NOTAT

Social ulighed i sundhed. Spredning og kapacitetsopbygning i danske kommuner
Med henblik på at understøtte kommunernes implementering af anbefalingerne i den fælles nordiske rapport “Tackling Health Inequalities Locally –
the Scandinavian Experience” har Center for Forebyggelse i praksis i KL i
Danmark afholdt en række temadage. Temadagene har haft deltagelse af
over 140 ledere og konsulenter fra 53 kommuner i landet.
Temadagene har haft to formål. For det første har kommunerne med afsæt i
rapportens analyser af forskelle i forståelse af social ulighed i sundhed mellem de nordiske lande drøftet, hvordan politikere og beslutningstagere i egen
kommune forstår social ulighed i sundhed, og hvilken betydning dette har for
mulighederne for fremadrettet at implementere relevante indsatser i kommunen. For det andet har temadagene haft til formål at identificere de vigtigste
indsatser i forhold til at reducere social ulighed i sundhed, oversætte disse til
konkrete implementerbare aktiviteter samt hente inspiration til at styrke arbejdet på tværs i egen kommune. Der er på baggrund af temadagene udarbejdet en liste med de indsatser, kommunerne vurderer, det er væsentligst
at implementere med henblik på at reducere den sociale ulighed i sundhed
Temadagene har bidraget til en øget bevidsthed om vigtigheden af at bringe
kommunale politikområder i dialog om vidensgrundlag, medejerskab og løsninger og har styrket forståelsen for at opbygge kompetencer til det konkrete
oversættelsesarbejde, som er nødvendigt, såfremt de ambitiøse anbefalinger skal omsættes til praksis.
Flere kommuner har efterfølgende henvendt sig til Center for Forebyggelse i
praksis med ønske om en lokal temadag for kommunens politikere, chefer,
ledere og medarbejdere på tværs af politikområder med det formål at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet om løsning af social uligheds
problematikker. Samtidig tilbyder centeret at understøtte kommunerne med
rådgivning om det konkrete oversættelses- og implementeringsarbejde.
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