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Styrke trivsel og sundhed blandt borgere i 
nærmiljøet

•At forbedre målgruppens handlekompetencer og sundhedsadfærd 
gennem: 

– inddragelse af nærmiljøet 
– brug af motiverende metoder 
– udvikling af sunde rammer 

•At afprøve metoder til rekruttering og fastholdelse af mindre 
ressourcestærke borgere i sundhedsfremme- og 
forebyggelsesindsatser

•At udbygge kapaciteten ift. kommunens eksisterende tilbud 
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Sundhedsstyrelsen 2003. Borgerinddragelse som metode – i relation til fysisk aktivitet og kost 



Borgeren i nærmiljøet

• Flere borgere med lav eller ingen uddannelse, 
• Flere uden for arbejdsmarkedet, 
• Flere med kroniske sygdomme og en usund livsstil

• Stor andel af beboere med anden etnisk baggrund 
end dansk

• Flere ensomme
• Flere med økonomiske bekymringer

• Forskel på hvilken tilknytning en borger har til sit nærmiljø, og 
hvilke muligheder han eller hun har for at skabe sociale relationer 
og deltage i sociale netværk

• Den fysiske, sociale og kulturelle kontekst har betydning for 
borgerens mulighed for at ændre sundhedspraksis. Der er forskel 
på adgang til tilbud, om tilbuddene giver mening og i hvilken 
udstrækning borgeren ser sig i stand til at deltage.



Borgernes deltagelse i lokalområdet

NIRAS Hovedrapport – fra sundhedsprofil 2011



Borgernes frivillige arbejde



Kompetenceudvikling
temadage og workshop

• Fra lokalsamfundsanalyse til projektbeskrivelse LFA (Logical Framework)

• Hvad er et metodeudviklingsprojekt
• Metodeworkshop
• Dokumentation og evaluering
• Forankring og formidling

• ABCD (Asset Based Community Development)– metoden, AI (Appreciative Inquiry)

• Sundhedspædagogik og metoder
• Redskaber og metoder til dialog og borgerinddragelse
• At arbejde med grupper

• Sundhed – viden, etik, værdier
• Køn og betydning for sundhed
• Etniske minoriteter – sundhed og sygdomsopfattelse



Kompetenceudvikling

• Forebyggelsesindsatser  i 
nærmiljø m/fokus på KRAM

• Proaktiv rekruttering 
(rygning)

• Bevægelse og fysisk aktivitet
- lokal og civilsamfund
- foreninger og de frivillige

• Alkohol

• Empowerment i teori og praksis

• Mental sundhed

• Sociale relation og fællesskab

• Social kapital i teori og praksis



Forebyggelse i nærmiljøet
Kommunale erfaringer

• Mental sundhed: fremskudt indsats, ressourcer, 
anerkendelse, WHO-5 trivselsindeks

• Sundhedsadfærd: Rygestopkurser, proaktiv rekruttering, 
du bestemmer, trivselssamtale og sundhedstjek

• Sunde rammer: fysiske, organisatoriske og kulturelle. 
Social kapital

• Forankring og fastholdelse



At møde (blive udsat for) forståelse

Individuelt:
•Robusthed
•Selvværd
•Handlekompetence

Socialt:
•Fællesskab
•Inklusion af sårbare grupper

Køge

håndterbarhed

forståelsemening



Kampen for anerkendelse

• Privatsfæren: familie, venskab, kærlighed

• Den retslige sfære: samfundets
retslige institutioner lokalt, nationalt eller 
globalt

• Den solidariske sfære: kulturelle, 
politiske og arbejdsmæssige fællesskaber

Selvtillid

Selvagtelse eller 
selvrespekt

Selvværdsættelse

Axel Honneth : Kampen for anerkendelse



Køge



Kunsten at sidde på sine hænder

De ansatte

Forbedre målgruppens sundhed 
og trivsel samt øge 
handlekompetence:
•Være tilstede og inddrage 
nærmiljøet
•Bruge motiverende metoder
•Sikre lokalt medejerskab
•Have fokus på ressourcer og 
social kapital
•Udvikle sunde rammer i det 
lokale miljø

Arbejde med ‘mental sundhed’

=> Skabe en ny fortælling

Borgerne

• Have flere lokale aktiviteter
• Lære nogle at kende

=> Have en ny fortælling

Manglede tro på, at det kunne 
lade sig gøre – men vi måtte 
da gerne prøve!

Silkeborg



Læringspunkter
• Udgangspunktet skal være borgernes
• Forventningsafstemning fra start – borgerne skal involveres 

=> ejerskab og forankring
• Involvering kan ikke overdrages – der skal arbejdes med 

motiverende rammer
• Ægte deltagelse skaber relevans og stolthed
• Anerkendelse og positiv spejling skaber udvikling
• Relationer mellem mennesker fastholder – men tager tid
• Relationsskabelse og brobygning er afgørende for succes 
• Opnåelse af handlekompetence og ejerskab kræver at 

borgere har ansvaret – fagprofessionelle skal øve sig i at 
”sætte sig på hænderne”

Silkeborg



3 boligforeninger - 3 afdelingsbestyrelser

• Det er en kompleks virkelighed, som består af mennesker 
med forskellige opfattelser af sundhed og bestyrelsesroller

• Hav stor respekt for samarbejdsparternes præferencer
• Forstå hvad der giver mening, forstå kulturen, og tag 

afsættet derfra
• Arbejd narrativt og vær medskaber af en ny fortælling
• Kulturændring tager tid, og der kommer mange tilbagefald
• Processerne skal gentages mange gange
• Afsæt tid til at opbygge en god relation, opbyg en social 

kapital og ’sæt ind på kontoen’
• Skab alliancer med gatekeepere.

Birkholm I 
og II Hjoretgården

Projektaktivitets
gruppe

Birkholm
III

Herlev



Fællesskab og social kapital

• Samlede bestyrelser 1-2 fællesmøder årligt -
omdrejningspunkt er sundhed og trivsel for områdets 
beboere

• Bestyrelserne sætter selv sundhed på dagsorden
• Beboerhuse stilles gratis til rådighed
• Motionslegeplads for unge og voksne – driftet og med 

tilskud fra besyrelserne
• Beboercafé
• Familieklub på tværs
• Klubdeltagelse på tværs af 3 boligområder



Tak for ordet

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/puljer-og-projekter/2010-2013/forebyggelsesindsatser-i-naermiljoeet


