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INVITATION og ANSØGNINGSSKEMA
Deltagelse i projektet Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud
Sund By Netværket inviterer sammen med COWI, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen netværkets
medlemskommuner til at deltage i projektet Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud (LAKS). LAKS er et
partnerskabsprojekt finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at sikre lige adgang til
kommunale sundhedstilbud gennem en differentieret indsats over for borgerne. Vi vil gennem projektet identificere
konkrete måder, hvorpå kommunale sundhedsprofessionelle, kan sikre en bedre udnyttelse af eksisterende
sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt. Samtidig arbejder projektet med at udnytte diversiteten i
medarbejdergruppen til at give bedre og mere differentieret service til borgerne. Projektets metode og tilgang
bygger på erfaringer og viden opnået gennem et efteruddannelsesforløb i ligebehandling baseret på aktionslæring,
som COWI har udført for Københavns Kommune i 2012-2014.
Seks kommuner - 24 institutioner
Projektet Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud bliver implementeret i seks kommuner, der hver deltager med
fire institutioner, som arbejder med genoptræning- eller rehabilitering. Projektet er et aktionslæringsforløb på de 24
udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer,
rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Forløbet strækker sig fra marts 2015 til udgangen af 2016.
Hvis din kommune er interesseret i at deltage i projektet, skal I udfylde ansøgningsskemaet bagerst i invitationen.
Hvad tilbyder vi?
Målsætningen med projekt LAKS er at adressere ulighed i sundhed. I partnerskabet arbejder vi ud fra en ide om, at vi
nogle gange skal behandle medborgerne forskelligt for at behandle dem lige. Målet er, at de kommuner, der
deltager i projekt LAKS, vil opnå resultater på flere niveauer. På borgerniveau i form af bedre sundhed, højere
livskvalitet og længere liv for flere borgere. På medarbejderniveau i form af faglig tilfredshed via mere
differentierede handlemuligheder i relation til borgerne og nye perspektiver på egen praksis. På institutionsniveau i
form af bedre ressourceudnyttelse og højere kvalitet, samt et fælles sprog om lighed i sundhed og ligebehandling.
Og på samfundsniveau ved at bidrage til at løse et kompliceret sundhedsproblem og til et mere retfærdigt samfund.
Vi tilbyder hver enkelt genoptrænings-/rehabiliteringsenhed i de seks udvalgte kommuner et praktisk
aktionslæringsforløb, hvor ledere og medarbejdere gennem øvelser, refleksion og udførsel arbejder med
kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Forløbet vil udvikle måder til at udnytte diversiteten
i medarbejdergruppen til at give mere differentieret service til borgerne og sikre en større deltagelse i og bedre
fastholdelse af eksisterende sundhedstilbud.
Aktionslæringsforløbet består i hovedtræk af følgende:
- Et indledende besøg på hver enkelt genoptrænings-/rehabiliteringsenhed (marts 2015)
- En introduktionsworkshop på den enkelte enhed (modul 1, april-maj 2015)
- En fælles workshop af en halv dags varighed i hver kommune (modul 2, juni 2015)
- En workshop med lederne fra de deltagende enheder i hver kommune (modul 3, september 2015)
1

-

En opfølgningsworkshop på hver enkelt enhed (modul 4, marts-april 2016)
Et afsluttende seminar for alle deltagende enheder (modul 5, oktober 2016)
Materialer, sparring, inspirationskatalog med cases fra projektet etc.

Fra hver genoptrænings-/rehabiliteringsenhed deltager en leder og en aktionslæringsgruppe af fire-seks
medarbejdere, som enheden selv udvælger. I aktionslæringsgruppen afprøver deltagerne ny viden i praksis mellem
workshops og kursusgange.
Oversigt over forløbet i LAKS:

Hvad skal kommunen levere:
Det er nødvendigt for at deltage i projektet, at både kommunen, hver enkelt enhed og de ansvarlige enhedsledere
og medarbejdere er motiverede for projektet samt aktivt og engageret vil indgå i det, afsætte den nødvendige tid og
bidrage til udvikling og forandring af daglig praksis. Vi estimerer, at der skal afsættes mellem 40 og 60 timer til at
indgå i projektet for hver af de fire-seks medarbejdere, som indgår i projektets aktionslæringsgruppe. Dette timetal
dækker over moduler, aktionslæringsgrupper og deltagelse i afslutningsseminareog fordeler sig over perioden marts
2015 til udgangen af 2016.
I udvælgelsen af kommuner vægter vi:
At der er en god geografisk og demografisk spredning af de deltagende kommuner. At én eller flere af de deltagende
genoptrænings-/rehabiliteringsenheder i den pågældende kommune har fokus på socialt udsatte grupper af
befolkningen. At kommunen har indgået en gensidigt forpligtende aftale med fire genoptrænings- eller
rehabiliteringsenheder. Samt at de enkelte enheder har ledere og medarbejdere, som er motiverede for projektet og
har lyst til at indgå i det gensidige læringsforløb.
Frem til den 20. februar kan alle medlemskommuner i Sund By Netværket ansøge om at deltage i projekt LAKS ved
at udfylde nedenstående ansøgningsskema (max 2 sider) og sende det til post@sundbynetvaerket.dk.
Svar på ansøgningerne udmeldes den 27. februar. Og selve projektforløbet skydes i gang med de indledende besøg
på hver enkelt af de 24 genoptrænings-/rehabiliteringsenheder i marts 2015.
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ANSØGNING om at deltage i projekt Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud:
Kommune:
Kontaktperson & titel:
Antal borgere i kommunen:
Motiver ansøgningen, hvorfor skal
netop jeres kommune deltage i LAKS?

Beskriv i hvilket omfang og hvordan
kommunens deltagelse i LAKS vil
involvere særligt (socialt) udsatte
befolkningsgrupper:

Beskriv de fire institutioner
(genoptrænings- eller
rehabiliteringsenheder) som I
forventer, skal deltage i LAKS:
Navn på institution 1:
Ansvarlig leder på institution 1:
Kort om institutionen:
Navn på institution 2:
Ansvarlig leder på institution 2:
Kort om institutionen:
Navn på institution 3:
Ansvarlig leder på institution 3:
Kort om institutionen:
Navn på institution 4:
Ansvarlig leder på institution 4:
Kort om institutionen:
Beskriv hvordan deltagelsen i LAKS vil
spille ind i kommunens andre
indsatser for lighed i sundhed:
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