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FORORD
Hvordan forbedrer vi sundheden for de mest udsatte borgere i

over for borgerne for at opnå bedre rekruttering eller bedre gennem-

landets kommuner? Det kan dreje sig om borgere, som måske ikke

førelse af sundhedstilbud. Baggrunden for projektet har været, at en

passer ind i sundhedscentrets genoptræningshold, fordi de har svært

række rapporter og videnskabelige studier viser, at der er stor social

ved at omgås andre mennesker. Eller dem som har svært ved at over-

ulighed i sundhed i Danmark. Der er samtidig et udbredt politisk

holde aftalen med deres læge, fordi de er misbrugere og har svært

ønske om at udvikle nye metoder og tilgange til at reducere denne

ved at have fokus på egen sundhed.

ulighed.

En række af landets kommuner har i løbet af godt halvandet år arbej

Dette katalog præsenterer et udvalg af de gode erfaringer, der er

det med, hvordan de kan hjælpe udsatte borgere og skabe mere

blevet gjort i de deltagende kommunale tilbud i forbindelse med

lighed i sundhed i det nære sundhedsvæsen.

forløbet.

Dette arbejde er foregået inden for LAKS-projektet – Lige adgang til
kommunale sundhedstilbud – som er et partnerskabsprojekt, der
er organiseret af Sund By Netværket, COWI, Ergoterapeutforeningen

Fakta om social ulighed i sundhed i Danmark

og Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Aarhus, København,

Social ulighed i sundhed betyder, at der er systematiske forskel-

Holbæk, Gladsaxe, Ballerup og Halsnæs kommuner. Hver kommune

le i, hvor gamle folk er, når de dør, og hvor syge de er, mens de

har deltaget med op til fire social- eller sundhedstilbud. I alt har 19

lever, alt efter hvilken uddannelse og indkomst de har, og hvilke

kommunale tilbud deltaget i LAKS.

arbejdsforhold de arbejder under. At forskellene er systematiske
vil sige, at de bliver stående i stort set uforandret form, selvom

Projektet er gennemført i perioden december 2014 til december

individerne over tid skiftes ud.

2016 og er finansieret af partnerskabspuljen under det tidligere
Ministerium for Sundhed og Forebyggelse1.

I Danmark har der været en stigning i den sociale ulighed i
sundhed gennem de seneste 20 år. Den sociale ulighed i sund-

Formålet med projektet har været at finde konkrete måder at

hed medfører store og stigende udgifter til behandling, pleje og

reducere ulighed i sundhed på og teste dem med kommunerne

støtteordninger. Ulighed i sundhed har været på den politiske

og borgerne. Projektet har taget afsæt i en ambition om at skabe

dagsorden i en årrække. Den tidligere SR-regering havde reduk-

forandring gennem små skridt i de deltagende kommuner. Det har

tion af social ulighed i sundhed som det vigtigste nationale mål

ikke handlet om at udvikle nye tilbud eller helt nye rutiner, men om

for danskernes sundhed år, og den nuværende regering har

at ”skrue” lidt på praksis og f.eks. i højere grad differentiere indsatsen

fokus på at reducere navnlig geografiske uligheder og forskelle i
adgang til sundhedstilbud.
Forskellige undersøgelser viser, at selvom middellevetiden er
steget for alle indkomstgrupper i Danmark, så lever den rigeste
fjerdedel af f. eks. mænd ti år længere end den fattigste fjerdedel. Dette er blandt andet et eksempel på den sociale ulighed
i sundhed, der findes i Danmark. Inddeler man danskerne efter
uddannelseslængde, ser man samme tendens til, at jo højere
uddannelse folk har, jo længere lever de, og jo mindre syge
bliver de.

1. Det nuværende Sundheds- og Ældreministerium.
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INDLEDNING
LAKS har haft fokus på at fremme lighed i

Metodisk har den såkaldte aktionslærings

Aktionslæringstilgangen i LAKS-projektet er

sundhed i kommunale social- og sundheds

metode (ALG-metoden) været anvendt som

valgt, fordi erfaringen viser, at læringspro-

tilbud gennem tæt dialog og samarbejde

ramme for dette samarbejde. I al sin enkel-

cesser, som har en vekselvirkning mellem

med medarbejdere i de 19 tilbud, som har

hed består ALG-metoden i at involvere en

afprøvning af nye handlinger og refleksion,

deltaget i projektet.

udvalgt gruppe medarbejdere – en såkaldt

er særligt gode til at skabe læring og kom-

aktionslæringsgruppe – i en forandrings

petenceudvikling i organisationer. Grund

proces, som har fokus på at identificere og

idéen i aktionslæring er, at man afprøver ny

løse udfordringer, som medarbejderne

viden i praksis og derefter reflekterer over

oplever som barrierer for at nå strategiske

sine erfaringer for derigennem at opøve og

mål i deres daglige praksis – i dette tilfælde

forbedre sine kompetencer. Dette gentages

målet om at skabe mere lighed i sundhed.

i flere forløb, hvor man løbende planlægger

Kommunale social- og sundheds
tilbud, som har deltaget i LAKS
Center for Kræft og Sundhed
Københavns Kommune

og udfører handlinger på baggrund af de

Værestederne Mødestedet og Skuret

erfaringer, man har opnået og udvekslet i

Gladsaxe Kommune

tæt samarbejde med sit team.

Carlshuse Gladsaxe Kommune
Rusmiddelcentret Gladsaxe Kommune
Egekrogen Gladsaxe Kommune
Havlit 1 & 2 og Fjorden
Halsnæs Kommune
Paraplyen Halsnæs Kommune
Idrætshallerne Halsnæs Kommune
Livsstilscafe Ballerup Kommune

LAKS har overordnet set skabt resultater på tre niveauer:
• På borgerniveau i form af bedre sundhed for flere borgere.
Vi har fået et ekstra sæt “social ulighed i sundhed” briller på, som har bidraget til at skabe tilbud
og koordinere indsatser til ressourcesvage eller særligt sårbare borgere.
Liselotte Bonde Jensen, Genoptræningscentret, Holbæk.

Genoptræningscenteret
Holbæk Kommune
Plejehotellet Holbæk Kommune
Sundhedscenteret Holbæk Kommune
Stenhusbakken Holbæk Kommune
Globus 1 Folkesundhed Aarhus Vest
Aarhus Kommune
Sletten Aarhus Kommune
Center for sundhedsforløb
Folkesundhed Aarhus Vest
Aarhus Kommune
Korsagergården Aarhus Kommune
Provstebakken Aarhus Kommune
Enhed for Sundhedsfremme og
Forebyggelse Aarhus Kommune

• På medarbejderniveau i form af kompetence- og metodeudvikling samt faglig tilfredshed
via mere differentierede handlemuligheder i relation til borgerne.
Vi har lavet metodeudvikling om social ulighed i sundhed, fået sat ord på det, vi gør allerede, og
haft tid til at reflektere over egen praksis. Vi har forfinet nogle af de tilgange, vi har, og vi har fået
et fælles fodslag om det, vi gør. Projektet har bidraget med en anerkendelse af, at denne her type
arbejde har prioritet i kommunen.
Sussie Østerby, Globus 1, Aarhus.
• På institutionsniveau i form af højere kvalitet, et fælles sprog om lighed i sundhed og en
større synlighed af arbejdet med ulighed i sundhed.
• Projektet har været en anderledes måde at arbejde på, som er til gavn for organisationen ved,
at vi undersøger, hvad vi gør, hvilket giver erfaringer, som vi har taget ved lære af. At få sat ord
på det vi gør, er en interessant proces, og gør det synligt på hvert niveau. Projektet har gjort det
forståeligt og synliggjort, hvorfor der bliver brugt meget tid på en lille patientgruppe.
Carina Wedell Andersen, Center for Kræft og Sundhed, København.
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ALG-metoden

FASE 4
Evaluering
af resultat

FASE 1
Identifikation
af problem
RESULTATER

FASE 3
Afprøvning
af løsning

FASE 2
Identifikation
af løsning

De 19 aktionslæringsforløb er blevet gen

faldet fra sundhedstilbud, for at få mere

nemført som skræddersyede processer for

viden om baggrunden og konteksten for

hvert kommunale tilbud. Hvert aktions

problemet for herefter at identificere en

læringsforløb omfattede fire faser (se 

løsning.

figuren).
• Tredje fase bestod i at afprøve løsningen
• Første fase havde fokus på at identificere

– f.eks. at tilbyde forebyggelseshold

det konkrete problem, som medarbej

rettet mod mænd, hvis man har fundet

derne ønskede at adressere i aktions

ud af, at det primært er mændene, som

læringsforløbet. Det var her centralt, at

falder fra, eller at gennemføre sundheds

det var et problem eller en udfordring,

tilbud i borgernes nærmiljø med brug af

som var fremtrædende i arbejdet, og

instruktører, som er kendt fra lokalmiljøet.

som deltagerne havde mulighed og
motivation for at arbejde med.

• Fjerde fase havde fokus på at evaluere
resultatet af den afprøvede løsning –

• Anden fase havde fokus på at identificere

f.eks. om der var et mindre frafald blandt

en løsning på problemet. Løsningen

målgruppen nu i forhold til før, man

bestod ofte af flere trin. Første trin kunne

iværksatte løsningen, eller om borgerne

f.eks. bestå i at iværksætte en mindre

gav udtryk for større tilfredshed end

undersøgelse blandt borgere, som er

tidligere.
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TRE CENTRALE TEMAER I LAKS
Hvordan hjælper man borgere med
multisygdom igennem det kommunale system og frem til de rigtige
sundhedstilbud? Hvordan fastholder
man de borgere, som stikker allermest
ud og er allersværest at fastholde i et
sundhedstilbud? Og skal man det?

at overholde aftaler eller sikre overgange

tilbud om sundhedsindsats”. Til sidst har en

mellem forskellige social- og sundhedstilbud.

del af de kommunale tilbud haft fokus på
at støtte deres borgere i at få en sundere

På trods af forskellighederne kan man allige

livsstil i forhold til navnlig kost og motion.

vel sige, at de kommunale tilbud primært har

Denne problematik har vi kaldt “sundhed i

arbejdet med tre temaer i LAKS-projektet.

hverdagen”.

En del har arbejdet med at skabe bedre

På de følgende sider fortælles der om nogle

Hvert kommunalt tilbud, som har deltaget

overgange for deres borgere i kommunen.

af de erfaringer under de tre temaer, som

i LAKS, har haft sin egen konkrete og unikke

Det kalder vi “én borger – mange udford

kommunerne har høstet i projektperioden.

problemstilling. Nogle gange har det hand-

ringer”. Andre har haft fokus på at skabe

Alle deltagende tilbud har arbejdet med

let om at inkludere eller fastholde borger-

kontakt til borgergrupper, som traditionelt

hvert deres interessante projekt, men i det

grupper, som har vanskeligheder ved at

har fravalgt tilbuddet, og skabe en rumme-

følgende har vi kun mulighed for at nævne

bruge et kommunalt tilbud. Andre gange

lighed i deres tilbud, så disse borgere også

et begrænset udvalg af dem.

har det handlet om at hjælpe borgere med

gør brug af det. Det kalder vi “det rigtige
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ÉN BORGER – MANGE
UDFORDRINGER

>>

BROBYGNING MELLEM
BORGER OG SYSTEM
En del borgere veksler mellem eller
gør brug af mere end ét social- eller
sundhedstilbud på samme tid. De
kommer f. eks. både på et værested
og i Sundhedshuset samtidigt.
Optimal behandling af disse borgere
kræver ofte koordinering mellem
kommunens tilbud. Flere kommuner
har derfor særlig opmærksomhed på
at samarbejde på tværs af tilbud og
afdelinger. I de følgende cases ses
eksempler på, hvordan flere enheder
har taget denne udfordring op, så
sårbare og socialt udsatte borgere
får størst mulig gavn af de forskellige
tilbud i kommunen.

I Aarhus Kommune har man på botilbud-

de sundhedsfaglige netværk og tilbud, der

det Sletten arbejdet med at smidiggøre

er relevante for beboerne. Det har givet

kontakten mellem beboere og sundheds

medarbejderne et bedre grundlag for at

system. Projektet har ført til, at Slettens

hjælpe borgerne til bedre sundhed.

beboere nu i højere grad modtager en
mere differentieret lægebehandling, og

Et tættere samarbejde med sundhedsaktø

deres beboere er blevet mere opmærk-

rer og faciliteringen af kontakt betyder, at

somme på rettigheder og behandlings

beboerne får bedre adgang til sundhed og

muligheder.

korrekt og eventuelt tværfaglig behandling.
Indsatsen har samtidig banet vej for en

Slettens beboere er primært misbrugere

større bevidsthed om sundhed og motiva-

med psykiske og sociale problemer, som

tion hos beboerne til at anvende sundheds

kan have en adfærd, der bliver en barriere i

tilbud og tage en dialog med egen læge.

forhold til at gøre brug af f.eks. praktiserende læge eller hospital. For medarbejderne

”Nogle borgere får ikke viden om sund-

i botilbuddet har LAKS-projektet været en

hedsydelser, medmindre de får den stillet

oplagt mulighed for strategisk at arbejde

direkte til rådighed. Man glemmer ofte

med at få denne gruppe inkluderet bedre i

dem, som ikke har evnen. For os har det

sundhedsvæsnet.

handlet om at bygge bro mellem borger
og system, så borgerne ikke tabes. Det

Centralt for indsatsen har været at fremme

kan f.eks. handle om at hjælpe med at

beboernes sundhed ved at kvalificere en-

skabe koordinerende kontakt mellem to

hedens samarbejde med sundhedsvæsenet

sundhedsfaglige instanser for borgeren.

og få udnyttet de muligheder for sundheds

Eller give borgerne en viden, som gør, at de

tilbud, kommunen og regionen ellers har.

kan stille målrettede spørgsmål til systemet
og tilbuddene”, fortæller tovholder Henrik

Arbejdet har resulteret i oversigter, der
beskriver den enkelte beboers behov og

Vincentz Kristensen.
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MÅLRETTET INFORMATION
GUIDER BORGERNE
For at støtte borgere i rusmiddelbehand

eller adgang til internet, så de kan opsøge

delcentret begyndt at informere borgeren

ling har Rusmiddelcentret i Gladsaxe

mulighederne. Rusmiddelcentret har arbej

via en SMS-service. Det har været en stor

eksperimenteret med at fremme infor-

det med at motivere borgerne og gøre

udfordring for stedet, at brugerne ikke

mationen om kommunens sundheds- og

information og oplysning let tilgængelig,

dukkede op til aftaler med stedets læger.

socialfaglige tilbud og ikke mindst øge

så borgerne bliver opmærksomme på de

Der sendes nu en påmindelse på SMS to

fremmødet til behandlinger via systema-

muligheder, der er for at fremme deres

timer før aftalen, hver gang der bookes en

tisk reminder.

sundhed og trivsel i almindelighed.

lægetid eller sundhedsaftale. Og de fore

Når folk kommer til Rusmiddelcentret,

Ved hjælp af informationsskærme i Rus-

er det for at få det mindre skidt. Kunsten

middelcenterets cafeområde, som er sat

”Ud over at vi mindsker antallet af udebli

er at holde dem fast i den beslutning og

op som del af LAKS-projektet, inspireres

velser, er det også en positiv oplevelse for

understøtte en motivation i retning af helt

brugerne samtidig til at benytte andre

borgeren, som får en følelse af at have styr

at lægge rusmidlerne på hylden. Det kan

kommunale tilbud. Det kan være mad-

på noget og kunne noget. Vigtigst er det,

handle om at få styr på ernæring, diabetes,

kurser, rygestopkurser, sociale interne og

at borgeren støttes i at gennemføre sin

infektioner mv. Det fortæller Vivian Grøn-

eksterne aktiviteter mv. Skærmen viser også

behandling”, siger Pernille Bruun Hermann,

feldt, som er tovholder på LAKS-indsatsen

kontaktinformation til f.eks. jobcenter og

der er social- og sundhedsassistent i Rus-

på Rusmiddelcentret.

familieafdelingen, ligesom åbningstider og

middelcentret.

løbige erfaringer er meget positive.

lukkedage i Rusmiddelcentret annonceres.
Mange af borgerne har lyst til at benytte
sig af kommunens faciliteter og tilbud, men

For at sikre at flere husker deres aftaler og

har måske ikke altid den fornødne viden

gennemfører deres behandling, er Rusmid-
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LIVSSTILSCAFE HAR BEDRE SUNDHED
PÅ MENUEN
Livsstilscafeen i Ballerup Kommunes

hvor beskæftigelses-, social- og sundheds

kommunikation og arbejdsgang mellem

Sundhedshus er sat i verden for at give

området alle deltager med henblik på at

enhederne.

borgere med kroniske sygdomme eller

skabe et ensartet fælles tilbud til borgere,

psykiske lidelser mulighed for at arbejde

som ellers let har kunnet falde mellem

Selvom Livsstilscafeen er en succes for de

på at ændre livsstil i et gruppeforløb.

forskellige stole i kommunen. Målet er, at

visiterede borgere, peges der dog på, at det

Tilbuddet er et samarbejde på tværs af

alle de enheder, som møder de borgere,

brede samarbejde omkring rekrutteringen

beskæftigelses-, social- og sundheds

som kunne have gavn af at blive visiteret

også har afsløret nogle udfordringer.

området i kommunen.

til Livsstilscafeen, kender til tilbuddet - i

Der kan være nogle udsatte borgere, der

jobcentret, sundhedscentret eller social

Der kan være lovgivningsmæssige ting, der

psykiatrien.

gør det svært at udveksle informationer
om borgerne på tværs af enheder, ligesom

har så dårligt fysisk eller psykisk helbred,
at de ikke kan møde kravet om aktivering,

”Vi forsøger at komme ud til alle de afdelin

der har været praktiske eksempler på, at de

men samtidig ikke kvalificerer sig til at

ger, hvor der kunne være en god rekrutter-

interne it-systemer ikke snakker sammen.

blive henvist til rehabilitering, f.eks. fordi de

ingsbasis og fortælle dem om tilbuddet.

Projektgruppen har derfor fokus på at ud-

ikke har været gennem et sygdomsforløb.

Vi arbejder på at udvikle et simpelt screen-

vikle klare arbejdsgange og aftaler, som

Til den gruppe har man forsøgt at tilbyde

ingsværktøj, der kan hjælpe f.eks. job

skal være med til at sikre et mere syste

et forløb i Livsstilscafeen med øje for at øge

centrene i deres udredning af borgeren til

matisk samarbejde om Livsstilscafeen.

deres trivsel, livskvalitet og sundhed.

at vurdere, om der også kunne være behov
for en sundhedsindsats”, fortæller tovholder

Som noget helt særligt har Ballerup Kom-

Bjørn Hother Pedersen og understreger, at

mune valgt at iværksætte et LAKS-forløb,

der fokuseres på at skabe en formaliseret
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DET RIGTIGE TILBUD OM
S UNDHEDSINDSATS
SKRÆDDERSYEDE SUNDHEDS
INDSATSER
Balancegangen mellem de fastlagte
kommunale tilbud og muligheden for
individualitet eller fleksibilitet i disse
tilbud kan være en svær størrelse at
håndtere. Flere af de aktive enheder
i LAKS-projektet har arbejdet med at
have fokus på udredning og screening
af den enkelte borger, samtidig med
at man er underlagt nogle standardise
rede kommunale tilbud. Spørgsmålet
er derfor, hvordan man finder en balance i de udbudte sundhedstilbud og
dertil afmålte ressourcer, og samtidig
sikrer, at borgerne får skræddersyet et
forløb, der passer til deres situation.

Når der arbejdes med sundhedstilbud til
målgrupper med komplekse behov, duer
’one size fits all’-løsninger ikke. Det har man
erfaret i Aarhus Kommune, hvor Folkesundhed Aarhus Vest i idræts- og kulturcenteret
Globus1 i Gellerupparken har haft fokus
på at udvikle en systematik for, hvornår og
hvordan de skulle skræddersy indsatsen til
den enkelte borger.
Medarbejderne i Folkesundhed Aarhus
Vest møder i deres daglige arbejde udsatte etniske minoriteter, ofte med dårlige
dansksprogkundskaber, som kan være
særligt udfordret i forhold til livstilssygdomme og det at navigere i sundhedssystemet samt ikke mindst at tage ansvar for
egen sundhed.
Enheden oplever at arbejde med en målgruppe, som har meget komplekse behov.

der har brug for en sideløbende ’hånd-

Derfor må de ofte bøje regler og lave

holdt’ indsats for at kunne gennemføre et

meget benarbejde for at give deres mål-

af standardforløbene.

gruppe et tilbud, som reelt understøtter
forandring. Samtidig har de manglet en

”Der er kommet mere klarhed over det, vi

fælles forståelse af, hvornår og hvordan de

gør. Vi har ikke nødvendigvis ændret så

skulle tilpasse indsatsen til den enkelte og

meget på vores praksis, men vi har fået

dermed sikre, at alle får ’det bedste’.

et fælles sprog og er blevet meget mere
bevidste om vores sundhedspædagogiske

En kortlægning af indsatsen til særligt

metode og betydningen af at kunne differ-

belastede borgere har tydeliggjort, hvad

entiere indsatsen til den enkelte borger”,

deres sundhedstilbud skal indeholde, den

lyder det fra tovholder Sussie Østerby.

sundhedspædagogiske metode, hvad der
er vigtigt i mødet med borgeren, og hvilke

Enheden har udviklet en række screenings

værktøjer kan anvendes.

spørgsmål til den indledende samtale med
borgeren, som skal være med til at synlig-

For enheden har et fokuspunkt været ud-

gøre, hvornår der kan være behov for en

vikling af et redskab til differentiering af

supplerende, håndholdt indsats. Desuden

indsatsen ud fra den enkelte borgers mulig-

har medarbejderne udviklet en model, som

heder og behov, så de lettere kan skelne

beskriver den praksis, de metoder og den

mellem, hvem der kan klare et af enhedens

sundhedspædagogiske teori, der ligger

standardforløb (f.eks. sundhedsforløb,

til grund for det, de kalder ‘en kompleks

smertehåndtering eller rygestop), og hvem

sundhedspædagogisk indsats’.
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FÆLLES FAGLIGT UDGANGSPUNKT
– INDIVIDUELLE INDSATSER
For at understøtte at alle borgere uanset

opgaver med at skabe kontakt til og opbyg-

faglige drøftelse af patienternes behov for

uddannelsesniveau har lige deltagelse

ge en relation til borgerne. Arketyperne

rehabilitering. Samarbejdet sikrer, at der er

i og udbytte af kræftrehabilitering, har

hjælper dermed personalet med, hvordan

tæt sammenhæng mellem behandling og

Center for Kræft og Sundhed i Køben-

de skal differentiere deres handlinger med

rehabilitering for en gruppe borgere med

havns Kommune udviklet et værktøj, der

udgangspunkt i faglig erkendelse af behov

meget komplekse problemstillinger, og at

skal øge medarbejdernes forståelse for

og viden om, hvad der rent faktisk skal til

disse borgere ikke ’tabes’ mellem hospital

for at rehabilitere målgruppen. Det for

og kommunal rehabilitering.

borgere i målgruppen og deres behov.

tæller Carina Wedell Andersen, som har
Hos Center for Kræft og Sundhed i Køben

været tovholder på projektet.

Både arbejdet med arketyper og et styrket
samarbejde med andre aktører har givet

havns Kommune har man i forlængelse af
centrets arbejde med individuelt tilrette-

Borgere med kort eller ingen uddannelse

enheden endnu bedre mulighed for at hand-

lagte tilbud i LAKS-projektet fået en dybere

har ofte problemstillinger, der knytter sig

le og agere på de komplekse problemstill-

forståelse for de udfordringer, borgere

til andet end deres kræftdiagnose. Hermed

inger, der kendetegner målgruppen.

med kort eller ingen uddannelse har. Dette

bliver afgræsning af opgaven med kræftre

har ført til større ensartethed i opgaveløs-

habilitering vanskelig, og der ligger en

Lighed i sundhed kræver differentierede

ningen, så alle borgere tilbydes den rette

særlig opgave i at sikre samarbejdet med

indsatser, forklarer Carina Wedell Andersen

rehabilitering. Centret har ikke ændret på

andre relevante aktører i og uden for

og uddyber: “Det er en styrke at have indi-

tilbuddene til borgerne, men arbejdet med

kommunen.

viduelle forløb. Lang eller kort uddannelse
– man kan have et lige stort behov for re-

at forbedre medarbejdernes forudsætninFor at kunne hjælpe borgerne bedst muligt

habilitering. Det er vigtigt at have blik for

i deres rehabiliteringsproces har Center

det enkelte menneske og en nuanceret

Gennem udvikling af et refleksionsredskab

for Kræft og Sundhed eksempelvis styrket

forståelse af målgruppen. Vi skal rehabi-

kaldet ’arketyper’ har medarbejderne

samarbejdet med øre-, næse-, halskirurgisk

litere alle uanset uddannelsesniveau. LAKS

skærpet opmærksomheden på den meget

afdeling på Rigshospitalet. En ergoterapeut

har bidraget med at sætte fokus på borgere

sammensatte målgruppes behov. Arke-

fra centret indgår i det tværfaglige team,

med kort eller ingen uddannelse. Heldigvis

typerne beskriver de udfordringer, persona-

der er etableret på Rigshospitalet, og som

indgår LAKS hos os i et treårigt projekt, så

let oplever i mødet med forskellige typer af

består af udgående sygeplejersker, ergo

vi fortsætter med at udvikle både reflek-

borgere og guider til forskellige handle-

terapeuter, fysioterapeuter, læger og

sionsredskabet ’arketyper’ og samarbejdet

muligheder. Arketyperne skaber også

diætister. Ergoterapeuten fra Center for

med omverdenen”.

synlighed omkring de ofte tidskrævende

Kræft og Sundhed inddrages i den tvær

ger for at arbejde med målgruppen.
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VIDENSDELING FØRER TIL BEDRE
INDIVIDUELLE FORLØB
Sårbare og ressourcesvage borgere del

og sammenhængende trænings- og sund

træningscenteret, om samarbejdet om

tager ofte mindre aktivt i genoptrænings-

hedsforløb ud fra et helhedsperspektiv

videndeling og dialog med andre kommu-

forløb. Den problematik vil Genoptræn

af borgeren. Oversigten gør det lettere at

nale tilbud.

ingscentret i Holbæk Kommune til livs.

skabe kontakten og henvise til andre, når

Gennem LAKS arbejder enheden med at

det drejer sig om problemstillinger uden

Ud fra en målsætning om at afdække

kortlægge andre kommunale tilbud, dele

for deres kerneområde.

borgerens samlede problematikker i for-

viden og samarbejde for at kunne tilbyde
bedre individuelle forløb til borgerne.

bindelse med genoptræning har enheden
Oversigten over kommunens tilbud har

eksperimenteret med et screeningsredskab,

også dannet grobund for samarbejde med

som skal afdække alle væsentlige forhold,

Genoptræningscenteret i Holbæk Kommune

andre aktører. Fredagsmøder, informations-

der kan have relevans for rehabiliterings-

tilbyder genoptræning med udgangspunkt

materiale og dialog med relevante samar-

forløbet. Det drejer sig om livsstil, mentale

i en individuel genoptræningsplan fra

bejdspartnere gør, at medarbejderne er

og sociale forhold. Redskabet forbedres

sygehuset. Sårbare og ressourcesvage

bedre klædt på til at indgå i generelle sund-

og tilpasses undervejs, men en række ele-

borgere har ofte svært ved at fokusere

hedsproblematikker. Blandt andet har 

menter er allerede blevet en fast del af den

deres energi på træning, fordi de også

løbende aftaler med konsulenter fra Sund

systematiske sygehistorie (anamnese).

har sociale, mentale eller livsstilsmæssige

hedscentret i kommunen, som også er

udfordringer. Nogle borgere har brug for

engageret i LAKS, været medvirkende til

et længere forløb, og at andre indsatser i

dette.

sammenhæng med træning igangsættes,
for at de kan fastholdes og profitere af

Et samarbejde tager udgangspunkt i en

træningsforløbet.

fælles forståelse af problematikken: “Vi
skal ikke alle være ens, men vi skal have en

Gennem LAKS arbejder enheden med en

fælles retning. Borgerne skal opleve, at de

oversigt over andre relevante tilbud i kom-

støttes og hjælpes igennem det sammen-

munen. Kortlægningen hjælper enheden til

satte trænings- og sundhedsforløb”, siger

at kunne tilbyde borgeren et koordineret

Liselotte Bonde, daglig leder af Genop-
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SUNDHED I HVERDAGEN
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MEDBESTEMMELSE GIVER POTE
Hverdagens rutiner og daglige gøremål kan nemt overskygge muligheden
for en sundere livsstil. Hvordan kan
man ændre små ting i dagligdagen,
så der opnås forbedret sundhed og
livskvalitet for psykisk sårbare og
socialt udsatte borgere på botilbud
og aktivitetscentre? Flere enheder
i LAKS kender til problemstillingen,
og i det følgende udfoldes, hvordan
tre enheder har valgt at skrue på små
tiltag i hverdagen, som kan medvirke
til en betydelig livsstilsændring for
borgeren.

Medarbejdere på botilbuddet Havlit har

en livsstilsdag med personale og beboere,

med stor succes involveret beboerne i,

som indeholdt oplæg fra en diætist og fra

hvordan de kunne tænke sig, at motion

personalet om at lave sund mad.

og sundhed kom på dagsordenen. Efter
beboernes eget ønske har emnerne kred-

”Beboerne er blevet mere bevidste om

set omkring sund mad, nemme retter og

deres kost, og hvad det betyder at dyrke

en livsstilsdag.

motion, hvilket har ført til en ændring af
vaner for en dels vedkommende. Med LAKS

På det socialpsykiatriske bosted Havlit i

har sund livsstil fået et navn, som alle kan

Halsnæs Kommune har man grebet sund-

relatere til, uden at det bliver opfattet som

hed an fra beboernes synspunkt. Her har

en ’løftet pegefinger’. Initiativet er også

de på en række beboermøder spurgt ind til

blevet et socialt projekt med maddage og

beboernes egne oplevelser af dilemmaer

fællesmiddage, hvor de selv bestemmer,

i forhold til ulighed i sundhed, og ud fra

hvad der skal laves”, fortæller tovholder

deres svar har de valgt at fokusere på kost

Helene Stage Madsen og tilføjer, at bebo-

og motion. Det er der kommet mange

erne selv er begyndt at undersøge, hvad

spændende ideer ud af.

der er af viden inden for sundhedsområdet.

Personalet har sammen med deres borgere

Herudover har Havlit været i dialog med

udviklet og brugt en trin-for-trin-opskrifts-

bestyreren af kommunens idrætshaller, som

bog med let tilgængelige retter, ligesom

også er med i LAKS-projektet. Her har man

de sammen har trænet i at søge sundere

udforsket muligheder for, at Havlits brugere

opskrifter på internettet og vælge sundere

kan anvende forskellige idrætstilbud i kom-

alternativer ved indkøb. F.eks. er der kom

munen, herunder svømmehal, multihal og

met meget fokus på nøglehulsmærket

idrætshal samt aktivitetshuset Paraplyens

blandt beboerne. Herudover har de afholdt

træningsmaskiner.
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EN FØLGESVEND TIL TRÆNING
Ikke alle har lige nemt ved at komme til

Når genoptræningsforløbet afsluttes, bliver

for borgere, der har brug for hjælp til at

træning, selvom de har lyst. Aktivitets

borgeren henvist til Paraplyens trænings

komme over dørtærsklen til Paraplyen.

huset Paraplyen har derfor oprettet en

tilbud, der er bemandet af frivillige – både

ordning, hvor man kan følges med en.

for at vedligeholde funktionsniveauet og

Dette tilbud om en slags velkomstkomite

Initiativet med en følgesvend har vist sig

for få et socialt samvær med ligestillede. I

for særligt sårbare borgere er blevet for

at være en succes – flere kommer alene nu

LAKS har Paraplyen arbejdet tæt sammen

midlet via hjemmeplejen og lokalavisen,

og har gavn af både den fysiske træning

med Genoptræningen for at sikre en god

og initiativet har båret stor frugt. Der er

og den sociale forbindelse.

overgang fra genoptræning til Paraplyens

kommet mange henvendelser til både

tilbud.

hjemmepleje og lokalavis, som så har kon-

Aktivitetshuset Paraplyen er Halsnæs Kom

taktet følgesvendene. De har efterfølgende

munes tilbud til de +60-årige og førtids

Herudover har Paraplyen i forbindelse med

henvendt sig direkte til borgerne og fulgt

pensionister. Stedet har 1.750 brugere, og

LAKS startet en frivilliggruppe op, som de

vedkommende til Paraplyen, indtil han eller

alle aktiviteter foregår ved frivilliges hjælp.

kalder ”Følgesvende”. Formålet med denne

hun var klar til at deltage på egen hånd.

Som i flere af de andre aktionslæringsforløb

gruppe er at sikre lige adgang til tilbuddet

skiftede man fokus for sit LAKS-projekt i
løbet af projektperioden.
Som Mie Madsen, leder af Paraplyen, udtrykker det: “I forhold til lige adgang havde
vi en forestilling om, at mænd, der allerede
er i vores hus, havde svært ved at benytte
vores tilbud, og at vi derfor skulle have et
særligt fokus på dem. Ved hjælp af interviews og spørgeskema fik vi afklaret, at vi
selvfølgelig skal have fokus på at lave tilbud
til mænd, der er interessante for dem, men
at et særligt fokus ikke er nødvendigt for at
få dem til at melde sig til vores aktiviteter”.
I stedet valgte Paraplyen at have fokus på
at udvikle samarbejdet med Genoptræningen og Hjemmeplejen i kommunen. Mie
forklarer, at det i kommunen er sådan, at
en borger bliver visiteret til træning i det
kommunale genoptræningstilbud efter
eksempelvis en blodprop.
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MED SMÅ SKRIDT KAN MAN NÅ LANGT
PÅ VEJEN TIL EN SUNDERE HVERDAG
Botilbuddet Provstebakken i Aarhus
Kommune har valgt at sætte sund og
nærende kost på menuen tre gange om
dagen. Beboernes medicinering er også
sat under lup for at opnå en sundere
livsstil. Målsætningerne er nået med små
skridt, og enheden underviser nu andre i
god praksis.
Provstebakken er et socialpsykiatrisk botilbud, hvor borgerne har mulighed for at
skabe sig en tilværelse i eget hjem med
beboergrupper. Flere brugere har side
løbende med deres psykiske lidelse udvik
let en udpræget usund livsstil og medfølgende livsstilssygdomme. På grund af
psykiske symptomer har de ofte vanskeligt
ved at håndtere situationen og søge hjælp.
Som en vej væk fra den usunde livsstil har
Provstebakken valgt at tilbyde beboerne et

For Provstebakken er et andet skridt mod

er startet i LAKS, men projektet videreud-

sundt måltid tre gange om dagen. Måltid

en sundere livsstil at se medicinhåndterin-

vikles i andet regi, og Provstebakken er

erne er frivillige for beboerne. Personalet

gen efter i sømmene. Enheden har observ-

blevet førende på medicinhåndterings

har sammen med beboerne stået for både

eret, at medicin til beboerne udskrives fra

området og underviser nu andre lignende

indkøb og tilberedning af maden og har

flere forskellige læger uden samkøring

enheder”.

dermed arbejdet ud fra en proaktiv, praktisk

af registrene. Gennem LAKS har Provste-

og pædagogisk tilgang.

bakken sikret, at alle beboere er ajourført i
Fælles Medicin Kort (FMK), så alle kan følge

Ikke nok med at tiltaget har bidraget til

med i den ordinerede medicin til borgerne.

få mere sundhed på bordet, det har også
været en social succes. Beboerne er med til

Desuden har en ugentlig gennemgang af

at ønske menuen, og de, som magter det,

medicinskemaer blandt personalet haft en

er også med til at lave maden. I øjeblikket

gavnlig effekt. Dorita Flindt mener, at LAKS

er der 10-12 beboere med i en fast ordning,

har været startskuddet til en god medicin-

lyder det fra tovholder Dorita Flindt.

håndteringspraksis: “Fokus på medicinering

| 18

HVORDAN KOMMER DU I GANG MED
AT BRUGE ALG-METODEN?
I dette inspirationskatalog har vi
beskrevet, hvordan en række kommu
ner konkret har arbejdet med aktions
læring i social- og sundhedstilbud i
LAKS-projektet. Hvis du i forbindelse
med læsningen af inspirationskataloget
har fået lyst til at afprøve aktions
læring på din arbejdsplads eller i en
organisation, som du er medlem af
eller leder for, har vi nedenunder op
summeret en række trin og punkter
i en tjekliste, som du kan bruge som
hjælp til at komme i gang.

TJEKLISTE

KONTAKT

• Find en overordnet problematik eller

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre

udfordring for dit arbejde, I som medar-

mere om projektet, er du velkommen til at

bejdere kunne have gavn af at diskutere,

kontakte

bryde ned i mindre dele og arbejde

Louise Dal, Sund By Netværket

løsningsorienteret med.

(lod@kl.dk: 33703335) eller
Sigurd Lauridsen, COWI

• Inddrag ledelsen fra starten – og planlæg
fra starten, hvordan ledelsen skal være
involveret fremadrettet.
• Nedsæt en aktionslæringsgruppe på fem
til otte medarbejdere, som er interesse
rede i at deltage i arbejdet, og som er
særligt motiverede for at udvikle forløbet
og løbende fortælle om det til kolleger.
• Udnævn en projektleder eller tovholder,
som med opbakning fra ledelsen tager
ansvar for at tilrettelægge aktionslær
ingsforløbet og sikre fremdrift undervejs
– evt. med hjælp fra en ekstern facilitator.
• Lav en realistisk tidsplan. Det er vigtigt,
at forløbet er afgrænset i tid, så det på
et tidspunkt kan afsluttes, og der kan
samles op på, hvad der er kommet ud af
det, og i hvilken udstrækning de gode
erfaringer er blevet en del af den daglige
praksis på arbejdspladsen.

(siml@cowi.com: 41762939).

19 |

