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Baggrund
Ulighed i sundhed er en stor udfordring for både kommuner og regioner i Danmark. I forbindelse med
den danske strukturreform i 2007 fik de danske kommuner et væsentligt ansvar for den borgerrettede
forebyggelsesindsats i Danmark og har dermed gode muligheder for at påvirke årsagerne til social
ulighed i sundhed (Sundhedsstyrelsen 2005; Andersen & Jensen 2010). Kommunerne skal igennem
borgerorienteret forebyggelse i lokalområdet skabe rammer for en sund levevis og etablere
forebyggende tilbud for at forebygge sygdom og ulykker (Olsen et al. 2006). Indsatser, der er

forankrede i lokalsamfundet opleves mere relevante og tilgængelige af borgerne, fordi de finder sted
inden for de daglige rammer, hvor borgere lever deres liv (Kristiansen et al. 2006).
I dette oplæg vil jeg præsentere resultater fra forskellige sundhedsfremmende projekter på tværs af to
kommuner og se nærmere på, hvornår det lykkes at lave sundhedsfremme indsatser i udsatte
boligområder, og hvad som ser ud til at have betydning for en vellykket proces.
Metoder
På baggrund af kvalitativ og kvantitativ forskning, evalueringer af indsatser i udsatte boligområder i
henholdsvis Fredericia (indbyggertal 50.300) og Esbjerg (indbyggertal 155.400) kommune, analyseres
hvilke barrierer og facilitatorer, som spiller ind på implementering af sundhedsfremmende indsatser.
Resultater
Facilitator:





Borgerinddragelse
Empowerment top-down og bottom-up
Højnet social kapital og empowerment- processer
Der er skabt rammer for forankring og bæredygtighed

Barriere:






For mange skibe i søen
Manglende tværgående samarbejde og problemer med implementering
Dilemmaet mellem Frivillige, ildsjæle og professionelle
Økonomi-tænkning
Politiske vinde skifter

Konklusion
Sundhedsfremmende indsatser i udsatte boligområder er et komplekst felt og kræver meget løbende
planlægning, strategi- udvikling og fokus på konkrete succes-kriterier for, at de lykkes. Der er behov
for yderligere forskning indenfor dette område for at kunne tilrettelægge bæredygtige lokale
sundhedsfremmende initiativer i fremtiden.
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