTIONSEVNE 
Effekten af KOL-rehabiliteringen evalueres bl.a. gennem objektive 
funktionstest; rejse-sætte-sig-test og 6 minutters gangtest. For 
begge test viser vores opgørelser statistisk signifikante forbedringer 
i funktionsniveauet. Ændringerne betyder, at borgerne er i bedre 
stand til at klare dagligdagsaktiviteter og oplever mindre åndenød. 

Forløbskoordinator Hanne Skov 
Som forløbskoordinator er Hanne en del af KOL-teamet, der også består 
af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Hanne er sygeplejerske med 
specialeerfaring inden for lungesygdomme og har en sundhedspædagogisk 
videreuddannelse. Hanne planlægger og koordinerer KOL kursus og 
træningsforløb i samarbejde med det øvrige KOL-team.

Kontakt info.: Tlf. 2898 5456, e-mail: kol@frederiksberg.dk

FORLØB FOR KOL REHABILITERING
Målgruppe
Borgere med diagnosticeret KOL. FEV1/FVC < 70%, 
KOL på stratificeringsniveau B, C eller D (i stabil 
fase), moderat KOL med FEV1 mellem 50-80% af 
forventet, svær KOL med FEV1 mellem 30-50% af 
forventet i stabil fase, MRC > 2.

Henvisningen bør indeholde
•	 Borgerens telefonnummer og gerne mail
•	 Kort anamnese
•	 Spirometri-resultater (max 1 år gammel): FEV1 i 

% af forventet FEV1/FVC. 
•	 MRC-skala: grad af åndenød relateret til aktivitet. 
•	 Viden om patientens samlede funktionsevne og 

sociale vilkår

Indhold
Forløbet kan indeholde fysisk træning, 
undervisning, hjælp til rygestop, kostvejledning og 
motionsvejledning.
Kursusforløbet består af 9 ugers undervisning og 
træning. 
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FORLØBSPROGRAMMET FOR LÆNDE-RYG
”Fremragende, højprofessionel vejledning - inspirerende, pædagogisk 
veltilrettelagt. Såvel i holdmæssig sammenhæng som individuelt. 
Venlighed hele vejen rundt!”     
        -deltager fra forløbsprogrammet for lænde-ryg

Borgere, der henvises til et lænderyg-forløb, tilbydes et forløb på baggrund 
af en individuel fysioterapeutisk vurdering.

FÆRRE LÆNDERYG-SMERTER
Lænderyg-forløbet evalueres blandt andet ved at vurdere ændringen 
i deltagernes oplevelser af niveauet for smerter i ryg og lænd. Vores 
opgørelser viser, at deltagerne oplever signifikant lavere grad af smerter ved 
afslutning af forløbet sammenlignet med ved opstarten.

Fysioterapeut Nicolai Tuxen med specialeansvar for reumatologi
Nicolai varetager sammen med det øvrige fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske team lænderyg-forløbet. Teamet har en tværfaglig 
og rehabiliterende tilgang til lænderyg problematikker, der tager 
udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov. Forløbet 
giver udover undervisning og træning også mulighed for vejledning ved 
fastholdelseskonsulent, der hjælper med at fastholde borgernes tilknytning 
til arbejdsmarkedet.

Kontakt info.: Tlf. 2898 5400, e-mail: sundhedscentret@frederiksberg.dk

FORLØB FOR LÆNDE-RYG REHABILITERING

Målgruppe
Borgere over 18 år med nyopståede lændesmerter 
med eller uden udstråling til ben. Derudover 
omfatter tilbuddet borgere med gangrelaterede 
bensmerter og aftagende gangdistance, hvor man 
mistænker spinalstenose.

Henvisningen bør indeholde
•	 Borgerens telefonnummer og gerne mail

Indhold
Forløbet har 
fokus på at forebygge, at borgeren udvikler varige 
rygproblemer. Forløbet består af 12 gange á 75 
minutters varighed, dvs. to gange om ugen fordelt 
over seks uger. Der vil være vekslen mellem træning 
og undervisning med vægt på at inddrage deltagerne. 
Forløbet vil indeholde: Undervisning i ryggens 
anatomi og funktion, smertehåndtering, afprøvning af 
træningsformer og løfteteknikker.
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DIÆTBEHANDLING

Borgere, der henvises til diætbehandling ved klinisk diætist, får ved første samtale tilbudt et forløb - enten 
individuelt eller i en gruppe. Forløbet sammensættes udfra borgerens diagnose, motivation og ressourcer. Et 
forløb hos klinisk diætist består af op til 6 samtaler eller mødegange. 

BORGERNE OPNÅR MARKANTE VÆGTÆNDRINGER
For borgere med svær overvægt (BMI > 30) er succeskriteriet en reduktion på 5 % af vægten ved afslutning af 
forløbet. 2/3 af deltagerne opnår dette mål og taber sig gennemsnitligt 9,6 kg. Ser man på vægtudviklingen 
for samtlige deltagere er resultatet et gennemsnitligt vægttab på 6,6 kg. 
For borgere med uplanlagt vægttab er succeskriteriet som minimum stabilisering af vægten, hvilket opnås for 
95 % af forløbene. Den gennemsnitlige vægtændring er en øgning på 3,9 kg. 

Sundhedscentrets diætister
Diætbehandlingen varetages af 4 autoriserede kliniske diætister, der 
har mange års erfaring med klinisk arbejde. Diætisterne har hver især 
et specialområde, og gruppens samlede kompetencer dækker derfor 
både livsstilsproblematikker og følger af sygdom; type 2-diabetes, KOL, 
hjertesygdom og kræft samt vejledning og støtte til overvægtige børn og 
unge og deres forældre. 

Kontakt info.: Tlf. 2898 5400, e-mail: sundhedscentret@frederiksberg.dk

”Det har været inspirerende at være sammen med andre, som kan give 
mig nye inputs og perspektiver på at tabe sig”

           -deltager fra gruppeforløb for svært overvægtige

DIÆTBEHANDLING

Målgruppe
Borgere med diagnoserne type 2-diabetes, 
dyslipidæmi, adipoditas (BMI>30) og borgere med 
uplanlagt vægttab. 
Borgere der deltager i forløbsprogrammerne for type 
2-diabetes, hjertesygdom, kræft, KOL og lænde-ryg. 

Henvisningen bør indeholde
•	 Borgerens telefonnummer og gerne mail
•	 Henvisningsårsag med kort anamnese. 
•	 Oplysninger om relevante blodprøvesvar: Hb1Ac, 

total-kolesterol, HDL, LDL, triglycerider.  
•	 Højde og vægt, BMI. 

Indhold
Alle borgere med uplanlagt vægttab tilbydes 
individuel diætbehandling.

Borgere med svær overvægt tilbydes individuel 
diætbehandling, såfremt borgeren også er tilknyttet 
et forløbsprogram. Borgere, der ikke har andre 
udfordringer end svær overvægt (BMI>30), tilbydes 
et gruppeforløb. Undervisningen på gruppeforløbet 
varetages af en diætist, motionsvejleder og en 
psykolog. 

Samtaler om overvægt er et tilbud til familier med 
børn og unge, der kæmper med overvægt, og som 
bor eller går i skole i Frederiksberg Kommune. 
Familierne får inspiration til en sund hverdag med 
mere bevægelse og gode madvaner (kræver ikke 
henvisning).
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HENVISNINGER TIL SUNDHEDSCENTRET
I 2016 modtog Sundhedscentret (Forebyggelsen) i alt 1.038 henvisninger. Heraf er 391 henvisninger (38 %) 
fra almen praksis på Frederiksberg. I figuren på modsatte side, ses antallet af henvisninger fra hver enkelt 
praksis på Frederiksberg i en anonymiseret form. Det vedlagte ark viser samme opgørelse, men her fremgår 
antallet af henvisninger fra egen praksis også. Den samlede opgørelse af henvisninger for 2016 viser, at:

•	 46 ud af 49 praksis på Frederiksberg (94 %) har henvist en eller flere borgere til Sundhedscentrets tilbud
•	 det gennemsnitlige antal henvisninger er 8 henvisninger pr praksis
•	 den praksis, der i 2016 har henvist flest borgere, har henvist 24 borgere, mens den der har henvist færrest 

har henvist 0 borgere*

SÅDAN HENVISER DU
Deltagelse i et forløbsprogram kræver henvisning fra egen læge eller hospitalslæge. For en stor gruppe 
borgere er viden om de eksisterende tilbud afhængig af, at du som læge foreslår eller informerer dine 
patienter om mulighederne. 
I den nye medcom standard er det beskrevet, hvad henvisningerne bør indeholde. Der er til 
forløbsprogrammerne tilknyttet en række henvisningskriterier, der skal være opfyldt før kommunen kan 
tilbyde et rehabiliteringsforløb. Det betyder f.eks at det er nødvendigt for KOL-koordinatoren at få oplyst 
resultaterne af spirometrisk undersøgelse for at kunne igangsætte et forløb. Herunder har vi oplistet de 
informationer, der er brug for i forbindelse med henvining. Husk at inkludere borgerens telefonnummer og 
gerne e-mail. 

FORLØB OPLYSNINGER I HENVISNINGEN
TYPE 2-DIABETES Kort anamnese, særlige hensyn eller forhold. Resultat af seneste HbA1c, 

kolesterolstatus, brug af relevant medicin.

HJERTESYGDOMME Kort anamnese, herunder sværhedsgrad af hjertesygdom f.eks. EF (Ejection 
Fraction) ved hjertesvigt, eventuelle træningsrestriktioner samt relevant 
komorbiditet. 

KRÆFT Kort anamnese (diagnose og behandling). Relevante oplysninger om 
psykosociale forhold, komorbiditet og træningsrestriktioner. 

KOL Kort anamnese. Spirometri-resultater (max 1 år gammel): FEV1 i % af forventet 
FEV1/FVC. MRC-skala: grad af åndenød relateret til aktivitet. Eventuelt 
relevant information om patientens funktionsevne og sociale vilkår. 

LÆNDERYG Kort anamnese. 

DIÆTBEHANDLING Kort anamnese. Oplysninger om relevante blodprøvesvar: HbA1c, total 
kolesterol. HDL.LDL, triglycerider. Eventuelt højde, vægt og BMI.

ØVRIGE TILBUD
Ved henvisning til forløbsprogram eller diætbehandling vil borgeren altid blive tilbudt andre relevante forløb 
så som rygestopkursus, samtaler om alkohol, motionsvejledning, sexologisk rådgivning, mindfulness, lær at 
tackle-forløb, samtale hos kræftpsykolog, socialrådgivning eller særlige tilbud for mænd.
Såfremt borgeren ikke kan deltage i gruppeforløb, eksempelvis pga. sproglige eller psykosociale 
vanskeligheder, vil borgeren blive tilbudt et individuelt forløb. 

*Der er ikke taget forbehold for antallet af læger, der er tilknyttet den enkelte praksis. Men selvom størstedelen af de praksis, der 
henviser få borgere er praksis med en enkelt læge, er der flere praksis med en enkelt læge blandt de praksis hvorfra, der kommer et 
stort antal henvisninger.
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FORDELINGEN AF HENVISNINGER
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På Sundhedscentret har vi en række tilbud, der ikke kræver lægehenvisning. Det har dog stor betydning, at 
du som læge opfordrer dine patienter til at gøre brug af tilbuddene. Eksempelvis kan vi se, at 50 % af alle der, 
påbegynder et rygestopkursus oplyser, at de er blevet opfordret til det af deres egen læge.

For at gøre det nemt at opfordre dine patienter til at deltage i et relevant tilbud 
i Sundhedscentret, har vi vedlagt nogle visitkort, som du kan udlevere. Der er 
kontaktoplysninger på bagsiden af kortet, så borgeren kan tage kontakt til os. 
Der er mulighed for at ’henvise’ til følgende tilbud:

Rygestop
70 % af alle rygere vil gerne være røgfri, og et rygestopkursus øger chancerne for 
et varigt rygestop markant. Sundhedscentrets rygestopkurser er gruppebaserde 
og består af 5 mødegange af to timers varighed. Undervisningen varetages af 
professionelle rygestoprådgivere. De seneste års opgørelser viser, at 40-50% af 
deltagerne stadig er røgfri 6 måneder efter afsluttet kursus.

Samtale om alkohol
Samtale om alkohol er et tilbud til borgere med et storforbrug af 
alkohol og borgere, der ønsker at forandre deres alkoholvaner. Tilbuddet består af 1-3 
motiverende samtaler som varetages af kommunens alkoholkonsulenter, der er uddannet i den 
evidensbaserede metode ’den motiverende samtale’. Ved misbrug/afhængighed kontaktes 
Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. 

Motionsvejledning
Motionsvejledningen er et tilbud til borgere, der søger inspiration til at komme i 
gang med træningen og bevæge sig mere i hverdagen. Tilbuddet kan både være 
et individuelt- eller gruppebaseret forløb. Motionsvejlederen har stort kendskab til  
motionstilbud, der findes på Frederiksberg og hjælper borgeren med at finde det rette 
tilbud. 

Lær at tackle kurser
Lær at tackle kurser er gruppebaserede tilbud, der henvender sig til borgere og 
pårørende over 18 år. Kurset veksler mellem korte oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser 
og individuelt arbejde. Vi tilbyder kurser i angst og depression, kronisk sygdom og kroniske smerter. 
Sundhedsstyrelsens evalueringer har vist at kurserne har effekt. Og Sundhedscentrets egne effektopgørelser 
viser, at deltagerne opnår væsentlige og signifikante forbedringer af deres trivsel. 

Samtaler om sundhed
Samtaler om Sundhed er et tilbud til borgere der gerne vil ændre livsstil 
eller vaner. Det er en uforpligtende samtale, der kan motivere borgeren 
og give større viden om, hvordan man kan ændre sine sundhedsvaner. 
Sammen med borgeren finder vi ud af, hvordan borgeren arbejder i 
retning af et sundere liv.

TILBUD DER IKKE KRÆVER HENVISNING
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