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Partnerskabet Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder har skabt erfaringer
med at anvende partnerskaber til at udvikle nye tilgange til sundhedsfremmende
aktiviteter i udsatte boligområder med fokus på beboerinddragelse.
Baggrund
I udsatte boligområder er uligheden højere og sundhedstilstanden dårligere end i
øvrige boligområder. Partnerskabet nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder
(2015-2017) er etableret mellem tre kommuner, en forskningsinstitution og 11
boligorganisationer for at bidrage til at øge lighed i sundhed gennem samarbejde
mellem boligsociale helhedsplaner og kommune ved at møde beboerne i udsatte
boligområder på deres hjemmebane. Beboere, medarbejdere i boligsociale
helhedsplaner og kommuner udvikler aktiviteter, der styrker beboernes mulighed for
at være aktive og bidrage til fællesskabet. Samtidig iværksættes aktiviteter på tværs
af partnerskabet. Partnerskabet evalueres af Steno Sundhedsfremmeforskning.
Målgrupper/deltagere
Beboere i udsatte boligområder der er omfattet af en boligsocial helhedsplan.
Centrale aktiviteter/indsatser
Sundhedsfremmende aktiviteter i udsatte boligområder udviklet i samarbejde mellem
beboere, helhedsplansmedarbejder og kommunale sundhedskonsulenter i 14
udsatte boligområder i Køge, Roskilde og Københavns kommuner.
Aktiviteter for frontmedarbejder på tværs af partnerskabet.
Følgeforskning ved Steno Sundhedsfremmeforskning.

Forventninger til resultater/effekter
Udvikling af nye borgerinddragende sundhedsfremmende aktiviteter og metoder der
har potentiale til at øge lighed i sundhed i udsatte boligområder. Udvikling af
samarbejdet mellem partnerne om sundhedsfremme i udsatte boligområder.
Faktiske resultater
Partnerne har udviklet og implementeret aktiviteter i udsatte boligområder med fokus
på bevægelse, trivsel, relationer og beboerinddragelse, samt udviklet samarbejdet
mellem partnerne.
Proces
De mange usikkerheder der opstår som konsekvens af partnerskabskonstruktion og
involvering af beboere kan håndteres ved etablering af fælles ramme og retning og
opbygning af praksisfællesskaber med fokus på organisatorisk og professionel tillid.
webside
http://sundhed.kk.dk/artikel/partnerskabet-nye-veje-til-trivsel-og-bev%C3%A6gelse-iboligomr%C3%A5der

