
 

  

 

Aalborg Universitet

Programteoretisk kortlægning af AAKs sundhedsindsats i almene boligområder 2016-
2017

Thomsen, Louise Lund Holm; Larsen Rasmussen, Rikke

Publication date:
2017

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Thomsen, L. L. H., & Larsen Rasmussen, R. (2017). Programteoretisk kortlægning af AAKs sundhedsindsats i
almene boligområder 2016-2017.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 24, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/b433e6cb-ebd5-41a2-95a3-d75906aa3fd3


Programteoretisk Kortlægning af AAKs sundhedsindsats i almene boligområder
2016-2017

Louise L. H. Thomsen (llht@hst.aau.dk), Adjunkt og Rikke Larsen Rasmussen (rlr@hst.aau.dk) Forskningsstuderende,
Faggruppen for folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Sundhedscenteret:
(økonomi + medarbejdere)

Aalborg Øst
1 koordinator

3 sundhedsmedarbejdere 

Aalborg S.Ø.
1 sundhedsmedarbejder 37 t ugentligt

Løvvangen
1 sundhedsmedarbejder 37 t ugentligt

Grønnegården
1 sundhedsmedarbejder 2 dg ugentligt

Tilgængeligt for kommunens borgere

Særligt tilpasset…

Voksne beboere i boligområdet 

Aalborg Øst: 12500 beboere

Aalborg S.Ø.: 2005 boliger

Grønnegården: 311 boliger

Løvvangen: 816 boliger

Særlige målgrupper:

• borgere uden for arbejdsmarkedet
• Lavt uddannede
• gravide 
• borgere med anden etnisk baggrund 
• Borgere med grønlandsk baggrund
• Mænd

……der ryger, er overvægtige, er inaktive, er 
ensomme, har mentale problemer, der lider af 

livsstilssygdomme, der generelt har behov for og lyst 
til en særlig borgerrettet indsats i nærmiljøet. 

Erfaringer fra tidligere projekter

2007-2010
2010-2014

2014 –

Helhedsplaner:
Økonomi

Medarbejdere
samarbejder

Overordnet tilrettelæggelse:

Fokus på mental sundhed :
‘hvordan har du det?’

Fokus på Kost, rygning, alkohol og 
motion ( KRAM ) jf. Forebyggelses-

pakkernes anbefalinger

Underliggende strategier:

• Samskabelse/samarbejde 
• Inddragelse af og henvisning til andre tilbud
• Afholdelse af kurser og foredrag
• Fællesskabs- og Netværksskabende aktiviteter
• Understøttelse af borgerinitierede aktiviteter
• Mulighed for fleksible priser 
• Fokus på områdeidentitet ved at skabe gode aktiviteter, 

netværk og positivitet overfor området og 
boligselskabet

Proaktiv indsats

Drift
• Opsøgende arbejde – ‘hvordan har du det?’
• Sundhedssamtaler
• Rygestopskursus + follow up – ‘kom og kvit’ 

og ‘kom og kvit’ kaffe

Udvikling/samskabelse:
• Sundhedssamtaler for mænd 

(grønnegården)
• Rygestopskursus for mænd 

(Grønnegården)
• Lær at tackle
• Lær at tackle på dit eget sprog
• Værktøjskassen for mænd
• Tornhøjhallen (fitness Ø og foreningsliv)
• KISS
• Herreklubber
• Borgerinitierede aktiviteter 

(dynamisk/foranderligt)
• Rekruttering af frivillige til aktiviteter og 

hjælpe andre i boligområdet
• Gåtur til fristedet (ugentligt S.Ø.)
• Gå-klub (Løvvangen og Grønnegården)
• Gå-skridtkonkurrence (Grønnegården)
• Fællesspisning
• Fars Køkken
• Kulturarrangement (S.Ø.)
• Familieaktiviteter (fx. udendørs 

aktivitetsdag og Fars køkken)
• AOF-aktiviteter: Tunesisk hækling, engelsk, 

musik/samspil + foredrag arrangeret af 
frivillige i området (Grønnegården)

……..og meget mere

• Opmærksomhed på egne ressourcer 
• Ejerskab og medansvar
• styrkede handlekompetencer + succesoplevelser = 

motivation
• Opleve at have en værdi (deltagelse /frivillighed)
• At blive opsøgt i stedet for selv at tage initiativ = 

oplevelse af støtte og værdifuldhed 
• Kortsigtede og konkrete handleplaner = oplevelse 

af overskuelighed 

• Udgangspunkt i den enkelte/gnisten= 
meningsfuldhed 

• Støtte og opbakning fra medarbejderen =tillid /god 
relation = åbner mennesket og problemet

• Helhedsorienteret problemløsning (tag fat i det 
mest presserende først) = meningsfuldhed

• Samarbejde = oplevelse af støtte og fællesskab
• Tilbud tæt på = oplevelse af overskuelighed

• Relaterbare rollemodeller = aktualitet og 
identifikation 

• Netværk = succesoplevelser = motivation
• Sparring blandt deltagere/social støtte
• Kendskab og forståelse på tværs af grupper = 

tolerance og motivation for deltagelse 

Individ- og gruppe niveau

• Indsatsen er synlig i området 
• Beboere med behov har kendskab til og/eller deltager i aktiviteter i 

indsatsen
• Beboerne føler sig mødt, hvor de er og udgangspunktet er det problem der 

er mest presserende
• Forankring og lokalt medejerskab (bæredygtighed)
• Repræsentativt foreningsliv
• Der er etaleret borgerrettede tilbud og aktiviteter
• Meningsfulde fællesskaber og øget social kapital
• Beboere med behov er henvist til andre passende tilbud i SC eller kommune
• Indsatsen er tilpasset behovet i området (fx mere mental sundhed mindre 

KRAM)
• Gode aktiviteter, sammenhold og positivitet overfor området og 

boligselskabet.
• Helhedsplanens succeskriterier i det omfang det matcher behovet

Individ- og gruppeniveau:

• Skabe optimale muligheder for, at borgerne kan vælge 
en sund livsstil

Lokalsamfunds- og samfundsniveau:

• Reduceret Social Ulighed

Input Målgrupper Strategier

Moderatorer
(faktorer der indvirker på indsatsens 

udfald/virkning)

Aktiviteter
Mekanismer

(det, aktiviteterne skal medfører for at indsatsen får 
den ønskede virkning)

Slutmål

Delmål

Individ:
• Borgernes motivation
• Borgernes indstilling til deltagelse 
• Borgerens indstilling overfor området blandt
• Medarbejderne som facilitatore + åbenhed og 

tilgængelighed 

Organisation
• Samspillet mellem det strategiske og udførende 

niveau
• Organisatorisk frihed/råderum (herunder tid)
• samarbejde mellem medarbejderne
• Samarbejde med andre professionelle aktører i 

området
• samarbejde  med foreninger i området
• Frivilliges kompetencer (f.eks. kompetencer til 

konflikthåndtering)

Område/lokalsamfund:
• Område størrelse,
• beboersammensætning,
• Sociale og geografiske afgrænsninger
• Genhusning (skaber uro; indre/ydre)
• Kulturel diversitet = grupperinger + sproglige og 

kulturelle udfordring med henblik på deltagelse, 
fragmentering mellem grupper (etniske + nye og 
gamle)

Politisk/strukturelt
• Politisk dagsorden
• Strukturelle forhold der gør det svært at vælge 

sundt
• Strukturelt fokus på KRAM snarer end det dobbelte 

KRAM

Handlingsteori Forandringsteori

Eksemplariske udsagn fra evaluering af Fitness Ø:

”… det at du møder andre mennesker, og har et eller andet i dit liv, som er meningsfyldt, og det kan være man mødes om en 
aktivitet, så kommer alt det her med at, så tager man lige så stille og roligt det her med KRAM-faktorerne, altså det der med kost 
og nu skal vi sørge for at spise lidt og alle de her ting, så kommer det også lidt indover” (medarbejder)

”….hvis man havde en man gik med tre gange om ugen her med vægte og maskiner og så videre, det ville være fantastisk” 
(Deltager F.Ø.)

“… jeg har fundet nogen helt andre venner og snakke med, i stedet for dem jeg drak med engang, ikke. Og man er blevet mere 
sund” (Instruktør F.Ø.) 

“Fitness world, der kigger folk på en og ah, du har vist lige lidt for meget på sidebenene, eller det der gør du forkert, uden og sige 
noget, hvor i FØ der har man bare lov til og være den man er, og om man er stor eller lille eller kan løfte fem kilo, eller man kan 
løfte 200 kilo, altså der er ikke nogen, der ser skævt til en” (Instruktør F.Ø.)

”…det er jo samme typer dem der er her, altså samme typer som mig selv, sådan mere eller mindre” (Deltager F.Ø.)

“Og træneren ser ikke ud som jeg forestillede mig hun skulle se ud, som en zumbatræner, hun ligner alle os andre, og det gjorde 
også en stor forskel på mig” (Deltager F.Ø.)

”Når man sidder på spinningcyklen og der kommer 13 mennesker, der bare er kommet kun for at køre med en. Altså selvfølgelig 
er de kommet for selv og få motion, men man føler også lidt sådan de er også kommet fordi de gerne vil køre med mig. Så bliver 
man sådan, så bliver man glad og synes det er fantastisk og være her” (Instruktør F.Ø.)
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