Sund By sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
post@sundbynetvaerket.dk

Praksisbaseret abstract til Nordisk Folkesundhedskonference 2017:

Hvordan forbedrer vi sundheden for de mest udsatte borgere i Danmarks kommuner?
Konkrete projektresultater inspirerer til at arbejde med at reducere den sociale ulighed i sundhed i
det nære sundhedsvæsen
forfatter: Sund By Netværket (projektleder Louise Dal, lod@kl.dk)
En række danske kommuner har i løbet af godt halvandet år arbejdet med, hvordan de i samarbejde
med borgere og frontpersonale, kan hjælpe udsatte borgere og skabe mere lighed i sundhed i det nære
sundhedsvæsen.
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 og
Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Aarhus, København, Holbæk, Gladsaxe, Ballerup og Halsnæs
kommuner. Hver kommune har deltaget med op til fire social- eller sundhedstilbud. I alt har 19
kommunale tilbud deltaget i LAKS. Projektet er gennemført i perioden december 2014 til december
2016 og er finansieret af partnerskabspuljen under det tidligere Ministerium for Sundhed og
Forebyggelse, nu Sundheds- og ældreministeriet.
Formålet med projektet har været at finde konkrete måder at reducere ulighed i sundhed på og teste
dem med kommunerne og borgerne. Projektet har taget afsæt i en ambition om at skabe forandring
gennem små skridt i de deltagende kommuner. Det har ikke handlet om at udvikle nye tilbud eller helt
nye rutiner, men om at ”skrue” lidt på praksis og f.eks. i højere grad differentiere indsatsen over for
borgerne for at opnå bedre rekruttering eller bedre gennemførelse af sundhedstilbud. Og det er lykkes –
via inddragelse af medarbejdere og borgere.
Baggrunden for projektet har været, at en række rapporter og videnskabelige studier viser, at der er stor
social ulighed i sundhed i Danmark. Der er samtidig et udbredt politisk ønske om at udvikle nye metoder
og tilgange til at reducere denne ulighed. LAKS-projektet honorerer dette ønske, og anviser en
overkommelig og samskabende vej til mere social lighed i de kommunale sundhedsindsatser.
Tema: Social ulighed i sundhed (og sundhed gennem partnerskaber)
Præsentation: Præsentation i plenum/delplenum eller workshop: Hør formand for Sund By Netværket,
Otto Ohrt, fortælle om hvordan Sund By Netværkets arbejde med lighed i sundhed bygger på troen på,
at borgerinddragelse og lokale alliancer på tværs, er med til at reducere uligheden i sundhed. Om
vigtigheden af alliancedannelser gennem partnerskaber som i LAKS, og om hvorfor selv mindre
justeringer kan betyde en kæmpe forskel for det enkelte menneske. Få helt konkrete praksiseksempler
fra LAKS. Og bliv klogere på koblingen mellem forskning og praksis, når Anna Paldam Folker,
seniorrådgiver ved SIF, og meddesigner af LAKS-projektet fortæller om metodetilgangen i LAKS. Ved
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket, Anna Paldam Folker, Seniorrådgiver ved Statens Institut for
Folkesundhed, samt kommunale repræsentanter fra LAKS-projektet.
Mere om LAKS og resultaterne: Vedlagt er inspirationskatalog, der præsenterer en række af de
resultater og konkrete kommunale erfaringer, der er vokset ud af LAKS.
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