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Forord 

Børn og unge kan forholde sig bevidst og handle hensigtsmæssigt i forhold til de

sundhedsmæssige udfordringer, de møder, hvis de erfarer og lærer det. De kan

udvikle sig og lære at tage ansvar, hvis de bliver støttet deri. De har brug for hin-

anden og andre mennesker for at kunne tage vare på deres liv og dermed også på

deres sundhed. De har evner og kompetencer, der gør dem i stand til at være

opmærksomme på såvel deres egen som andres sundhed samt til at forholde sig til

og tage ansvar for sundhedsrisici. Børn og unge lever i indbyrdes afhængighed, de

spiller roller og tager sig af hinanden, men udfordrer også deres sundhed på for-

skellig vis. De kan ikke leve sundt og trives uden med- og modspil. Deres viden og

identitet afhænger af de sociale netværk, de indgår i som fx familien, kammera-

terne og skolen/dagtilbuddet. Derfor kan deres sundhed ikke opsplittes i enkeltdele

som fx krop, kost eller forskellige sygdomsrisici; sundhed handler om roller, iden-

titet og socialitet. 

Disse forhold skaber særlige betingelser for børn og unges involvering, når det dre-

jer sig om forebyggelse og sundhedsfremme. Med blik for helheden handler fore-

byggelse og sundhedsfremme også om indlevelse og gensidighed. Denne rapport

er den tredje i det forskningsrådsfinansierede projekt Risikable børn og unge. Rap-

porten fokuserer på, hvordan fem udvalgte kommuner udvikler strategier for at

mobilisere børn og unge til at tage medansvar i forhold til deres egen og andres

sundhed. Tilgangen er casebaseret og bygger på kvalitative interviews og undersø-

gelser af, hvordan børn og unge rent faktisk involveres i forebyggende og sund-

hedsfremmende projekter og aktiviteter i kommunerne. Rapporten giver et bil-

lede af, hvordan de udvalgte kommuner etablerer sammenhæng i indsatsen over

for børn og unge – både på det strategiske og det pædagogiske niveau.



Rapporten beskriver de fem kommuners samarbejdsstrukturer både på det admi-

nistrative og det udførende niveau og bidrager med en viden om fordele og ulem-

per ved forskellige former for samarbejde og partnerskaber. Rapporten skal ses

som et bidrag til at understøtte kommunernes ambitioner om at udvikle sammen -

hængende indsatser over for børn og unge.
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Indledning 

Sammenhæng i den kommunale indsats – med fokus på børn og unges sundhed er en

del af et større forskningsprojekt, Risikable børn og unge (www.riskbu.dk) finansie-

ret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, der undersøger det kommunale

sundhedsfremmende og forebyggende arbejde med børn og unge dels ud fra et

ledelsesmæssigt, og dels ud fra et pædagogisk perspektiv. Risikable børn og unge

bringer forskellige ‘optikker’ på sundhed sammen – tilgangen er ikke sundheds-

faglig, men sundhedspolitisk og sundhedspædagogisk.

Udgangspunktet er kommunalreformen og den nye sundhedslov, der trådte i kraft

pr. 1.1.2007. Med en række ændringer i lovgivningen omkring forebyggelse og

sundhedsfremme – ikke mindst ændringer i hvem loven retter sig mod – og med

målsætninger, der implicerer tværgående indsatser, har kommunerne fået ansvar

for at etablere sammenhængende tilbud til bl.a. børn og unge. 

Forskningsprojektet Risikable børn og unge har til formål at afdække og sammen-

ligne de strategier og tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme, som igang-

sættes i kommunerne med særligt fokus på børn og unges sundhed. Projektet ind-

samler viden om, hvordan forebyggelse og sundhedsfremme involverer børn og

unge, og hvilke særlige rolleforventninger aktiviteterne implicerer. Der lægges sær-

lig vægt på de institutionelle rammer og sociale normer, fx i skolen, familien og

blandt kammeraterne.

En mindre pilotundersøgelse af fire kommuners arbejde med forebyggelse og

sundhedsfremme blandt børn og unge blev foretaget i foråret 2008 (Wistoft & Høj-

lund, 2008). I Risikable børn og unge er herefter udkommet i alt tre forskningsrap-

porter. Den første rapport, Unge hjerter (Wistoft et al., 2008), er et resultat af et tæt

samarbejde med Hjerteforeningen, og rapporten giver et billede af den viden og de



kompetencer, unge har i forhold til sundhed, både generelt og mere specielt i lyset

af hjerte-kar-sygdomme. Rapporten synliggør unges viden i forhold til en række

af de sundhedsmæssige udfordringer, de står overfor. 

Den anden forskningsrapport, Forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og

unge – indsatsen i kommunerne, giver et billede af kommunernes indledende

arbejde med at integrere opgaver med forebyggelse og sundhedsfremme med sær-

ligt fokus på målgruppen børn og unge (Højlund et al., 2009). Arbejdet med at

omsætte sundhedslovens målsætninger om forebyggelse og sundhedsfremme til

konkrete tiltag afspejler en række seriøse bestræbelser på at etablere et sammen-

hængende forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til bl.a. børn og unge. Kom-

munerne har formuleret overordnede mål og rammer for indsatsen. De fleste kom-

muner har gjort forebyggelse og sundhedsfremme til et eget strategisk mål ved

siden af andre. Samtidig er der på enkeltområder iværksat aktiviteter og skabt

pædagogiske rammer for indsatsen. Forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod

børn og unge – indsatsen i kommunerne redegør for nødvendigheden af at sam-

mentænke et sundhedsfagligt og et pædagogisk perspektiv i forhold til aktiviteter

for børn og unge. 

Nærværende rapport, Sammenhæng i den kommunale indsats – med fokus på børn

og unges sundhed, er den tredje og sidste forskningsrapport i projekt Risikable børn

og unge. Rapporten fokuserer på, hvordan kommunerne betragter børn og unge

som deltagende parter, når det drejer sig om forebyggelse og sundhedsfremme, og

hvordan kommunerne ser sig selv som aktører i såvel det ledelsesmæssige som det

praktiske forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Rapporten giver et billede

af samspillet mellem det administrative og det sundhedspædagogiske niveau og

af, hvordan kommunerne omsætter sundhedslovens krav om at indtænke fore-

byggelse og sundhedsfremme som et selvstændigt punkt i opgaveporteføljen, sam-

tidig med at forebyggelse og sundhedsfremme gøres til et integreret punkt i det

eksisterende tilbud til børn og unge.

Rapportens intention er at tilvejebringe viden om, hvordan en række kommuner

helt konkret løser opgaven med at etablere en sammenhængende forebyggende og

sundhedsfremmende indsats. Udgangspunktet er, at kommunerne i dag i høj grad

efterspørger viden, der går på tværs af faglige skel og niveauer (Wistoft & Højlund,

2008). Det betyder, at det i særlig grad er de tværgående udfordringer, der står i
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centrum. Antagelsen er, at forebyggelse og sundhedsfremmepå fundamental vis

udfordrer forholdet mellem strategi og udførsel. Undersøgelsen omfatter viden fra

fem udvalgte kommuners indsats for børn og unges sundhed.

Projektorganisering

Risikable børn er et kollektivt forskningsprojekt, der gennemføres af forskere ved

Handelshøjskolen i København (CBS) og Danmarks Pædagogiske Universitets-

skole ved Aarhus Universitet (DPU). Risikable børn og unge kombinerer forsk-

ningstilgange fra disse to institutioner, dels en ledelsesstrategisk tilgang, dels en

sundhedspædagogisk med særligt henblik på forebyggelse og sundhedsfremme

blandt børn og unge. Projektet ligger i forlængelse af andre igangværende projek-

ter på de to institutioner. På Institut for Ledelse, politik og filosofi på CBS er der

især tæt forbindelse til andre projekter om sundhedsledelse, velfærdsledelse og

ledelse i frivillige og private serviceorganisationer. I Forskningsprogrammet for

Miljø- og Sundhedspædagogik på DPU trækker projektet især på resultaterne af

igangværende forskning inden for skolesundhedsplejen, ‘participation’ og sund-

hedspædagogisk strategiudvikling. Forskerteamet bag denne rapport består af

forskningsassistent Dan Grabowski (DPU), professor og forskningsprogramleder

ph.d. Bjarne Bruun Jensen (DPU), lektor ph.d. Holger Højlund (CBS) og post doc.

ph.d. Karen Wistoft (DPU). 

Undersøgelsens perspektiv 

Kombinationen af det ledelsesstrategiske og det sundhedspædagogiske fokus er

nyt og adskiller sig på flere punkter fra andre forskningsmæssige tilgange på det

sundhedsvidenskabelige og sundhedspolitiske område. Sammenhæng i den kom-

munale indsats – med fokus på børn og unges sundhed har ikke et sundhedsfagligt

udgangspunkt. Tilgangen er i stedet kombineret sundhedspædagogisk og policy-

orienteret med et eksplicit fokus på målgruppen børn og unge. Det betyder, at

undersøgelsen koncentrerer sig om samspillet mellem det administrative og det

pædagogisk-faglige niveau. Undersøgelsen giver et komparativt billede af fem

udvalgte kommuners policy-løsninger og interventionsstrategier med henblik på

at undersøge, hvorvidt de undersøgte kommuners organisering af den forebyg-
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gende og sundhedsfremmende indsats er sammenhængende og netværksbaseret,

herunder hvorvidt indsatsen er helheds- og risikoorienteret.

Sammenhæng i den kommunale indsats – med fokus på børn og unges sundhed

anlægger desuden et særligt aktørperspektiv, hvor det i analyserne søges klarlagt,

hvilken viden samt hvilke værdier og normer der sættes på spil gennem kommu-

nernes sundhedsindsats over for børn og unge. Der fokuseres på samarbejdet

 mellem de involverede institutioner og på interaktionen mellem aktørerne i det

sundhedsfremmende arbejde. I et sådant perspektiv handler interaktion om fire

ting: a) at den bliver aktualiseret i rammer, der muliggør videns- og erfarings -

deling, b) at aktiviteter planlægges og gennemføres under hensyn til børnenes og

de unges deltagelse og medbestemmelse, herunder involvering af børn og unge i

fastsættelsen af mål for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, c) at

samarbejdet mellem sundhedsfaglige og pædagogiske aktører kvalificeres, udfor-

dres og organiseres og endelig d) at man vender blikket udad og inkluderer andre

end de kommunale aktører, fx frivillige, folkeoplysningsforbund, medborger-

skabsorganisationer eller private virksomheder. Rapporten giver et billede af fore-

byggelses- og sundhedsfremmeinitiativer i de fem udvalgte kommuner med

 henblik på at klarlægge, hvordan børn og unge indgår eller medtænkes som aktive

deltagere i en sammenhængende indsats. 

Rapporten tager således udgangspunkt i et kvalitativt studie af fem kommuners

erfaringer, hvilket betyder, at konklusioner m.m. ikke nødvendigvis uden videre

kan overføres til alle andre kommuner, idet den aktuelle kontekst indgår som bety-

dende faktor. Men at case studier kan være med til at afdække dilemmaer m.m.,

der kan inspirere andre kommuner til at analysere og reflektere over deres egen

praksis.

Design og dataindsamling  

Undersøgelsens design er kvalitativt, og undersøgelsesmetoden er sammenlignende

og casebaseret. På baggrund af analyser af de udvalgte kommuners handleplaner

og sundhedspolitikker på området “sundhedsindsatser over for børn og unge” er

der foretaget en række fokusgruppe- og enkeltinterviews hovedsageligt med sund-

hedsfolk, det vil sige sundhedschefer, sundhedskonsulenter og andre sundheds-
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professionelle, og også med ledere og medarbejdere i pædagogiske institutioner.

Interviewene har været fokuseret på såvel ledelsesstrategier som pædagogiske løs-

ninger i forhold til konkrete sundhedsindsatser. En fast spørgeguide har ligget til

grund for interviewene (bilag 1). Samspillet mellem det politisk-administrative

niveau og det pædagogiske niveau har været et centralt omdrejningspunkt i såvel

dokumentanalyserne som i interviewene og fortolkningerne af disse. 

Udvælgelseskriterierne for de fem kommuner er, at de a) har arbejdet innovativt

med sundhed, b) er forskellige i størrelse og beliggenhed og c) har forebyggelses-

og sundhedsfremmeprojekter med forskellige pædagogiske tilgange. Derfor er der

lagt vægt på at finde kommuner, der er forskellige, hvad angår projektorientering

og ressourcemæssigt grundlag. Kommunerne er således udvalgt på baggrund af: 

• Kommunens størrelse. To af de fem kommuner har under 50.000 indbyggere,

én kommune har mellem 50.000 og 100.000 indbyggere, og endelig er to store

kommuner med over 300.000 indbyggere repræsenteret. 

• Regioner og geografi. Kommuner fra Jylland, Fyn og Sjælland er repræsenteret. 

• Sammenlægningskommuner eller ej. Der er udvalgt kommuner, der er sam-

menlagt efter kommunalreformen og kommuner, der har opretholdt deres

størrelse. 

• Projektorientering. Alle fem kommuner har i den første surveyundersøgelse

(interviews med i alt 72 kommuner) præsenteret særligt interessante og krea-

tive projekter, hvor børn og unges involvering og deltagelse er medreflekteret.

• Pædagogisk diversitet. Kommunerne opererer med projekter, der spænder

bredt med hensyn til børn og unges sundhedsmæssige kompetenceudvikling.

Forskellige pædagogiske tilgange er repræsenteret.

• Projekteksempler. Tre projekter, som interviewkommunerne selv fremhæver

som særligt børn og unge-orienterede, er valgt ud for nærmere undersøgelse. 

Undersøgelsen bygger på analyser af handleplaner, sundhedspolitikker og andre

strategiske dokumenter med implikationer for området børn og unges sundhed.

Desuden er der foretaget 8 fokusgruppeinterviews og 3 enkeltinterviews med i alt

21 personer i de fem kommuner. Interviewpersonerne er dels ledere på forskellige

niveauer med ansvar for børn og unges sundhed i kommunen, dels er interview-

personerne “frontpersonale”, dvs. aktører, der til daglig beskæftiger sig med fore-

byggende og sundhedsfremmende aktiviteter rettet mod børn og unge. 
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Interviewene er foretaget i perioden 1. november 2008 til 1. februar 2009. Hvert

interview har varet ca. 45 minutter og er efterfølgende blevet transskriberet af for-

skerne og læst og godkendt af informanterne for at sikre, at de har følt sig rigtigt

forstået og citeret.

Interviewguiden indeholder følgende spørgsmål: 

Spørgsmål til sundhedschef og projektledere:

Hvordan forstår I: 

a) Sundhedsfremme og forebyggelse relateret til børn og unge?

b) Evidens – i denne sammenhæng? 

c) Risiko – i denne sammenhæng? 

Hvilken rolle spiller projekter med fokus på forebyggelse og sund-

hedsfremme i den samlede strategi i relation til børn og unges sund-

hed?

Hvordan ser I samspillet mellem den kommunale forebyggelses- og

sundhedsfremmeindsats og øvrige interesse- eller politikområder? 

• fx på skolerne: er det da muligt at integrere forebyggelse og sund-

hedsfremme og samtidig tage højde for skolens pædagogiske mål-

sætninger?

Hvis I fokuserer på forholdet mellem central og decentral forankring

af projekter, der har med forebyggelse og sundhedsfremme blandt

børn og unge at gøre: hvordan bruger I da jeres erfaringer? Giver pro-

jektarbejdet anledning til nye arbejdsmåder eller nye organiseringer

– eller forankres erfaringerne ude i de enkelte projekter?

Hvordan er samspillet mellem de forskellige faggrupper i kommu-

nen på dette felt? 

• Er der opfattelser, der støder sammen?

• Værdisammenstød? Eksempler? 
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• Er der problemer med en fælles tværfaglig viden? Eksempler? 

• Står man sammen om det, man gerne vil? 

• Eller er der andre tværfaglige konflikter i samarbejdet? 

Hvordan indsamles den viden, der udvikles gennem kommunens

projekter?

Hvordan besluttes det, om et projekt skal fortsætte? 

Hvor højt prioriteres børn og unges sundhed i forhold til de øvrige

borgeres sundhed?

Hvordan vurderer I virkning og resultater?

Hvordan er samspillet med andre end de mere traditionelle faggrup-

per? Samarbejdes med folk eller institutioner ‘udefra’ – alternative,

frivillige eller private? 

Hvordan er jeres forhold til andre kommuner/regioner og til Sund-

hedsstyrelsen? Trækker I nye idéer på tværs nationalt set? 

Spørgsmål specielt til projektledere:

Hvor ligger hovedansvaret for de projekter, du er leder af? 

Hvordan får man ‘energi’ ind i et projekt – altså hvordan engagerer

aktørerne sig?

Spørgsmål til ‘frontpersonalet’/aktørerne:

• Hvordan forholder I jer til børn og unges sundhed? 

• Hvilket projekt er I involveret i? Hvordan er I blevet det? 

• Hvordan opstod idéen til jeres projekt? 

• Hvad betyder involvering for jer?

• Arbejder I med flere målgrupper i samme projekt?
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• Har I eksempler på andre projekter, hvor der har været tale om

flere målgrupper i samme projekt? 

• Hvem sætter målene og dagsordenen for projektarbejdet? 

• Er børnene eller de unge involveret i det? 

• Tænker I læring, når I arbejder med sundhedsfremme og fore-

byggelse? 

• Tænker I kompetenceudvikling?

• Hvis ‘ja’ – hvis kompetenceudvikling (også jeres egen)?

• Hvilken vægt tillægger I børn og unges egen opfattelse af sundhed

i jeres arbejde?

• Hvordan gør I tingene relevante for dem? 

• I hvor høj grad tager I hensyn til deres individualitet?

• Skelner I fx mellem: børn og unge fra forskellige kulturer, drenge

og piger, alderstrin, individuelle og grupper – når det drejer sig

om deres sundhed? 

• Hvilke værdier har betydning for jeres arbejde? Hvilke gode ting

eller begreber trækker I på? 

• Skelner I mellem børn og unges værdier og jeres egne? 

• Bruger I forskellige midler til at involvere børnene og de unge? 

• Hvordan håndterer I magtperspektivet? 

• Hvad betyder risiko i denne forbindelse for jer? 

• Hvad betyder evidens her? 

• Hvad er det vigtigste motivationselement, når man arbejder med

projekter som jer? 

• Hvordan vurderer I, om det I laver, har en sundhedsfremmende

virkning blandt børn og unge? 

Fortrolighedsrum 

I forbindelse med undersøgelsens interviews har det været nødvendigt at sikre ano-

ny mitet og skabe rum for fortrolighed, idet flere af interviewpersonerne ikke har

ønsket ”at udlevere” deres nye afdelinger eller centre. Nye, ikke-stabile strukturer
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har været forbundet med en vis sårbarhed, og interviewpersonerne har villet

beskytte deres felt, for at sikre arbejdsro i etableringsfasen.  

Alle transskriberinger og førsteanalyser er sendt til interviewpersonerne for at ind-

hente deres accept af det skrevne, og de har fået mulighed for at korrigere, hvor de

har fundet det nødvendigt. I enkelte tilfælde er der opstået forvirring, tilbagehol-

denhed og også kraftigere reaktioner, hvor interviewpersonerne har givet udtryk

for, at de følte sig kritiseret eller misforstået. Disse reaktioner må formodes at

hænge sammen med usikkerhed i forbindelse med at etablere en ny afdeling og

interne bestræbelser i forhold til at leve op til politiske og andre ude fra kommende

forventninger på området. For fra forskningsmæssig side at respektere oplevelser

af denne karakter, er transskriberingerne i disse tilfælde korrigeret i nogen grad, og

anonymiteten er fastholdt. Selv om der har måttet sådanne datajusteringer til, har

det dog alt i alt ikke gjort datamaterialet ringere.

Seks hovedområder 

Ud fra en systematisk dataanalyse er rapporten inddelt i seks hovedområder med

tilhørende undertemaer: 

I. Organisering – ledelse og samarbejde 

Organisatorisk placering og synlighed

Gennemskuelighed internt i organisationen 

Synlighed

Ledelsesansvar og kompetence

Pædagogisk ledelse

Strukturreformens udfordringer på sundhedsområdet

Usikkerhed

Tværfagligt samarbejde

Værdisammenstød 
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II. Strategi

Målsætning

Succeskriterier

Ekstern profil

Intern profil

III. Viden

Viden som magt og styringsredskab

Indsamling og anvendelse af viden

Evidens

Monopolisering af viden? 

Videns- og erfaringsdeling

Ekstern evaluering

IV. Pædagogisk sundhedsindsats 

Kobling mellem pædagogik og sundhed

Pædagoger i sundhedspædagogik?

Sundhedskonsulenter som pædagoger? 

Involvering af børn og unge

Sundhed – bredt/positivt eller formanende

Risikobegrebet

Indsatsen over for udsatte børn og unge 

V. Samarbejdspartnere

To videnskulturer? 

Foreninger/private 

VI. Projektorientering 

Projekttyper

Projektstyring

Projekteksempler:

A. “Ung motionsven” 

B. “Sommerkoloni for overvægtige børn” 

C. “Tanker til Tiden” 
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Under hvert hovedområde inddrages resultaterne af de interviews og analyser, der

er foretaget, hvilket udmønter sig i de anførte undertemaer. 

Rapportens struktur

Rapporten indledes med et længere afsnit om organisering og ledelse. Den træk-

ker på nogle af de resultater, som den foregående rapport Forebyggelse og sund-

hedsfremme rettet mod børn og unge – indsatsen i kommunerne har givet og går mere

i dybden med en række temaer, som de her udvalgte kommuners selv fremhæver

inden for dette felt. Herefter følger et mindre afsnit om strategi med særligt fokus

på den profil, forebyggelse og sundhedsfremme har, både internt og eksternt i

kommunerne. Rapportens kærne er de følgende to kapitler om viden, herunder

evidens, og om pædagogik. En af rapportens væsentligste diskussioner drejer sig

om forholdet mellem på den ene side pædagogik og på den anden side sundheds-

faglighed. Det beskrives og eksemplificeres i kapitel VI. Endelig følger et kapitel

om samarbejdspartnere med fokus på viden og på konkrete – og måske alternative

– erfaringer og mulige fremtidige tiltag med forebyggelse og sundhedsfremme for

børn og unge. Rapporten sluttes af med tre eksempler på projekter, som inter-

viewpersonerne selv har fremhævet som værende ‘banebrydende’ på området. 
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I. Organisering, ledelse og
 samarbejde 

Organisatorisk placering og synlighed

Den organisatoriske placering af forebyggelse og sundhedsfremme har betydning

for, hvordan arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse ledes og varetages i

kommunerne. De har selvstyre og derfor også frihed til selv at vælge udvalgs-

struktur og forvaltningsmodel. Selv om der er mange ligheder kommunerne imel-

lem, hvilket fremgår af den anden rapport i forskningsprojektet Risikable børn og

unge (Højlund et al., 2009) varierer såvel strategier, metoder som idealer, når det

handler om forebyggelse og sundhedsfremme i målgruppen børn og unge – både

internt i den enkelte kommune og på tværs af kommunerne. Nærværende under-

søgelse går tættere på enkeltkommuners organisatoriske løsninger.

Et gennemgående træk er, at kommunerne skelner mellem det overordnede ansvar

for forebyggelse og sundhedsfremme, dvs. det generelle organisatoriske ansvar, og

så det konkrete ansvar, som er placeret tæt på målgruppen – her børn og unge. I

dagligdagen er det vigtigt med et ansvar placeret tæt på børnene, mens det over-

ordnede ansvar særligt dækker den mere langsigtede planlægning. Spørgsmålet

om ansvar for børn og unges sundhed kompliceres ofte af forskellige opfattelser af

hensigtsmæssig organisatorisk placering og forstærkes yderligere af, at den gene-

relle opbygning af organisationsplanen, især efter kommunalreformen, byder på

nye strukturer samt ansvars- og ledelsesområder. 

Kommunerne tager selv beslutninger om, hvordan de griber forebyggelse og sund-

hedsfremme for børn og unge an. En sådan selvforvaltning åbner op for kreativitet

og både denne interviewundersøgelse samt den foregående survey i kommunerne

viser, at kommunerne overordnet set er gode til at tilpasse såvel deres organisa-

tionsplan som forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats efter størrelse, placering

og befolkningssammensætning.
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De fem kommuner, der har deltaget i nærværende undersøgelse, repræsenterer

fire forskellige organisatoriske placeringer af, og dermed også fire ledelsesmæssige

tilgange til, forebyggelse og sundhedsfremme:

a) Sundhedscentermodellen: I flere af interviewkommunerne har man valgt at etab-

lere et sundhedscenter med et tværfagligt team af medarbejdere, der varetager den

overvejende del af kommunens forebyggelse og sundhedsfremme. Man har bl.a.

ansat ernæringskonsulenter, motorikpædagoger, sundhedsplejersker samt fysio-

og ergoterapeuter. Sundhedscentret fungerer som et centralt placeret sundheds-

tilbud til borgerne og er fokuseret på at samle så mange tilbud og aktiviteter som

muligt på samme sted.

b) Videnscenter for børnesundhed: En anden kommune har valgt at etablere et

videnscenter for børnesundheden, hvor man ligesom i ovennævnte sundhedscen-

ter forsøger at trække på tværfaglige og tværvidenskabelige ressourcer og gøre brug

af folk med forskellig uddannelsesbaggrund og praksiserfaring. Her er socialme-

dicinsk og lægefaglig ekspertise bragt sammen med sundhedspædagogisk og mere

almen pædagogisk ekspertise i forhold til målgruppen børn og unge. 

c) Sundhed på tværs: En tredje model går ud på at placere ansvaret for forebyggelse

og sundhedsfremme i én forvaltning eller magistrat, som så har det overordnede

ansvar for, at der arbejdes forebyggende og sundhedsfremmende i de øvrige for-

valtninger eller magistrater og navnlig på tværs. Modellen giver visse tværsektori-

elle udfordringer. 

d) Traditionel organisering: Endelig er der også eksempler på en mere traditionel

organisering, hvor en sundhedsafdeling både har ansvaret for og varetager fore-

byggelse og sundhedsfremme. Forskellige faggruppesammensætninger betyder

imidlertid, at denne model ser forskellig ud både med hensyn til ledelse og udfør-

sel fra kommune til kommune.

Gennemskuelighed – internt og eksternt 

Interviewpersonernes overblik over, hvordan forebyggelse og sundhedsfremme er

placeret i organisationen, dvs. deres opfattelse af, hvordan kommunens samlede
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sundhedsindsats rent administrativt fungerer, hænger nøje sammen med, hvor-

dan de opfatter deres egen enheds funktion og ydelser og ikke mindst deres egen

personlige funktion. I flere tilfælde siger interviewpersonerne, at det er svært ved

at gennemskue strukturerne, og det er tydeligt, at enkelte medarbejdere mangler

overblik over hvordan afdelinger og indsatsområder er “skruet sammen”. De inter-

viewede medarbejdere giver i forskellig grad udtryk for, at et overblik er vigtigt for

deres selvforståelse.

I de mindre kommuner er det naturligt nok lettere for den enkelte medarbejder at

overskue organisationen, og i mange tilfælde har man udviklet personlige relatio-

ner til kollegerne på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Disse tætte forbindelser gør det således også lettere at danne sig et overblik over

arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Ofte er der i de mindre kommu-

ner tale om, at en eller to konsulenter sidder med det fulde overblik over, hvilke

tiltag og projekter af forebyggende og sundhedsfremmende karakter kommunen

opererer med. Af samme grund synes det også at være lettere for disse medarbej-

dere at gøre resten af organisationen opmærksom på, hvor forebyggelse og sund-

hedsfremme til børn og unge er placeret, og hvem der varetager dette område.

I de større interviewkommuner er situationen en anden. Der er her tale om store,

komplekse organisationer med formelle kommunikationsveje og faste rutiner

omkring sagsbehandling, hvilket besværliggør personlige relationer og mere ufor-

melle arbejdsgange. I disse store kommuner er administrationen tilmed spredt

rent geografisk, hvilket yderligere vanskeliggør det interne overblik over egen pla-

cering og sundhedsindsatsen over for børn og unge set i forhold til andre indsat-

sområder.

Problemet med manglende gennemskuelighed forsøges afhjulpet på forskellig vis

i de fem interviewkommuner. Der er tale om tre typiske ‘løsninger’: 

• centerdannelser med eksplicitte fokus- og ansvarsområder gør det tydeligere

for alle medarbejdere, hvem der varetager hvilke områder hvor. 

• indsatsgrupper på tværs af afdelinger/enheder for at skabe bredt samarbejde og

involvering. 

• vidensdelingsmøder, som udover videns- og erfaringsudveksling også sikrer

større gennemskuelighed for den enkelte medarbejder.
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Disse tiltag er hver især med til at løse gennemskuelighedsproblemet. Af og til bli-

ver de dog mikset sammen uden strategisk overblik. I sådanne tilfælde kan løs-

ningsmodellerne skabe yderligere uoverskuelighed.

Intern synlighed og organisatorisk gennemskuelighed er en forudsætning for, at

den kommunale indsats for forebyggelse og sundhedsfremme også er synlig udad-

til. Samtlige interviewpersoner giver udtryk for, at synlighed udadtil er yderst vig-

tig, så primært borgerne, men også de eksterne samarbejdspartnere, kan danne sig

et klart billede af, hvem der gør hvad. Informanterne giver udtryk for, at det spe-

cielt er i lyset af kommunalreformen, at synlighed er blevet et centralt tema i for-

hold til borgernes mulighed for at overskue, hvor og hvordan man kan henvende

sig til kommunen i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse. Især fordi

dette indsatsområde i mange tilfælde er nyt for borgerne.

De fleste interviewpersoner har svært ved at redegøre for, hvorvidt den organisa-

toriske placering af forebyggelse og sundhedsfremme er gennemskuelig for kom-

munens borgere. De små kommuner har i højere grad end de store indtryk af, at

borgerne ved, hvor de skal henvende sig. Dog har de mindre sammenlagte

 kommuner problemer med synlighed omkring sundhedsarbejdet, fordi forskel-

lige funktioner er flyttet væk fra nærområderne. Fx har man i en af interview-

kommunerne samlet tilbuddene om rehabilitering i én by, hvor man tidligere

havde rehabiliteringsarbejdet spredt ud mellem seks byer i tre forskellige kom-

muner. Hvor rehabiliteringen tidligere lå tæt på borgerne, er den i dag centreret og

placeret med større afstand fra de steder, hvor borgerne lever og færdes.

På børn og ungeområdet, finder vi ikke på tilsvarende vis en tendens til at centra-

lisere sundhedsaktiviteterne. Her er man i lagt højere grad opmærksom på, at sætte

projekter og aktiviteter i gang ude blandt børnene.  

Som vi senere i rapporten vil komme nærmere ind på, har synlighed og gennem-

skuelighed sammen med åbne eller lukkede kommunikationsveje stor indflydelse

på samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme. Det samme gør sig gældende

i forhold til gennemførsel og udvikling af projekter, som i høj grad afhænger af, om

samarbejdspartnere formår at gennemskue ansvarsstrukturer og organisering.

22



Ledelsesansvar og -kompetence

Placeringen af det overordnede ledelsesansvar samt prioriteringen og vægtningen

af forskellige ledelseskompetencer varierer fra kommune til kommune. Da fore-

byggelse og sundhedsfremme relateret til børn og unge ofte er placeret på tværs af

forvaltningerne, er ledelsesansvaret i disse tilfælde delt mellem forvaltningerne.

Eksempelvis kan der være tale om, at sundhedsforvaltningen har ansvaret for sund-

hedstjenestens forebyggende og sundhedsfremmende opgaver, som fx vejledning

til familier med nyfødte børn, ind- og udskolingsundersøgelser, opsporing af risici

eller dårlig trivsel m.m., mens børn- og ungeforvaltningen har ansvaret for børn

og unges læring og udvikling, herunder også børn og unges trivsel og sundhed.

Hvordan det ledelsesmæssige ansvar forvaltes, sætter tydelige spor i aktiviterne i

den enkelte interviewkommune.

I et par af interviewkommunerne er det overordnede ansvar for forebyggelse og

sundhedsfremme placeret hos en sundhedschef, som ofte er placeret i en sund-

hedsafdeling1. Der er dog eksempler på, at kommunerne vælger at opbygge orga-

nisationsplanen anderledes. I en af de store kommuner i undersøgelsen har man

således valgt en anden model. Sundhedschefen beskriver det således: 

“Vi har ikke en sundhedsforvaltning som i mange andre store kommuner, og man kan

sige, at der er mange ting for og imod. Vi har diskuteret meget om, hvad der er mest

fornuftigt. Men vi vil jo gerne holde fast i ansvaret for sundheden i vores fagforvalt-

ninger. Det er jo ligesom der, man kan få tingene til at ske”.

I den pågældende kommune er ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme pla-

ceret i en børne-/familieafdeling, som således skal sørge for, at der bliver arbejdet

forebyggende og sundhedsfremmende på tværs af fire andre afdelinger. Denne

konstruktion giver, ifølge de interviewede, gode muligheder for at arbejde på tværs,

og der kommer automatisk “et mere direkte fokus på målgruppen”. Der er etab-

leret en sundhedskoordinationsgruppe med fagpersoner fra de forskellige afdelin-

ger, der repræsenterer forskellige tilgange til forebyggelse og sundhedsfremme. 
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Ovennævnte sundhedschef forklarer:

“Og så er det rigtig vigtigt, at de folk, der repræsenterer afdelingen, formår at forplante

idéen og få andre til at medvirke. For ellers har sundhed altid været parkeret hos os.

Hver gang det lugtede af sundhed, blev læsset af her hos os. Nu bliver der større ansvar

og forventning om, at der er nogen, der arbejder med. Det er alles ansvar nu. Og det

bliver da kunsten at få folk aktiveret i meget højere grad. Det er vores opgave nu. Den

gruppe har eksisteret i et år, og det har da været svært at få skolemanden til at synes,

at indsatsområderne også berører ham. Og det skal fungere meget, meget bedre...”

Selv om intentionerne med den pågældende konstruktion er at forbedre mulig-

hederne for tværgående arbejde og at sikre et stærkt målgruppefokus, har det været

vanskeligt at udnytte sundhedskoordinationsgruppens potentiale. Det interview-

ede personale forklarer, at der en tendens til, at “man har nok i sig selv” og først

og fremmest vil sikre sin egen funktion og udvikling. Således beskrives der en risiko

ved konstruktionen, og ifølge sundhedschefen skal der arbejdes på at skærpe betin-

gelserne for det tværfaglige samarbejde.

I en anden kommune har man valgt at fordele ansvaret, så det ansvar, der  handler

om at evidensbasere forebyggelsen og det sundhedsfremmende arbejde relateret til

børn og unge og om de overordnede sundhedsstrategier på børne-/ungeområdet,

organiseres i en selvstændigt “Videnscenter for børnesundhed” med stabsfunk-

tion for Magistratsledelsen. Et centralt aspekt i forbindelse med en ret omfattende

omstrukturering af organisationen og etableringen af dette center (samt tre andre

centre på børne-/ungeområdet) er, at centret ikke har ledelsesfunktion over for

eksempelvis skoler og dagtilbud. Det udmønter sig blandt andet i “ligeværdige

relationer” mellem videnscenteret og institutionerne. De dagtilbudsledere, der er

interviewet i denne kommune, betragter oprettelsen af videnscentret som en reel

mulighed for medbestemmelse og involvering i sundhedsarbejdet. De oplever, at

deres forhold til centret i høj grad er ligeværdigt. En af de interviewede dagtil-

budsledere siger:

“Tidligere hed det Pædagogisk Afdeling, og da havde Pædagogisk Afdeling en eller

anden ledelseskompetence ud i daginstitutionerne. De kunne være med til at pålægge

opgaver eller projekter. Videnscentrene har ingen ledelseskompetence ud til os. Tidli-
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gere har der i højere grad været en dem/os-tænkning. Der har været en eller anden

form for modstand mod det.”

Ud over disse ovenstående eksempler på organiseringens betydning for ledelsen

af forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge viser undersøgelsen, at

den enkelte leders uddannelsesmæssige og/eller praksiserfaringsmæssige baggrund

spiller en rolle for, hvordan der såvel strategisk som fagligt arbejdes med forebyg-

gelse og sundhedsfremme. 

Undersøgelsen har vist, at i de tilfælde, hvor der er tale om en leder med en sund-

hedsvidenskabelig baggrund, er vidensorienteringen typisk forankret i medicin

eller folkesundhedsvidenskab og generelt mere fokuseret end i de tilfælde, hvor

lederen ikke har en akademisk baggrund. Det har tilmed vist sig, at lederne i de

største interviewede kommuner har en sundhedsvidenskabelig baggrund og også

har været optaget af en vidensmæssig tilknytning til universitetsmiljøer. De min-

dre kommuner, vi har interviewet, har haft en geografisk beliggenhed længere væk

fra universiteterne, hvilket ifølge interviewpersonerne har besværliggjort en kon-

takt til sådanne vidensmiljøer, og flere af interviewpersonerne mener, at det er

grunden til, at de har vanskeligt ved at arbejde systemtatisk med viden, evaluering

og evidens.

Lederens uddannelsesmæssige baggrund sætter sit præg på tilgangen til arbejdet

med forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge. Desuden har lede-

rens uddannelsesmæssige baggrund betydning for tværfagligheden. Adspurgt om,

hvad hans baggrund som børne- og ungeoverlæge betyder for funktionen som

øverste ansvarlig for sundhedsfremme og forebyggelse, svarer en leder af en Børne-

og Ungeforvaltning således:

“Jeg synes, den hjælper mig hver eneste dag til at forstå mange sammenhænge. Både

forebyggelses- og sygdomsmæssigt, og det betyder også, at vi har et rigtig godt samar-

bejde med børneafdelingen, hvor vi også sidder og har gang i nogle store projekter. Det

har åbnet øjnene op for, at kommunerne virkelig kan være med til at påvirke børns

sundhed. Og vi kan også kombinere vore to databaser. Vores professor ude på børne-

afdelingen sagde helt alvorligt en dag, at ‘børn har jo også et liv uden for sygehuset’.

Og der har jeg hele tiden været bindeleddet. Det betyder altså mere, hvad børnene

udsættes for hver eneste dag, end hvad der sker de tre dage, hvor de ligger i en syge-
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husseng. Hvis jeg ikke havde min pædiatri, så tror jeg ikke, at vi havde haft det sam-

arbejde.”

I de kommuner, hvor den ansvarlige leder for forebyggelse og sundhedsfremme

ikke har en sundhedsfaglig baggrund, er man dog ikke nødvendigvis dårligere stil-

let. Undersøgelsen viser blot, at der er tale om, at lederens baggrund har indflydelse

på, hvordan ansvaret gribes an, og hvordan samarbejdet med aktuelle og  poten -

tielle samarbejdspartnere etableres. De kommuner, hvis ledere ikke besidder sund-

hedsfaglige kompetencer, står over for en udfordring i forhold til at trække på disse

kompetencer andetsteds. Ligeledes må de ledere, der ikke besidder de pædagogi-

ske kompetencer, trække på disse andetstedsfra. Dette forhold vender vi tilbage til

i afsnittet om pædagogisk ledelse. 

I en af de interviewede kommuner har det været særligt debatteret, hvorvidt ledel-

sens fokus skal være fagligt eller strategisk. Overvejelserne har konsekvenser for,

hvordan der prioriteres på det ledelsesmæssige plan, blandt andet i hvor høj grad

de sundhedsfaglige kompetencer prioriteres i organisationen. Det følgende citat

illustrerer fænomenet. Sundhedschefen i en større kommune, der selv har en læge-

faglig baggrund, fortæller:

“På et tidspunkt blev man klar over, at der skulle noget mere strategisk ledelse til. Der

var for meget udvikling og faglighed, og så satte man fagligheden af. Så sad der en

række strategiske ledere på niveau 2 og skulle prøve at komme videre på sundheds-

området, men nu er vi så blevet inviteret ind igen. For de kan ikke undvære faglighe-

den”

Spørgsmålet om sundhedsfaglighed berører her en central ledelsesstrategisk pro-

blemstilling med overvejelser om, hvordan man bedst leder og styrer det kom-

munale sundhedsarbejde, og hvordan man i tråd hermed sammensætter ledelses-

kompetencer.

I to af de interviewede kommuner taler man om en “balancegang” i forhold til

prioriteringerne på sundhedsområdet. Det er især i forholdet mellem strategi/pro-

ces og sundhedsfaglighed/indhold, at man skal holde balancen. En leder i en anden

kommune beskriver balancegangen på følgende måde:
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“Vi har en balance i organisationen i forhold til, hvor meget tid vi bruger på proces,

og hvor meget vi bruger på indhold. Er vi egentlig det rigtige sted også i forhold til

afbureaukratiseringsmuligheder? Vi kan godt have en oplevelse af, at vi nogle gange

bruger lidt rigelig tid på proces.”

Citatet tyder på en bevidsthed om, at en overordnet strategisk proces risikerer at

blive for bureaukratisk og dermed bremse eller komplicere de konkrete sund-

hedsmæssige aktiviteter (indhold). Disse overvejelser har vist sig at være mest pres-

serende i to af de største af de interviewede kommuner, som ofte har langvarige

sagsbehandlinger og komplekse – måske besværlige – kommunikationsgange, hvil-

ket naturligvis også stiller krav til den strategiske ledelse.

Pædagogisk ledelse 

Undersøgelsen har vist, at ledelsen med ansvar for forebyggelse og sundheds-

fremme i to mindre kommuner involverer sig mere direkte i sundhedspædagogi-

ske overvejelser og beslutninger. I disse kommuner har ledelsen således ‘blik for

pædagogik’, hvilket har betydning for, hvordan man griber arbejdet med forebyg-

gelse og sundhedsfremme blandt børn og unge an. Man er i høj grad opmærksom

på børnenes og de unges trivsel, udvikling og læring. 

Det tyder på, at sundhedspædagogik har gode betingelser i de tre af interview-

kommunerne. Interviewpersonerne derfra siger selv, at de har “fingeren på pulsen”

i forhold til, hvilke pædagogiske tiltag der igangsættes, og de siger, at de “automa-

tisk” tænker pædagogiske muligheder og konsekvenser ind i de ledelsesstrategiske

overvejelser. Den pædagogiske orientering betyder ifølge interviewpersonerne i

disse kommuner, at det pædagogiske personale har nemt ved at “komme til orde”,

og at der generelt er en opfattelse af, at alle led i organisationen har mulighed for

medbestemmelse og involvering.

Der er imidlertid forskel på, i hvor høj grad disse mindre kommuner udnytter

mulighederne for at tænke de pædagogiske dispositioner ind i de ledelsesmæssige

overvejelser. Den ledelsespædagogiske tankegang kommer altså ikke automatisk

til udtryk, men det har vist sig, at der er gode muligheder i de mindre interview-

kommuner.
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Hvad angår børn og unges sundhed, forsøger alle interviewede kommuner at

opretholde og udvikle en tæt kontakt til den pædagogiske praksis i institutionerne

og på skolerne. Man er bevidst om, at kontakten mellem forvaltning/kommune

og institutioner er essentiel i forhold til mulighederne for at kunne etablere sund-

hedsfremmende og forebyggende tiltag på skolerne, i institutionerne og i de øvrige

dagtilbud.

Kontakten søges opretholdt på forskellig vis, og kommunernes selvforvaltning og

individuelle organisering af forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

giver dem forskellige muligheder for at skabe denne kontakt. I de fleste af de inter-

viewede kommuner forsøger man at følge med i, hvad der foregår ude i børnenes

institutionelle hverdag, og man sørger for, at såvel sundhedsplejersker som kom-

munens pædagogiske konsulenter, i det omfang de har tid til det, tager ud og aflæg-

ger institutionerne besøg.

Desuden er både sundhedsplejersker, kommunallæger og pædagogiske konsulen-

ter ofte aktive i forhold til at holde pædagogisk motiverende oplæg for det pæda-

gogiske personale, specielt i daginstitutionerne. Mange daginstitutioner ser det,

ifølge de interviewede ledere, som en “gave”, at sundhedsafdelingerne på den måde

kan bruges aktivt af institutionerne. Vel at mærke ofte på institutionernes eget ini-

tiativ. Denne oplevelse af selvstændighed og medbestemmelse i institutionerne er,

ifølge de aktører vi har interviewet, vigtig i forhold til at bevare de åbne kommu-

nikationsveje op gennem organisationen.

Den organisatoriske synlighed spiller ligeledes en vigtig rolle. Hvis linjekommu-

nikationen i relation til forebyggelse og sundhedsfremme ikke giver sig selv, og

hvis det er uklart, hvor de relevante ledere eller samarbejdspartnere befinder sig,

dvs. hvor ansvaret er placeret, er det vanskeligt at opretholde en direkte kontakt til

den sundhedspædagogiske praksis omkring børnene og de unge. I en af de større

kommuner giver de interviewede dagtilbudsledere udtryk for, at det kræver en del

indsigt at udnytte strukturen i organisationen på en måde, der tilgodeser pæda-

gogikken. 

I forlængelse af ovenstående vedrørende kommunernes ledelsesmæssige fokus på

pædagogikken, er det relevant at stille spørgsmålet, om pædagogikken risikerer at

forsvinde i nogle kommuner. Det er vores indtryk, at det kræver en indsats fra især
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de store kommuners side, hvis den pædagogiske ledelse skal gennemføres. I højere

grad end i de mindre kommuner kræver det eksplicitte overvejelser omkring fag-

gruppe-sammensætning, da de pædagogiske overvejelser ikke på samme måde er

en naturlig del af kommunikationen på alle niveauer i organisationen. Den store

organisation behøver således en konkret indsats for at sikre et fokus på de pæda-

gogiske overvejelser hele vejen op og ned i organisationen.

Ovenstående kan illustrere, at indsatsen for at sikre sundhedspædagogikken på

alle niveauer ikke altid lykkes. Undersøgelsen har tilmed vist, at der i forbindelse

med projekter kan mangle beskrivelser og overvejelser af pædagogisk karakter.

Denne mangel på pædagogiske overvejelser forefindes ligeledes hos enkelte af de

mindre kommuner, men slet ikke i samme grad som i de store. 

Strukturreformens udfordringer på sundhedsområdet 

I flere af interviewkommunerne har strukturreformen vendt op og ned på arbejds-

gangene, og med et øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme er der i høj

grad tale om forskelle mellem før og nu. For mange er der tale om positive ople-

velser ved at arbejde på nye måder. Det udtrykker en ledende medarbejder i et

nyetableret sundhedscenter således:

“…jeg har en stor tro på, at det her nok skal lykkes, hvis vi skal gøre noget for borgerne

fremover. Nu har vi tidligere siddet bag et skrivebord over for borgeren uden særlig

meget succes. Jeg har selv været med siden 1980. Men det er denne måde, der flytter

borgerne.”

Undersøgelsen viser, at der i sammenlægningskommunerne har været en række

særlige udfordringer forbundet med at opretholde det serviceniveau, man tidli-

gere havde på sundhedsområdet. En konsulent fra en sammenlagt kommune for-

tæller:

“Man har tidligere gjort tingene på forskellige måder, og der har skullet harmonise-

res, og det har da også givet problemer i forhold til borgerne. Hvis man oplever service -

forringelse, så er det jo ikke sjovt, og der har da været nogle mennesker, som skulle

fyres eller omplaceres.”
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I dette tilfælde har sammenlægningen især betydet udfordringer i relation til til-

gængelighed og personlig kontakt. Tre tyndt befolkede og geografisk udstrakte

kommuner er nu lagt sammen. Det skaber blandt andet problemer for konsulen-

ter og andre, der arbejder ude i institutionerne, fx sundhedsplejerskerne, som nu

skal bruge længere tid på at dække et større område, samtidig med at det ikke er

muligt for dem at opretholde den samme grad af personlig tilknytning til skolerne

og institutionerne. Da den kommunale administration stadig er placeret på alle

de tre “gamle” rådhuse, giver det også en række nye udfordringer relateret til

interne samarbejdspartnere. Konsulenten fortæller:

“ De problemer, der ellers har været, har mest handlet om denne decentrale placering.

De naturlige samarbejdsflader, som der normalt var her, når man mødtes i kantinen,

de er her ikke nødvendigvis mere.”

Ifølge interviewpersonerne i denne kommune har sundhedsarbejdet tidligere været

organiseret i små selvstændige enheder, der var præget af stort personligt engage-

ment og ejerskab, og de fortæller, at den nye organisering kræver, at både medar-

bejdere og borgere har været igennem en “tilvænningsproces”, hvor alle skal lære

den nye struktur og de nye arbejdsgange at kende. 

Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til målgruppen børn og

unge i de sammenlagte interviewkommuner bærer præg af, at der er blevet brugt

meget energi på at komme igennem sammenlægningen på bedst mulig måde. De

konkrete indsatser og projektudbud er ofte forbundet med en form for usikkerhed,

da energien i høj grad har været brugt til at skabe et fundament for kommunens

samlede sundhedsindsats, inden det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde

kunne komme ordentligt i gang.

Dette fænomen kan også iagttages i de ikke-sammenlagte kommuner, hvor der i

flere tilfælde er tale om nye forvaltninger, afdelinger eller enheder (centre) og nye

indsatsområder. Det har tydeligvis kostet mange kræfter at afklare funktioner,

ydelser, roller, ansvarsområder og arbejdsgange. Undersøgelsen viser, at usikker-

hed og begyndervanskeligheder stadig er en del af hverdagen i de enkelte forvalt-

ninger og enheder.
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Til gengæld har de nye forvaltninger og enheder ikke oplevet store værdimæssige

sammenstød i forbindelse med sammenlægningerne og omstruktureringerne.

Stort set alle interviewpersoner giver udtryk for, at der internt i de nye sundheds-

afdelinger er enighed om værdigrundlag og målsætninger til trods for, at flere for-

skellige faggrupper er bragt sammen.

Flere af interviewkommunerne har oplevet, at det i starten af omstrukturerings-

processen har været vanskeligt at beskrive, hvad arbejdet med forebyggelse og

sundhedsfremme rettet mod børn og unge reelt indeholder, og hvor det organisa-

torisk er blevet placeret. Kommunerne har dog også samtidig oplevet, at det øgede

politiske fokus på området har gjort det lettere at gøre opmærksom på dette.

Tværfagligt samarbejde i centre

Et centralt tema i stort set alle interviews er tværfaglighed i arbejdet med sund-

hedsfremme og forebyggelse rettet mod børn og unge. Interviewpersoner på alle

niveauer peger på tværfagligt samarbejde som en af de vigtigste måder at skabe

udvikling på.

En måde at organisere tværfagligt samarbejde på er centerdannelse. Gennem inter-

viewundersøgelsen fik vi indsigt i to forskellige måder at etablere centre på, dels et

videnscenter med stabsfunktion til magistratsledelsen, dels et sundhedscenter med

direkte kontakt til borgerne. I det følgende beskriver vi to typer centre. 

I en mindre interviewkommune har man etableret et sundhedscenter i en gam-

mel hospitalsbygning. I centret er samlet den overvejende del af det forebyggende

og sundhedsfremmende arbejde, bl.a. ernæringskonsulenter, motorikpædagoger,

sundhedsplejersker og fysio- og ergoterapeuter. Sundhedschefen fortæller:

“Vi har jo også fået samling på de forskellige fagområder herude, og det betyder meget.

Nu er vi under samme tag. Tingene sker nemmere, når man kender hinanden og ser

hinanden til daglig.”

Det er centrets mål at sprede et positivt sundhedsbudskab til borgerne og skabe

rammer for, at borgerne får nødvendig og ny viden om kost og motion. Centrets
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medarbejdere har en ambition om at “sprede et positivt og aktivt sundhedsbud-

skab” til virksomheder og andre organisationer, så folk selv kan tage ansvar for

sundhed. Medarbejderne er optaget af succesoplevelser og fokuseret på at gøre

sundhedscentret til et centralt sted i indsatsen. 

De interviewede centermedarbejdere giver udtryk for, at centret er en stor succes,

især fordi borgerne har fået øje på stedet og dets mange muligheder. Ifølge inter-

viewpersonerne ser borgene ikke entydigt centret som et kommunalt “løftet-pege-

finger-tiltag”, med alt hvad det måtte indebære af fordomme. Borgerne opfatter

snarere sundhedscentreret som et reelt og gratis sundhedstilbud, hvor der netop er

fokus på livskvalitet og mangfoldighed i sundhed. Succesen ligger, ifølge de inter-

viewede især i formen og de fysiske rammer. To af centrets medarbejdere forkla-

rer:

“Og det er ikke noget med, at man skal igennem lægen eller sagsbehandleren! Du kan

selv henvende dig som borger. Det er nemt selv at henvende sig.”

“Ja, og så kommer man her jo af andre grunde. Der kan komme en, som er til genop-

træning, men som måske godt lige vil have noget kostvejledning, når ‘Jeg nu alligevel

er her’. Man kommer måske af en helt anden årsag.”

Denne form for centerdannelse har betydning for sundhedsarbejdets synlighed,

og ifølge sundhedschefen har sundhedsindsatsen – også over for børn og unge –

fået en anden profil i den pågældende kommune. Centrets medarbejdere er bevid-

ste om vigtigheden af at opbygge en “værdifuld og fornuftig” profil. Oprettelsen af

centret repræsenterer en ny helhedsorienteret og pædagogisk tilgang til forebyg-

gelse og sundhedsfremme. 

En del af sundhedscentrets (selvoplevede) succes kan ifølge sundhedschefen til-

skrives, at kommunen er så lille, at det er muligt for ét center at samle sundheds-

indsatsen og servicere hele kommunen. Centret bliver hurtigt kendt, som en med-

arbejder udtrykker det: “rygtet spredes hurtigt og alle kender en eller anden, der har

benyttet sig af sundhedscentrets tilbud”. Netop her spiller tværfagligheden en stor

rolle, idet der kan være mange forskellige grunde til, at den enkelte borger kom-

mer i kontakt med centret. Målgruppefeltet er bredt, og centermedarbejdernes

evne til at samarbejde på tværs af faggrupper betyder, at borgerne introduceres til
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forskellige sundhedsaktiviteter med sundhedsprofessionelt, terapeutisk eller pæda-

gogisk personale engageret. 

En anden medvirkende årsag til centersuccesen finder vi i de interviewede medar-

bejderes beskrivelse af medbestemmelse og det, de kalder “pladsen til kreativitet”

i det daglige arbejde. Medarbejderne og lederen giver udtryk for, at de er “ilds-

jæle”, som er personligt involveret i centrets tilbud og drift, hvilket de oplever kan

mærkes af centrets brugere.

Det andet eksempel på centerdannelse er hentet fra en af de store interviewkom-

muner. Her er dannet et videnscenter for børnesundhed. Tilgangen er anderledes

end i ovennævnte sundhedscenter, da arbejdet ikke på samme måde bærer præg

af tæt og praktisk kontakt med kommunens borgere som samlet gruppe. I mod-

sætning til sundhedscentret i den lille kommune, fokuseres der i videnscentret

direkte på målgrupper blandt børn og unge. Tværfagligheden spiller dog også her

en central rolle – både internt i det pågældende videnscenter og i samarbejdet med

magistratens tre andre videnscentre.

Lederen af videnscentret fortæller:

“Det skaber nogle vældige tværfaglige og ledelsesmæssige synergier. For vi får opbyg-

get en masse vigtige personlige relationer. Videnscentrene bor så på den samme etage

og de fire videnscentre er udover vores: pædagogisk udvikling, rådgivning & special-

pædagogik og integration. I de fire videnscentre er vi tilsammen 150 medarbejdere

med meget forskellig faglig baggrund, men med et meget højt fagligt kompetenceni-

veau. Der er et meget bredt sammensat felt, og det er en kæmpe styrke. Mange har

overbygningsuddannelser inden for mange forskellige felter. Og så der er meget prak-

tisk erfaring. Der er også på det seneste begyndt at komme en hel masse unge folk ind.

Det er et spændende miljø.”

Nødvendigheden af at skabe et fagligt spændende og udfordrende miljø for med-

arbejderne spiller også i dette center en stor rolle, selvom udfordringerne og de

personlige succesoplevelser er af en noget anden karakter end på sundhedscentret.

Borgernes udbytte af videnscentrets tværfaglighed er mindre eksplicit end i sund-

hedscenter-eksemplet. Der er ikke på samme måde tale om konkrete og operatio-
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nelle sundhedstilbud, og i centrets rådgivning og vidensproduktion er konkreti-

sérbarheden af en anden karakter.

Der er stor opmærksomhed på, hvordan man gør information om sundhed, syg-

dom og ny evidensbaseret viden tilgængelig og brugbar for centrets målgruppe:

skoler, institutioner, pædagogisk personale, sundhedspersonale og i sidste ende

børn og unge og familier. Opmærksomheden er ligeledes rettet mod at synliggøre,

hvor de forskellige brugere af centeret kan henvende sig med hvad. Efter indførel-

sen af den nye struktur er tilbuddenes form markant anderledes end før, og det

tager tid at gøre dette synligt for borgerne.

Centret får ofte henvendelser fra folk, som ikke ved, hvor de skal få svar på deres

spørgsmål. Det betyder, at centrets faciliterende og konsulterende funktion er

omfattende.

I de øvrige interviewkommuner opererer man med elementer af centerdannelser,

og der er en generel opmærksomhed omkring det fornuftige i at samle faggrup-

perne, så de rent fysisk arbejder tæt sammen, både for at forbedre betingelserne for

de interne arbejdsgange, men også for, at samarbejdsparter har mulighed for at se

mangfoldigheden i kommunens sundhedsarbejde og derigennem blive inspireret

og motiveret til at se muligheder i alternative samarbejdsformer og løsningsmo-

deller.

Personlige relationer og sagsbehandling

I de interviewede kommuner, hvor der ikke er etableret deciderede centre, stilles

der større krav til samarbejdet på tværs af kommunens forskellige afdelinger. Flere

kommuner giver udtryk for, at dette samarbejde fungerer tilfredsstillende, selvom

det af og til bliver tydeligt, at man prioriterer sin egen afdelings ydelser før de

andres.

En af undersøgelsens hovedpointer er, at tværgående kommunikationsveje er let-

tere at holde åbne, når organisationens størrelse og konstruktion muliggør per-

sonlige relationer. 
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Sundhedschefen i en mindre kommune beskriver, hvordan personlige relationer

i kommunen er en fordel i det daglige arbejde:

“Men det er jo en lille kommune med kun tre skoler, så jeg kender jo de tre inspektører

og ja, alle kender jo hinanden. Så man ringer jo bare og siger, at nu har man det og

det! Kan vi komme af sted med det? Man ringer bare og siger, at man har et projekt,

og så siger de, hvem man skal ringe til. Der er jo ikke alt det dér, som eksempelvis i X-

kommune, hvor man skal have sager frem, og man ved ikke rigtig, hvad det bliver til.

Der er en rigtig lang sagsgang.”

“Vi kan også ret hurtigt politisk få fokus på de ting, der lykkes. Fordi de bliver meget

synlige. Politikerne handler sammen med borgerne i Brugsen og hører, hvad der fun-

gerer. Det er jo en lille enhed, som er nem at agere i for os.”

I de sammenlagte interviewkommuner har netop det tværfaglige samarbejde været

en stor udfordring, da de personlige relationer begrænser sig til de personer, man

kender på forhånd og har arbejdet sammen tidligere. I den forbindelse fortæller en

konsulent fra en sammenlagt kommune om nogle af de overvejelser, de i den nyop-

rettede sundhedsafdeling gjorde sig i forhold til samarbejdet med de øvrige afde-

linger:

“Vi har gjort meget ud af at vise, at vi ikke kommer ud med løftede pegefingre og viser

jer, hvad I skal gøre på jeres respektive afdelinger. Vi signalerer, at vi gerne vil være

med til at hjælpe med at løfte nogle ting med udgangspunkt i, hvor I er. Det handler

om at udvikle handlekompetencer hos alle borgere og især børn og unge.”

Undersøgelsen har vist, at det har været en stor udfordring at oparbejde nye rela-

tioner og gensidig forståelse i forbindelse med kommunesammenlægningerne. De

kommuner, der tilmed har skullet etablere nye enheder for forebyggelse og sund-

hedsfremme, er især stødt på udfordringer af denne karakter. Men selv de store

interviewkommuner, som af naturlige årsager har sværere ved at oparbejde og ved-

ligeholde personlige relationer, lægger betydelig vægt på, at relationer, gensidig

forståelse og accept af ansvarsfordeling og arbejdsfunktionsområder er vigtige for,

at især tværgående projekter og en samlet sundhedsindsats over for børn og unge

kan få succes.
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En anden tværfaglig udfordring knytter sig til sagsbehandling. I de store kommu-

ner fremhæver de interviewede medarbejdere, at lange sagsbehandlingsprocesser

kan være hæmmende for gennemførslen af det forebyggende og sundhedsfrem-

mende arbejde. En leder af indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme blandt

børn og unge udtaler i den forbindelse følgende:

“Man har en bevidsthed om at involvere alle lag i organisationen, når man skal gen-

nemføre noget, og det betyder et stort tidsforbrug. Det er meget langvarige processer.

Vi regner i halve og hele år i forhold til at komme fra idé til handling. Det har ikke

noget at gøre med, at den faglige indholdsmæssige del tager tid. Den del kunne vi nemt

klare hurtigere. Det er processen, der tager lang tid. Det er vi meget prægede af.”

Når flere organisationslag og flere personer er involveret i samme sagsbehandling,

er det naturligt, at tingene tager længere tid. Både de store og de små interview-

kommuner er opmærksomme på dette. 

En af de markante forskelle i forhold til hurtig eller langsom sagsbehandling er

formaliseringen af sagsgangene. I de mindre kommuner giver de interviewede

medarbejdere ofte udtryk for, at samarbejdet “er sådan lidt uformelt, men det er

klart, at vi prøver at samarbejde, der hvor vi kan”. I de større kommuner er denne

tilgang ikke mulig, da det er “et langt større maskineri, der skal sættes i gang”, hver

gang et projekt eller et tiltag skal igangsættes. Derudover efterlyser flere af inter-

viewpersonerne de personlige relationer, der skaber en for-forståelse, og som deri-

gennem ofte kan spare tid i sagsbehandlingen. 

Tværfaglighed gennem sammensætning af faggrupper

I forlængelse af ovenstående tema om tværfaglighed har undersøgelsen vist noget

om, hvilke faggrupper der konkret er repræsenteret i sundhedsafdelingerne og i

arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Det er tydeligt, at disse enheder

sammensættes forskelligt i de enkelte kommuner. I nogle kommuner bærer sam-

mensætningen præg af, at sundhed tænkes snævert, hvor man udelukkende

 sammensætter grupper af sundhedsprofessionelle fx fysioterapeuter, sundheds-

plejersker, børne- og ungelæger og tandlæger, mens enhederne i andre kommuner
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bærer præg af en bredere tilgang med pædagogiske medarbejdere som lærere og

pædagoger

Faggruppesammensætningen i de enkelte kommuner afhænger af, hvilken for-

valtning eller afdeling/enhed, der varetager forebyggelse og sundhedsfremme

blandt børn og unge i den pågældende kommune. I interviewkommunerne udgø-

res de faggrupper, som direkte arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme,

overordnet set af forskellige kombinationer af følgende: sundhedsplejen, tandple-

jen, rehabiliteringen, sundhedskonsulenter, psykologer, fysioterapeuter, ergotera-

peuter, diætister, familierådgivere og motorikpædagoger.

En sundhedskonsulent fortæller om faggruppesammensætningen:

“Det er jo en lille kommune, så i sundhedsafdelingen har vi tandplejen, sundhedsple-

jen, familierådgivningen og hjemmeplejen, så kommunikationsvejene er ret korte. Og

fx sundhedsplejen arbejder vi sammen med i det der projekt for overvægtige børn. Så

er der netmadpakkerne, hvor vi har lidt hånd i hanke med den ordning der er, men

der samarbejder vi også med sundhedsplejerskerne og prøver at snakke lidt med

lægerne om det.”

Graden af involvering fra de enkelte faggrupper varierer fra kommune til kom-

mune, ligesom det også varierer, i hvor høj grad involveringen er formaliseret. En

medarbejder på et sundhedscenter, hvor der er samlet mange faggrupper på

samme sted, fortæller om de åbenlyse fordele:

“Og hvis der så er noget i et af projekterne, som en af de andre herude måske kunne

hjælpe med, så fanger man lige den person på gangen herude, og så bruger man hin-

anden på den måde. Så man skal ikke ud og bruge energi på at finde sine samar-

bejdspartnere rundt omkring, for så kan man nemt komme til at udsætte det. Her

møder man dem jo til frokost.”

I denne forbindelse er der igen tale om markante forskelle mellem de større og de

mindre kommuner. Mulighederne for ad hoc-samarbejde om aktuelle projekter er

bedre i de mindre kommuner, hvor de tætte relationer er naturligt til stede, og

hvor arbejdsgangen ikke på samme måde er formaliserede som i de større kom-

muner.
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Stort set alle interviewpersoner giver udtryk for et ønske om at involvere så mange

faggrupper som muligt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Der er

en bevidsthed om, at sundhedsarbejdet kræver en bred faglig orientering, idet

sundhed tænkes bredere, end man tidligere har været vant til.

Værdisammenstød ved tværgående samarbejde

Når interviewene har drejet sig om, hvilke sundhedsmæssige succeskriterier der

er for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, peger flere af de inter-

viewede på trivsel og livsglæde snarere end sygdom og død, og dette fokus kræver

en bred værdiorienteret tilgang til sundhed, som ikke udelukkende fokuserer på det

enkelte barn eller unge menneske, men også på “medspillere” i børnenes og de

unges omverden.

I den forbindelse støder interviewpersonerne af og til ind i problemer, når et pro-

jekt kræver samarbejde med andre afdelinger eller forvaltninger. I de tilfælde frem-

går det tydeligt, at der er forskellige værdier og prioriteringer på spil. Her er det en

sundhedskonsulent, der giver et eksempel på en interessekonflikt:

“Jamen vi har i hvert fald nogle forskellige aktier eller formål med nogle ting. Fx Kul-

tur og Fritid, de skal jo lave kultur og oplevelser, mens vi mere fokuserer på sund-

hedsfremme og forebyggelse. Så der kommer noget mere sund mad ind i det i mod-

sætning til dem, som måske ville gå efter at skabe hygge ved at servere stegt flæsk. Jeg

ved ikke, om det bare er vores fordomme, som vi bare skal have aflivet. For jeg har lige

siddet til møde med dem, hvor vi fandt ud af, at vi har to forskellige mål.

Projektet var “Sund mad i sportscafeen”, og så skulle vi skrive en artikel om det, og han

sagde så, at målet også skulle være, at vi får noget socialt liv nede i idrætscentret. Det

kan jeg jo kun give ham ret i, men det er så fint, at han er lidt interesseret i, at der også

skal lidt sundhed indover. Min tilgang var så, at vi skulle lave nogle sundere rammer,

så det er lettere at tage et sundt valg. At udbuddet skulle gøre det nemmere at vælge

sundt. Lige nu kan man kun vælge alt det usunde. Det er billigere, og det ‘står oppe i

hovedet på dig’. Min tanke var så, at det skulle laves om. Det usunde skulle i hvert fald

tones ned.”
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En anden værdimæssig udfordring i det tværfaglige samarbejde og i bestræbel-

serne på at implementere forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i arbej-

det med børn og unge er ifølge interviewpersonerne samarbejdet mellem sund-

hedsenheder og skolerne. Et gennemgående synspunkt er, at sundhedsenhederne/-

afdelingerne gerne vil involveres “så meget som muligt”, men at især skoleområ-

det har andre prioriteter og målsætninger, hvilket ifølge flere interviewpersoner

(sundhedsprofessionelle) besværliggør samarbejde.

Den overvejende årsag til disse værdi- og interessekonflikter er, at der i de fleste til-

fælde er tale om samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger. Det stiller

blandt andet krav til, hvordan samarbejdsprojekter designes, etableres og gen-

nemføres. En sundhedskonsulent fortæller således: 

“Ja, det er jo vidt forskelligt, om der er tale om vores arbejde i forhold til fx daginsti-

tutioner eller skoler. De har jo meget forskellige tilgange til deres arbejde. Skolen er jo

et meget gennemreguleret område, hvor de er vant til, at der bliver postet mange ting

på dem, hvorimod daginstitutionerne ikke er underlagt den samme regulering, og der-

for reagerer de anderledes, når der sker nogle ting. Hvis der kommer reguleringer her-

fra, fx et projekt, man gerne vil søsætte i en institution eller en skole. Hvis jeg nu ven-

der tilbage til de handleplaner, så har vi målrettet dem skolerne i et sprog og på en

bestemt måde. Og mod daginstitutionerne på en anden måde. Vi har derfor måttet

arbejde med helt forskellige modeller og metoder. Så vi er hele tiden nødt til at tænke

i forskellige målgrupper. Nu har jeg jo været lærer, og mine tidligere kolleger omtaler

det, som om jeg er gået over til fjenden. Se, der ligger en stor udfordring i at få nedbrudt

de barrierer.”

Det er en central problemstilling, der fremhæves i citatet. Som interviewpersonen

peger på, er det afgørende at målrette de forebyggende og sundhedsfremme akti-

viteter i et samspil med de involverede institutioner. Eksempelvis skolen spiller en

central rolle i børn og unges hverdag2, og når det, ifølge hovedparten af inter-

viewpersonerne, er vanskeligt at opbygge samarbejdsrelationer på skoleområdet,

er det derfor en udfordring, der bør tages alvorligt.
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Der er ikke tale om, at skolerne blot bør indrette sig under sundhedsafdelingernes

krav og idéer. I de forskellige sundhedsafdelinger er der generelt en stor forståelse

for, at skolerne har ansvar for kerneydelserne uddannelse og dannelse, og at de

derfor må prioritere i ressourcerne i forhold til et sundhedsfremmende arbejde.

Sundhedsafdelingerne er derfor i højere grad fokuseret på, at der bør tages skridt

i retning af at formulere nogle fælles mål, som tager hensyn til alles interesser. I en

lille kommune beskriver sundhedschefen, hvordan kommunen netop har en mål-

sætning om at forbedre samarbejdet mellem sundhedsafdelingen og skoleområdet:

“Men vi arbejder jo koncentreret med at finde måder at implementere vores ideer i sko-

len. Nu skulle vi jo gerne have nedsat en gruppe, hvor vi arbejder med netop det. Og

hvor jeg lægger op til, at vi skal komme med nogle tilbud som tager udgangspunkt i,

at det er lærere og deres primære funktion er at undervise. Så er det op til os at imple-

mentere det i den funktion. Det skal være med respekt for dem, så hvis vi er godt for-

beredt og inddrager aktører i at vælge, hvad der passer bedst til dem, så kunne det jo

godt være, at vi kunne komme på banen på en måde, hvor de også har overskuddet til

det. Og så skal det jo selvfølgelig løbende rettes ind, så det bliver rigtig godt.”

Det er vores indtryk, at sundhedsafdelingerne i de fem kommuner oplever, at

arbejdet med institutioner og skoler fungerer tilfredsstillende, selvom skolerne er

så pressede, at det vanskeliggør samarbejdet. En konsulent giver udtryk for præ-

misserne for samarbejde:

“ … vi har et rigtig godt samarbejde med alle de skoler og institutioner, som har en

naturlig hånd om de unge, og det er den vej, vi skal gå. Så giver vi dem nogle drikke-

dunke i forbindelse med en “Drik vand”-kampagne og gør opmærksom på os selv på

mange forskellige måder. Vi vil jo rigtig gerne ud i folkeskolerne, men skolerne er jo

pressede. De har ikke så mange timer, så det bliver hvad vi kan få lov til at tage af

deres tid.”

Delkonklusion 

Organisering og ansvarsfordeling spiller en rolle for, hvordan forebyggelse og

sundhedsfremme over for børn og unge ledes og operationaliseres. En af under-

søgelsens pointer er, at der er forskel på, hvordan de store og små kommuner for-
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maliserer beslutningsprocesserne. Uformelle personlige netværk spiller ikke over-

raskende en væsentlig rolle for organiseringen i de tre mindste interviewkommu-

ner, mens formaliserede samspil er afgørende i de to største kommuner. 

De tre mindste kommuner har med andre ord mulighed for at lede og operatio-

nalisere sundhedsindsatsen og opretholde en direkte kontakt med borgerne – der-

iblandt børn og unge – i højere grad end de to største kommuner. Der ligger en stor

udfordring for især de største kommuner i at indarbejde og opretholde nogle af de

mekanismer, de små kommuner drager fordel af i det daglige arbejde: nærhed,

gennemskuelighed i organisationsplaner og korte kommunikationsveje.

Sundhedspædagogiske kerneydelser – eller med andre ord: en pædagogisk tilgang

til forebyggelse og sundhedsfremme – fordrer pædagogisk ledelse. Således vil de

større kommuner i højere grad kunne drage nytte af de fordele, som de, i kraft af

deres ressourcer har bl.a. i forbindelse med at tiltrække eksterne samarbejdspart-

nere.

På samme måde som kommunestørrelse er en afgørende faktor for kommunens

tilgang til arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge, er

også karakteren af centerdannelse af betydning. 

De to centre, vi er blevet gjort bekendt med i undersøgelsen, er af forskellig type

og er hver især tilpasset en bestemt funktion og ydelse i den pågældende kom-

mune. Således har den mindre kommune oprettet et praktisk orienteret sund-

hedscenter, mens den store kommune har oprettet et mere teoretisk orienteret

videnscenter. I begge tilfælde har centrene formået at skabe et andet fokus på ker-

neopgaver og målgrupper, end man ser i mange af de kommuner uden et center.

Netop det øgede og mere målrettede fokus synes, sammen med det tværfaglige

partnerskab og den umiddelbare synlige centerprofil, at være de store fordele ved

centerdannelse.

Tre af interviewkommunerne har ikke etableret centre på området og må tilsyne-

ladende arbejde hårdere for tværfagligheden. Samtidig er samarbejdet omkring

forebyggelse og sundhedsfremme er ikke på samme måde som i kommunerne med

centerdannelse gennemskueligt – hverken for både medarbejderne og borgerne.

Men for ikke at glorificere centerdannelsen, er det vigtigt at påpege, at det er et
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helt centralt succeskriterium for oprettelsen af centre, at der tages højde for, hvilke

konkrete behov for tværfaglighed og samarbejde den enkelte kommune har, samt

hvilken funktion og hvilke ydelser det enkelte center skal have. Det vil ikke være

muligt at overføre en centerkonstruktion direkte fra én kommune til en anden.

Dertil er alle kommuner for forskellige, hvad angår især størrelse, geografisk pla-

cering og borgersammensætning.

Endelig ligger der en udfordring i at skabe samarbejdsflader på tværs af traditio-

nelle skel. Erfaringerne i de fem undersøgte kommuner viser, at det er en udfor-

dring at tænke på tværs af enheder, forvaltninger og afdelinger. Dette kan dog i

visse tilfælde hænge sammen med, at der fortsat er tale om relativt nye strukturer

omkring det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, hvor de involverede

aktører stadig kæmper for at etablere og retfærdiggøre netop deres funktion i orga-

nisationen.

I forhold til de samarbejdsmæssige udfordringer på skoleområdet er der tale om

forskellige forventninger og en form for værdisammenstød mellem læring (skolen)

og sundhed (sundhedsafdelingen/centret) En væsentlig udfordring ligger i sam-

arbejdet om en samlet sundhedsindsats i de sociale ‘settings’, hvor børn og unge

lærer, påvirkes og udvikler sig – her tænker vi især på skolen og daginstitutionerne. 
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II. Strategi

En væsentlig del af arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn

og unge er den strategiske planlægning herunder de målsætninger, de succeskri-

terier og den profil (synlighed), der gør sig gældende Det følgende kapitel handler

om, hvordan de fem kommuner vægter og udfører strategier på området.

Målsætninger 

Sammenligner man interviewkommunernes målsætninger på området for fore-

byggelse og sundhedsfremme, så minder målsætningerne om hinanden. I de fem

kommuner er sundhedsfremme et nyt, højt prioriteret indsatsområde, det er nye

enheder, der varetager det, og det er nye faggrupper, der arbejder sammen. Det er

tydeligt, at målsætningerne er formuleret med henblik på dels at sikre samarbejde

mellem de deltagende faggrupper, dels at tydeliggøre indsatsen over for kommu-

nens øvrige indsatsområder. 

I tre af interviewkommunerne, hvor forebyggelse og sundhedsfremme i relation til

børn og unge er placeret i en sundhedsforvaltning eller afdeling, fylder et over-

ordnet mål om at etablere en velfungerende enhed og sikre dens funktion særlig

meget. Her er de sundhedsmæssige målsætninger nedprioriterede til fordel for

etablerings- og procesovervejelser. Det vidner om et vist forventningspres, når

kommunerne på denne måde lader organisatoriske overvejelser fylde mere end

sundhedsrelaterede målsætninger. Flere af de interviewede ledere fortæller, at der

på undersøgelsestidspunktet ikke er ressourcer til at fokusere fyldestgørende på

mere specifikke sundhedsmæssige målsætninger.

Som en strategisk ramme for formuleringen af målsætninger har alle fem inter-

viewkommuner udarbejdet sundhedspolitikker, som – i forskellige grad – inde-
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holder beskrivelser af sundhedsindsatsen over for børn og unge. Rapporten her

går ikke nærmere i detaljer med hverken den enkelte kommunes operationalise-

ring af sundhedspolitikken eller med sundhedspolitikudviklingen på børne- og

ungeområdet. Det følgende afsnit tager i stedet afsæt i det foreliggende interview-

materiale, når det drejer sig om kommunernes mål, succeskriterier og sundheds-

profil. 

Vægtningen af henholdsvis langsigtede og kortsigtede strategier for forebyggelse og

sundhedsfremme bærer præg af skulle imødekomme forventninger fra navnlig

politisk side om målbarhed. I to tilfælde tager aktivitetsplaner og projektudbud

sig ud som et forsøg på at inkludere samtlige politiske fokusområder, snarere end

at forsøge at sammentænke og målrette aktiviteter og projekter mod de reelle pro-

blemer og risikogrupper i de enkelte kommuner. 

Nogle af interviewkommunerne har større succes end andre med at tænke lang-

sigtet og konstruere et aktivitetsudbud, som formår at inkludere borgerne samti-

dig med at politikernes fokusområder tilfredsstilles. I disse kommuner fortæller

interviewpersonerne om en proces, hvor det netop har været et spørgsmål om at

gøre kommunalpolitikerne og kollegerne i de øvrige afdelinger opmærksomme på

arbejdsmetoder, succeskriterier og tværgående potentialer. En medarbejder på et

sundhedscenter fortæller:

“Man [politikerne] har haft svært ved at acceptere, at det har været ildsjæle, som

arbejder i meget brede rammer. Men det er ved at gå op for dem nede på kommunen

nu. De kan se, at det godt kan lade sig gøre. Nu har jobcentret jo også fået øje på os!

Og nu kommer jeg jo med et overordnet krav om, at vi skal have fokus på, at vi har de

særligt udsatte grupper med ind, så de ikke bliver tabt. For de lidt stærkere borgere

skal jo nok selv komme herud. Så jeg sætter en overordnet ramme som siger, at vi skal

sikre, at vores flygtninge kommer mere på banen. Vi skal sikre de sociale udsatte, og

vi skal tænke misbrugsdelen ind på længere sigt, og vi skal tænke på borgerne på over-

førselsindkomst.”

I dette tilfælde gælder det ifølge sundhedschefen om at have visioner om et bredt

værdi- og rammesat sundhedsarbejde med fokus på de udsatte grupper i kom-

munen. Det er en vision, som både tager udgangspunkt i den eksisterende sund-

hedspolitik og i målgrupper med særlige behov. Undersøgelsen tyder på, at en
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balance mellem disse (ofte modsatrettede) fokuspunkter er essentiel i forhold til at

kunne skabe muligheder for at lægge langsigtede planer.

De fleste sundhedsafdelinger opererer med afrapportering som et vigtigt redskab

i det fremadrettede strategiske sundhedsarbejde. En sundhedschef uddyber her

denne vigtighed og fortæller om arbejdet med årsrapporten:

“Vi laver en årsrapport, og der synes jeg, at vi prøver at få samlet det hele – både for

vores egen skyld og for politikernes skyld. Hvilke projekter havde vi, hvordan gik det

med dem, hvor meget kostede de, og skal vi fortsætte? Det er jo et helvede at få skrevet

alt det der ind, men jeg tror egentlig, at den giver alle et overblik over, hvor vi er[…]

hvis det skal bredes ud og være større, så skal vi jo have det politisk prioriteret. Det er

jo sådan, at vi hvert år har en pulje, og så laver vi et oplæg på baggrund af de projek-

ter, som vi har haft. Hvad synes vi er gået godt, hvad vil vi gerne fortsætte med, og

hvilke nye ting synes vi, der skal sættes i søen. Og så er det en politisk prioritering, og

det går faktisk meget godt, for de tager sådan set de ting, som vi synes, de skal.”

Citatet anskueliggør, hvordan årsrapporten bruges både internt i afdelingen og

eksternt i forhold til politikerne. Man kan spørge om, ud fra hvilket fokus denne

rapport skrives. Skrives den for at dokumentere opfyldelsen af årsplanen, eller bru-

ges den til at udvikle og skærpe afdelingens profil på en visionær og konstruktiv

måde? Svaret på dette spørgsmål varierer fra interviewkommune til interview-

kommune. Netop hvor visionær en forvaltning eller enhed tør og har mulighed for

at være, spiller ifølge de interviewede sundhedschefer en rolle i forhold til, hvor

gode mulighederne er for at lægge holdbare langsigtede planer.

Generelt er der bevidsthed omkring, at politiske beslutninger og prioriteringer i

kommunen er afgørende for arbejdsgrundlaget, og sundhedscheferne accepterer,

at politiske processer er en vigtig del af arbejdsbetingelserne. Sundhedschefen i en

lille kommune beskriver situationen således:

“Og nu er der jo snart valg, og politikere er jo meget opmærksomme på, hvem der har

hvad, og hvem der finder på hvad. Jeg synes egentlig, at det er der, barriererne ligger.

Hvis der fx skal laves strukturelle ændringer, så sidder der en masse politikere, som

gerne vil have ændringerne til at passe ind med deres område.”
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I en enkelt interviewkommune, hvor planerne er relativt kortsigtede, fremstår det

samlede projektudbud fragmenteret og usammenhængende, hvilket efter inter-

viewpersonernes eget skøn skaber problemer i forhold til rekruttering og videre

planlægning.

I en enkelt af interviewkommunerne har forebyggelse og sundhedsfremme på

børne- og ungeområdet fået øget politisk fokus og dermed status som prioriteret

indsatsområde i indeværende år. En sådan prioritering betyder, ifølge en af de

interviewede konsulenter i forebyggelses- og sundhedsfremmeafdelingen, meget

for mulighederne for at skabe gode resultater i relation til børn og unges sundhed.

Hun fortæller:

“…politikerne har valgt det fokusområde i de næste to år. Og det jo ud fra en betragt-

ning om, at jo tidligere man kommer i gang, jo bedre. Jeg tror, at vi i næste periode skal

have fokus på noget andet, og det kunne jo være lighed i sundhed. Sådan at børnene

stadigvæk vil være en del af målgruppen.”

I andre af de fem kommuner mærker man også, hvordan et øget politisk fokus har

givet bedre betingelser i arbejdet med børn og unges sundhed. Samtidig betyder

fokuseringen øgede muligheder og flere ressourcer til arbejdet med at etablere nye

afdelinger/enheder for forebyggelse og sundhedsfremme. Med disse muligheder

og ressourcer følger dog ofte et tilsvarende øget forventningspres i forhold til at

opnå gode, målbare resultater på børnesundhedsområdet. 

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge er for enkelte kommuner

så stort et indsatsområde med så mange mulige fokuspunkter, at det ifølge inter-

viewpersonerne til tider kan være svært at afgrænse sig. De fleste opfatter dette

fænomen som lidt af et “luksusproblem” og et bevis på, at synligheden er øget i en

sådan grad, at de potentielle opgaver “kommer af sig selv”.

På et sundhedscenter oplever de netop dette problem, og de har været nødsaget til

at reflektere over, hvad de skal gøre for at undgå en reel overbelastning. Sundhed-

schefen fortæller:

“For vi har næsten så stor succes, at vi bliver overbelastede. Og det kan man godt i et

stykke tid, men så skal man også stikke fingeren i jorden og finde frem til, hvad der er
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vores kerneydelse her på stedet. Og hvad vil vi egentlig gerne? Og hvad er det egentlig,

borgerne får. Institutioner og skoler får masser af gode ideer i øjeblikket til, hvad de

gerne vil have fra os. Så vi prøver i øjeblikket virkelig at finde ud af, hvor vi er, og hvor

vi gerne vil hen. Har vi fat i vores sundhedspolitik? Er der noget, vi skal have justeret,

og hvad vil vi gerne fremover?”

Denne problemstilling ser vi mest udtalt i forbindelse med centrene, som i takt

med en stigende opmærksomhed oplever en øget mængde af forslag og fore-

spørgslervedrørende at udvide centrenes aktivitetsområde. De interviewede cen-

tre giver udtryk for, at denne ofte overvældende tilslutning kan være stressende og

“potentielt ødelæggende”. En sundhedschef mener, at der hermed foreligger en

central opgave i at afgrænse funktionsområdet uden at skuffe omverdenens

 forventninger. Eller, som en anden sundhedschef beskriver det, er udfordringen at

sørge for, at en udvidelse af aktiviteter og involverede faggrupper foregår i et

tempo, hvor “alle kan være med”, og hvor man ikke glemmer hverken det politi-

ske fokus eller målgruppefokus.

Succeskriterier

Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme vurderes ud fra flere kriterier.

Sundheds- eller risikoadfærd, trivsel, “borgertilfredshed” og i denne sammenhæng

børn og unges opmærksomhed og aktive deltagelse, nævnes af vores interview-

personer som parametre for, om sundhedsindsatsen kan bedømmes som værende

en succes. Borgernes kendskab til tilbuddene på sundhedsområdet, og de pæda-

gogiske institutioners tilslutning til kommunens forebyggelse og sundhedsfremme

på børne- og ungeområdet, er helt centrale faktorer i denne forbindelse. For at

sikre kendskabet og dermed mulighed for tilslutning til de forskellige forebyggende

og sundhedsfremmende aktiviteter, fokuserer interviewpersonerne på, at borgere

i alle aldre skal have positive oplevelser, når de benytter de kommunale tilbud.

I en af interviewkommunerne sætter man ekstra fokus på oplevelseselementet, og

man mener, at såvel brugernes som medarbejdernes tilfredshed er essentiel, hvis

arbejdet skal fungere godt. Sundhedschefen i den pågældende kommune siger såle-

des:
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“Lige nu drejer det sig om at gøre det så populært, at folk selv kommer og bliver ved

med at fylde holdene op, og der er vi jo allerede nået til. I starten handlede det lidt

om, hvordan vi fik fat i de mennesker, vi gerne ville have fat i, men det behøver vi ikke

at bekymre os om længere. De kommer selv, og det jeg kan fortælle om børneholdene,

det er jo, at mostre og onkler de kommer også nu, fordi der bliver fortalt om, hvor godt

det er. Og det er mest det, at det er sjovt at være herude. De har det godt med at være

her, og så får andre familiemedlemmer også lyst til at komme herud. Så det er mund-

til-mund metoden, der gør, at folk får lyst til at komme ud og deltage i det vi kan til-

byde...”

Vi har spurgt medarbejderne i denne kommunes sundhedscenter om, hvilke moti-

vationsfaktorer de finder vigtige i forbindelse med deres arbejde med børn og

unges sundhed, og de svarer blandt andet:

“Det er vel at få succeshistorier. At have en fornemmelse af, at det, man laver, rent fak-

tisk rykker noget for børnene og de unge. De brede rammer er altså også en motiva-

tion. Når vi har en fornemmelse af, at tingene kan gøres bedre, så har vi mulighed for

at gøre det, uden at skulle bede om lov først. Jeg vil sige, at vi alle sammen har ret

meget ejerskab, og vi har rent faktisk muligheden for at tænke kreativt.”

Oplevelse af ejerskab og medbestemmelse samt muligheden for at tænke kreativt

ser sundhedscentrets medarbejdere som et personligt succeskriterium og et moti-

verende element i sundhedsarbejdet. Undersøgelsen peger på, at der er en sam-

menhæng mellem de indre og de ydre succeskriterier. For at kunne opnå succes

udadtil (blandt børn og unge) er det vigtigt at sørge for, at medarbejderne også

indadtil (kolleger imellem) har succesoplevelser – og omvendt. I den ovennævnte

kommune fokuseres der eksplicit på denne sammenhæng mellem indre og ydre

succeskriterier.

I kommunen med et videnscenter er et af succeskriterierne naturligt nok koncen-

treret om formidlingen og kvaliteten af denne viden. Lederen af centret udtrykker

det således:

“Hvis vi kan servere god viden, som folk synes, de kan bruge, så er der ikke så meget

brug for proces. Der er vi ikke helt endnu.”
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Centret måler dets succes på, om de aktiviteter, de igangsætter, og den viden, de

udvikler og betjener sig af, er brugbar for centrets målgrupper. Det handler især om

at producere viden, som er målrettet centrets samarbejdspartnere i kommunen.

Det er vores indtryk, at graden af succes afhænger af, om man formår at have “fin-

geren på pulsen”, som interviewpersonerne selv udtrykker det, i forhold til, hvad

der foregår ude i den pædagogiske praksis og i børnenes hverdagsliv. Succes hand-

ler om at gøre centrets målgrupper, som primært er det pædagogiske personale,

ledere af institutioner og samarbejdspartnere på sundhedsområdet, men også for-

ældre og børn, opmærksomme på, at der produceres relevant viden i centret. Cen-

trets konsulenter forsøger at komme så meget som muligt ud at holde oplæg i de

pædagogiske institutioner, og succesen måles i den forbindelse på, hvilke tilbage-

meldinger centret får fra praksisområderne, og hvor stor tilslutning disse oplæg

og tilbud har.

En dagtilbudsleder fortæller om et af videnscentrets oplæg:

“I det oplæg giver han nogle eksempler på, hvordan hjernen fungerer med alarmbe-

redskab osv., og det syntes vi var et rasende interessant oplæg. For det første fordi det

gav os viden om os selv og hvordan vi agerer og reagerer som mennesker i nogle

bestemte situationer, og det gav os egentlig indsigt i nogle af vores reaktionsmønstre

som ledere. Og så kom vi til at tale om, at det kunne være fint, hvis vores medarbej-

dere fik den samme oplevelse. Fordi budskabet jo også er, at der er nogle ting, som

man godt selv kan være med til at styrke.”

Her er der netop tale om, at videnscentret har leveret brugbar viden til et konkret

problemfelt på dagtilbudsområdet. Den pågældende dagtilbudsleder giver udtryk

for en succesoplevelse i forhold til relationen mellem videnscentret og sit eget prak-

sisfelt. 

Videnscentret får derved en uddannende funktion i forhold til praksisområder-

nes ledere og pædagogiske personale. Centrets konsulenter har selv overvejende

sundhedsfaglig eller medicinsk baggrund, men er en del af en børne- og ungeud-

viklingsafdeling i en større magistrat og har derfor læringsdimensionen med i alt,

hvad de foretager sig. 

49



Andre kommuner opererer med lignende succeskriterier i forhold til at uddanne

og informere “ude i lokalsamfundet” i en sådan grad, at aktører selv kan føre fore-

byggelse og sundhedsfremme ud i livet. Målsætningen beskrives af en sundhed-

schef på følgende måde:

“Det er vel et af vores store mål, at foreningslivet på sigt kan overtage meget af vores

arbejde her. Det er jo ikke meningen, at borgerne skal blive ved med at komme her og

få deres motion. Jeg tror da også, at vi må ud og appellere til, at de mennesker, der sid-

der med erfaringer fra eliteidræt, finder ud af, at de kan være med til at hjælpe rundt

omkring, sammen med os måske. Mærke, at der stadig er nogen, der har behov for

deres viden.”

I denne kommune har man visioner om, at “sprede sundheden ud” ved at udnytte

de ressourcer, borgerne har. På den måde spreder man også ansvaret for forskel-

lige dele af forebyggelse og sundhedsfremme ud (til borgerne) og udvider sine egne

fokusområder. Sundhed anskues som et fælles projekt – ikke blot som noget, der

udføres af kommunens sundhedsprofessionelle – men i fællesskab med borgerne

og dermed også sammen med børn og unge. Tanken er idealistisk og synes svær

at realisere, men den fortæller noget om, hvordan interviewpersonerne betragter

arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse, og om, hvordan de ser deres egen

rolle i forhold til borgerne. Undersøgelsen viser, at der stor forskel på, i hvor høj

grad borgerne anses som “ligeværdige medspillere” eller som “klienter, der skal

hjælpes”. 

Ekstern profil 

Som nævnt er der i flere af de interviewede kommuner tale om “en hård kamp” for

at opnå “den rette profil” udadtil, og kampen kompliceres af, at omverdenen

anskuer forebyggelse og sundhedsfremme ud fra meget forskellige perspektiver,

hvilket betyder, at der er mange forskelligartede forventninger på spil. Sundheds-

indsatsen har forskellige dagsordener, alt efter hvem der sætter den. 

Borgernes forventninger om, hvad en sundhedsafdeling eller et kommunalt sund-

hedsarbejde skal tilbyde, bygger, ifølge flere af de interviewede sundhedsmedar-
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bejdere, på en række fordomme baseret på, hvordan de tidligere har oplevet kom-

munale tiltag som bureaukratiske og ufleksible.

Kampen for at gøre opmærksom på, at der er tale om en ny deltagerorienteret til-

gang, handler i høj grad om at øge synligheden i lokalsamfundet. En sundhedschef

fortæller her om sin opfattelse af sundhedsafdelingens synlighed for borgerne:

“Jeg tror da faktisk, at vi er meget synlige. Vi prøver i hvert fald på at være det. Jeg tror,

at der er kommet mere samling på det. Og i og med at vi har rygestopkurserne og

andre kurser i afdelingen, så bliver det også tydeligt i mange forskellige aldersgrupper,

at der er en sundhedsafdeling og at den er dér. Man finder ud af, at det hele ligger det

samme sted, og det tror jeg egentlig er rigtig godt.”

I den pågældende kommune har man ikke etableret et decideret sundhedscenter,

men man har samlet mange af de sundhedsrelevante faggrupper i én afdeling, og

det har tilsyneladende en effekt i forhold til sundhedsarbejdets synlighed. Den

enkelte borgers mulighed for at få øje på sundhedstilbuddenes fysiske placering er

altså et centralt element i at gøre arbejdet synligt.

En anden måde at synliggøre det kommunale sundhedsarbejde er eksempelvis gen-

nem forsøg på direkte at involvere og høre borgerne i udformningen af sund-

hedspolitikker. I en af de små interviewkommuner fortæller en konsulent, hvor-

dan man har involveret lokalbefolkningen: 

“Udgangspunktet for politikken var et af de her stormøder, hvor der kom ca. 150 men-

nesker, som var med til at pege på, hvad det var for nogle ting, der skulle sættes på

dagsordenen.”

“Hvis man ikke engagerer målgruppen i det, så nytter det ikke noget. Vi laver jo hel-

ler ikke en sundhedspolitik, som alle nødvendigvis skal bruge, men vi vil gerne gøre

opmærksom på, at man kan gøre sådan og sådan. Men selvfølgelig skal de inddrages

i problematikken. Ligegyldig hvilken overvægtsproblematik, der bliver taget fat i lige

nu, så bliver det jo ud fra individets egen målsætning om, hvor man gerne vil hen.”

De praktiske rammer, der skal sikre mulighederne for involvering af borgerne, er

til dels bestemt af den enkeltes kommunens størrelse. I de sammenlagte inter-
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viewkommuner er det naturligt nok sværere at involvere borgerne, fx at motivere

børn og unge til at deltage i aktiviteter, der foregår i en anden by. 

Alle interviewkommuner fokuserer på at skabe kontakt til alternative samarbejds-

partnere. Man forsøger at udnytte potentielle ressourcer i nærmiljøet, og i den for-

bindelse er synligheden essentiel. Det være sig frivillige (personer og organisatio-

ner), private virksomheder, patientforeninger, oplysningsforbund m.fl. 

Flere kommuner fortæller, at man bestræber sig på at opnå synlighed i nærmil-

jøet, så potentielle eksterne samarbejdspartnere selv henvender sig, i stedet for “at

det hele tiden er kommunerne, som skal bruge kræfter på at gøre det opsøgende

arbejde”, som en sundhedschef udtrykker det. 

På et sundhedscenter forsøger man i særlig høj grad at generere opmærksomhed

omkring en bred og initiativrig sundhedsindsats, der involverer flere eksterne, fx

frivillige, samarbejdspartnere. En af centrets medarbejdere fortæller:

“Vi har jo også samarbejde med de foreninger, der kommer her. De rådgivende for-

eninger. Så hvis de gerne vil have os ud til et eller andet arrangement, så gør vi også

det. Og vi er generelt ret gode til at opfordre borgere til at komme med de idéer, de

måtte have. Det sidste der har været, var Diabetesforeningen, som havde et arrange-

ment herinde en aften, hvor der var et oplæg om sundhedscentret, og Diabetesfore -

ningen holdt så et oplæg om diabetes, og vi er lige nu ved at lave en aftale med den

lokale afdeling af Hjerteforeningen om at lave et arrangement for deres medlemmer

også.”

“Diabetesforeningen sender fx deres kogebøger og pjecer og materialer til os, som vi så

kan formidle videre. Det har været meget positivt. Men de sidder jo også herude. Deres

åbne rådgivning sidder herude. Der er kontorlokaler, som de kan benytte sig af. Så

dem kan man jo også lige gribe fat i ude på gangen i stedet for at skulle bruge telefo-

nen.”

“… vores tidligere forstander sørgede for, at alle foreninger fik et brev herfra, og så

kunne de melde tilbage, om de var interesserede i den ordning.”
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Citatet er et eksempel på, at patientforeninger rådgiver sundhedscentret og på, at

man genererer gensidigt samarbejde ved blandt andet at afholde temaarrange-

menter sammen. Derudover skabes der nogle samarbejdsflader ved at der stilles

lokaler til rådighed. På den måde oparbejdes der tilmed nogle personlige relatio-

ner, der kan muliggøre kreative og tværfaglige projekter og tiltag. 

Samarbejdet med erhvervslivet kræver på samme måde en ihærdig indsats. Afde-

lingerne for forebyggelse og sundhedsfremme er ofte nye, og erhvervsvirksomhe-

derne er ikke klar over, at der ligger kommercielle muligheder i et samarbejde med

sundhedsafdelinger omkring konkrete projekter. I den forbindelse kræver det også

en omstilling fra kommunens side, når man skal indgå i forhandlinger på de præ-

misser, som det private erhvervsliv arbejder ud fra.

I en lille kommune har man valgt at bestille maden til et daginstitutionsprojekt fra

en privat leverandør. En konsulent fortæller om de forudgående overvejelser:

“Det er fint. Vi har selvfølgelig sikret os, at det er en mand, som ved, hvad han har med

at gøre. Han er kok og har beskæftiget sig med sund mad i årevis og har lavet en af

vores haller om til at have sund mad. Det var derfor vi var sikre på, at han i hvert fald

kunne levere varen. Om det så bliver ham, når vi skal have det i udbud, det ved vi jo

ikke noget om.”

I arbejdet på at skabe synlighed gør flere af interviewkommunerne brug lokale

medier, som de betragter som et “vigtigt redskab” i bestræbelserne på at øge syn-

ligheden og skabe kontakt mellem sundhedsafdelingen og borgerne. Man har

typisk en “fast tilbagevendende plads” i enten lokal-tv, radio eller lokalaviser, hvor

man informerer om ny viden om sundhed eller præsenterer forskellige nye sund-

hedsmæssige tilbud, aktiviteter og andre tiltag på forebyggelses- og sundheds-

fremmeområdet. Derudover bliver nyheder på sundhedsområdets offentliggjort

via pressemeddelelser. Der er bred enighed om, at denne kontakt er effektiv, og at

man når ud til store dele af lokalbefolkningen på denne måde.

Undersøgelsen har vist, at det fortrinsvist er de små kommuner, der benytter sig

af denne kommunikationsstrategi. De større kommuner nævner ikke medierne

som en del af deres strategi for synliggørelse og kommunikation. Betingelserne for

at opbygge og vedligeholde kontakt med borgerne er på dette punkt meget for-
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skellige i henholdsvis store og små kommuner, og den eksterne kommunikation

antager derfor også forskellige former. I de mindre samfund oplever man ofte en

anden form for lokal opmærksomhed, og de fleste kommuner er bevidste om at

udnytte dette lokale fokus gennem eksempelvis lokale medier.

Brugen af lokale medier har begrænsninger, når det handler om at nå ud til for-

skellige minoriteter eller udsatte grupper, og flere af interviewpersonerne nævner,

at det generelt er et problem at etablere kommunikationsveje til især de etniske

minoriteter, som ikke altid forstår at udnytte de kommunale tilbud optimalt. Ofte

er den eneste kontakt til disse grupper sundhedsplejerskerne, der således kommer

til at spille en vigtig rolle som formidlere af konkret information om, hvordan bru-

gerne kan benytte sundhedsafdelingernes forskellige tilbud, tilegne sig nødvendig

viden om sundhed eller deltage i sundhedsfremmende og forebyggende aktivite-

ter. 

Intern profil 

Ligesom profileringen udadtil er højt prioriteret – især i de nystartede afdelin-

ger/centre – i forhold til indsatsområdet forebyggelse og sundhedsfremme, så fyl-

der den interne profilering meget. Også her er der tale om forskellige former for

synliggørelse, afhængig af hvem man ønsker at profilere sig over for.

Som nævnt er den politiske opmærksomhed på forebyggelse og sundhedsfremme

– her sundhedsindsatsen overfor børn og unge – og de politiske prioriteringer en

vigtig og accepteret del af det at arbejde kommunalt. Alligevel kommer det også til

udtryk i undersøgelsen, at kravet om synlighed over for politikerne fylder meget i

det daglige arbejde, især efter at forebyggelse og sundhedsfremme har fået en så

fremtrædende plads på den politiske dagsorden. I de undersøgte kommuner giver

flere interviewpersoner udtryk for lettelse over, at forebyggelse og sundhedsfremme

langt om længe får den opmærksomhed og dermed også den økonomiske bevå-

genhed, som efter deres mening længe har været påkrævet.

Lederen af det tidligere beskrevne videnscenter sætter situationen i et lidt længere

perspektiv:
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“Der er vel kommet meget mere politisk og ledelsesmæssigt fokus på det. Kigger man

på den danske forebyggelseshistorie i kommunal sammenhæng, så har der jo altid

været folk, der beskæftigede sig med sundhed og forebyggelse. Sundhedsplejersker fx

Og de har jo altid haft en berettiget klagesang over manglende bevågenhed. Det kan

man ikke just sige, at de har mere. Igennem de sidste 10 år er der sket en stor udvik-

ling i den retning. Og en anerkendelse af, at vi ikke kan behandle os ud af det her. Vi

bliver nødt til at forebygge.”

I en anden af de undersøgte kommuner har sundhedschefen oplevet en lignende

opmærksomhed fra politisk hold:

“Det har givet muligheder, fordi der er blevet afsat nogle puljer, som ikke var der før.

Så det har da givet fokus. Ikke mindst politisk fokus. Det er jo også blevet meget

moderne for politikere at snakke om sundhed. Det var det jo ikke tidligere. Nu kom-

mer folk løbende bare man siger forebyggelse.”

Nogle af de interviewede ledere nævner, at det markante fokus på forebyggelse og

sundhedsfremme betyder mulighed for øgede bevillinger, og ved at koncentrere

den kommunale indsats på dette område kan man generere yderligere positiv

opmærksomhed. Der er tale om to sider af den politiske opmærksomhed. Dels

betyder de politiske prioriteringer begrænsninger, der opleves som frustration over

ændringer i præmisserne for forskellige sundhedstiltag, og dels kan sundhedsaf-

delingerne udnytte de politiske strømninger til at skaffe midler, som kan være med

til at konsolidere en sammenhængende sundhedsindsats.

Flere interviewpersoner betragter det nye indsatsområde for forebyggelse og sund-

hedsfremme som en mulighed for at “få øjnene op for potentielle samarbejds-

partnere” og derigennem kunne oparbejde kreative og innovative samarbejdsfla-

der til gavn for borgerne heriblandt børn og unge. Andre interviewede anskuer det

som et ressourcekrævende spil om at hævde sig på bekostning af andre afdelinger

– altså som et forbrug af ressourcer, som kunne være brugt mere hensigtsmæssigt

på kerneydelser. De fleste af undersøgelsens interviewpersoner betragter “kampen

for synlighed” som noget positivt, men det fremgår også tydeligt, at den negative

side spiller en rolle i dagligdagen.

55



Delkonklusion

Strategi, målsætning og planlægning i relation til forebyggelse og sundhedsfremme

afhænger i høj grad af, hvilke politiske fokusområder og prioriterede indsatsom-

råder kommunen har, og det er tydeligt, at hovedparten af både de interviewede

ledere og medarbejdere føler sig usikre på dette punkt.

Det tager naturligvis tid at etablere et godt fundament for forebyggelse og sund-

hedsfremme, og situationen vil givetvis være en anden allerede efter få år, når ind-

satsen har fået tid til at blive en fasttømret del af kommunernes sundhedsprofil.

Dog tyder den foregående rapport (Højlund et al., 2009) på, at der er der kom-

muner, der allerede på undersøgelsestidspunktet (sommeren 2008) har prioriteret

og etableret et godt fundament en sundhedsindsats over for børn og unge. 

Denne undersøgelses ‘case-kommuner’, har på undersøgelsestidspunktet formået

at koble borgernes og politikernes forventninger til en overordnet strategi på fore-

byggelses- og sundhedsfremmeområdet og har derved skabt en naturlig sammen-

hæng i den fremadrettede indsats. Undersøgelsen viser, at de kommuner, der har

størst succes med denne kobling, er de kommuner, hvor man arbejder med en

form for centerkonstruktion.

Det er vigtigt at opretholde en balance mellem ekstern og intern synliggørelse, og

det er ligeledes nødvendigt med en generel vægtning af profilering over for de for-

skellige samarbejdspartnere i omverdenen, for at kunne vedligeholde en realistisk

selvopfattelse som forebyggelses- og sundhedsfremmeenhed/afdeling.

Arbejdet med at øge synligheden omkring forebyggelse og sundhedsfremme har

forskellig karakter alt afhængig af, hvem det er, man forsøger at synliggøre sig over-

for. Man kan med den danske filosof Ole Thyssen sige, at synlighed kræver iagtta-

gere (Thyssen, 2000). Det betyder i forhold til sundhedsfremme, at synligheden

beror på en relation mellem kommunen og dens forskellige samarbejdspartnere og

modtagere af sundhedsydelser. Interviewene i de fem kommuner viser, at synlig-

heden samtidig er nødt til at stå i forhold til kommunens øvrige profil og værdi-

grundlag. Det må formodes, at en sundhedsstrategi, der virker positivt i én kom-

mune, ikke umiddelbart kan overtages og anvendes af en anden kommune.  
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Flere af de interviewede sundhedsafdelinger har problemer med at afstemme, hvor

meget vægt der bør lægges på ekstern profilering, og afdelingens ressourcer  bruges

derfor ofte i (for) høj grad på denne profilering frem for på den egentlige kerne -

ydelse. Der er en tendens til, at der ofte lægges mere vægt på synliggørelsen over

for politikerne end over for borgerne. De nye forvaltninger, afdelinger eller enhe-

der (centret) er naturligvis afhængige af politisk opmærksomhed og ser sig derfor

nødsaget til at fokusere på denne del af synliggørelsen.

Vi tillader os – måske lidt provokerende – at konkludere, at et ensidigt fokus på

synlighed overfor det politiske niveau risikerer at påvirke kontakten til de faktiske

målgrupper (bl.a. børn og unge) i negativ retning. Modsat vil et fokus på synlig-

hed for børn og unge øge mulighederne for at medtænke deres deltagelse og høre

deres stemmer. Dermed er chancen også større for at nå de udsatte grupper. 
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III. Viden

En helt central faktor i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde er viden.

Uanset organisatorisk placering, ledelse, strategi, målsætninger, og uanset hvor-

dan der samarbejdes om forebyggelse og sundhedsfremme, har det en betydning,

hvilken form for viden og hvilket sundhedsbegreb, man trækker på. Det følgende

kapitel handler om de forskellige syn på viden og om, hvordan man i de inter-

viewede kommuner evaluerer forebyggelse og sundhedsfremme. Kapitlet giver

også et billede af, hvordan evaluering tænkes at bidrage til evidens på området

samt hvilke evidensbarrierer der er.

Viden og magt

Viden optræder i forskellige aspekter af arbejdet med forebyggelse og sundheds-

fremme blandt børn og unge. Undersøgelsen viser, at viden spiller en mere eller

mindre eksplicit rolle i de kommunale sundhedsafdelinger – lige fra den praksiso-

rienterede tilgang, hvor viden beskrives som noget, der implicit ligger bag alle

beslutninger, til et decideret videnscenter, hvor viden på mange måder er selve

kerneydelsen.

I forhold til viden giver flere interviewpersoner udtryk for, at de reflekterer over,

hvordan de møder borgeren – om det er et respektfuldt, ligeværdigt og anerken-

dende møde, eller om det er et møde, præget af formynderi fra fagpersonens/den

sundhedsprofessionelles side. Nedenstående citat er fra en interviewperson fra en

kommune, hvor der generelt fokuseres på at møde borgerne som ligeværdige:

“Det [magt] snakkede vi meget om, da vi lavede værdigrundlag. Vi har jo en magt

gennem vores faglige viden.”
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“Vi snakkede jo om, at det ikke var den der ekspertviden, der var den dominerende i

forhold til borgeren. Men at det skulle være et samarbejde, hvor vi skulle fokusere

meget på at være lyttende. Man må tage udgangspunkt i, hvor de står. Det nytter jo

ikke noget at give en borger en kostplan fyldt med broccoli, hvis personen ikke kan lide

det.”

På spørgsmål om, hvordan viden og magt spiller sammen, svarer flere interview-

personer, at relationen til borgeren afhænger af, hvilken holdning til viden den

professionelle har. Flere interviewpersoner fremhæver, at man må være ydmyg

over for det faktum, at borgerne – også børn og unge – ved en masse om sundhed

og om, hvordan de gerne vil leve deres liv, og at den viden man som sundheds-

professionel selv besidder, måske ikke umiddelbart er egnet til at fremme sundhe-

den for borgeren. For de fleste gælder det om at kombinere faglighed med indle-

velse og forståelse af den situation, børnene og de unge befinder sig i – hvis ellers

de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag skal lykkes. 

En motorikpædagog fra ovennævnte kommune forklarer det på følgende måde:

“Det kan jo godt være, at vi er eksperter i ernæring og motorik, men det er rent fak-

tisk borgeren, der er ekspert i deres eget liv. Og så kan vi vejlede dem, men vi kan ikke

vejlede dem et sted, hvor de ikke vil hen. Jeg oplever tit, at en person bliver sendt herop

af lægen og så forventer, at jeg skal sige præcis, hvad han skal gøre. Men hvis ikke per-

sonen er indstillet på at blive hjulpet, så kan jeg jo ikke gøre noget.”

Indsamling og anvendelse af viden 

I arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge anven-

des og udvikles der viden. Både på niveauet for pædagogisk praksis og på mere

overordnede eller teoretiske niveauer. Undersøgelsen viser, at der er forskel på,

hvordan og hvorfra denne viden hentes, indsamles, behandles og anvendes i de

enkelte kommuner, og i fire ud af fem interviewede sundhedsafdelinger har man

vanskeligt ved at forholde sig til, hvordan man udnytter viden bedst.

Vi har spurgt ind til, hvordan der opsamles viden, og et svar, der går igen, er, at det

ofte sker i form af de evalueringsrapporter, der udfærdiges i forbindelse med afvik-
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ling af de forskellige projekter. Sundhedschefen i en af de store kommune forkla-

rer her om opsamling af viden gennem rapporter:

“I alle vores projekter er der et eller andet krav om, hvordan vi evaluerer. Og hvordan

vi implementerer. Heldigvis er nogle af projekterne metodeudviklende projekter, som

ikke skal implementeres. Det er rigtig svært at implementere noget, når man ingen

penge har. Det er jo hele tiden noget med, at man næsten må bede folk om at holde op

med at få flere idéer, når der ikke er råd til det. 

Når vi søger satspuljerne, er der jo masser af krav til både intern og ekstern evaluering

og beskrivelser og en rapport, som konkluderer på, om det er noget vi skal fortsætte

med. Så opsamlingen bliver jo i rapportform.”

I fire ud af fem interviewkommuner sker indsamling af viden således parallelt med

evaluering af projekter. Der er ikke altid formuleret retningslinjer eller procedu-

rer for, hvordan ny viden og dokumenterede effekter eller resultater benyttes frem-

adrettet. En generel holdning er, at denne del af arbejdet ikke udføres på tilfreds-

stillende vis.

I en af de kommuner, hvor man ikke er tilfreds med egen indsats på dette punkt,

fortæller sundhedschefen:

“Jamen, vi gør jo et lidt halvhjertet forsøg på at dokumentere, hvad resultaterne er af

det, vi gør. Jeg må hellere kun snakke for mig selv her. Det er nok det sværeste punkt,

fordi det er ildsjæle, vi arbejder med, og det er ikke altid, at det er lige det, de synes er

det sjoveste. Vi måler det jo meget mere på, om folk er glade og tilfredse og kommer

igen. Det kan vi leve længe på. Med vores menneskesyn. Og så ‘opfinder’ vi en god

måde, sådan at vi kan berettige, at vi er her også næste år. Men jeg tror da, at hvis der

er noget, vi mangler, så er det nogle mennesker i en kommune som vores, som man hele

tiden kunne trække på for at sikre, at det materiale var der. Det materiale som er nød-

vendigt for at kunne bevise de her ting. Nogen, der elskede at lave det. For der er ikke

nogen af de mennesker her, der elsker at lave det. Det tror jeg ikke på... er det rigtigt?”

I andre kommuner fortæller interviewpersonerne, at de ikke har gjort sig overve-

jelser nok om, hvilken betydning nye erfaringer og ny viden har for deres fremad-

rettede arbejde. De fleste steder er man bevidst om problemet uden dog at have for-

slag til, hvordan det bedst afhjælpes. I en af interviewkommunerne har man dog
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overvejet forskellige løsningsmodeller. Sundhedschefen fortæller her, hvordan man

efter hendes mening bevæger sig i den rigtige retning:

“Vi har ikke sådan en database, hvor vi samler det. Det er vi så begyndt at arbejde lidt

mere med, for vi har fået lidt mere erfaring med databaser. Og kommunen har et

data-warehouse, hvor man smider alt ind. Der tænker jeg, at der er et godt udvik-

lings potentiale i forhold til at få lidt mere styr på, hvad vi går og har gang i i de for-

skellige afdelinger. Det har vi ikke ret godt beskrevet i dag. Det ville være fint, hvis

man havde en vidensbank, hvor man kunne se, hvad der sker lige nu.

Det opleves altså som et ‘frustrationselement’, at man ofte mister den viden, man

selv har produceret, fordi der ikke eksisterer standardiserede måder at opsamle og

anvende denne viden på. I nogle af interviewkommunerne har man ansat konsu-

lenter, der skal udarbejde standarder og derigennem få styr på, hvordan resultater

og erfaringer dokumenteres og anvendes, samt hvilken viden om forebyggelse og

sundhedsfremme man skal trække på. Ifølge sundhedschefen i den pågældende

kommune er en sådan funktion nødvendig. Hun siger:

“Det er derfor, at vi har fået ansat to konsulenter, som har styr på evalueringer og pro-

cesser og den slags. Og så arbejder vi også på at få andre medarbejdere til at være lidt

mere dokumenterende i deres arbejde, når man i det socialfaglige felt laver undersø-

gelser. Vi vil gerne blive bedre til at dokumentere de mere bløde data. Og vi samar-

bejder jo tæt med universitetet også.”

Evidens

Evidens er et følsomt emne i interviewkommunerne. De fem deltagende kommu-

ner er bevidste om, at evidens er et centralt punkt på den politiske dagsorden, og

man er samtidig bevidst om, at arbejdet med evidens implicerer bestemte kompe-

tencer. Flere interviewpersoner giver utryk for manglende viden og ressourcer på

evidensområdet. Man føler sig, som en sundhedschef formulerer det: “ikke fagligt

dygtige nok til at få det optimale ud af evidensarbejdet”. 

Adspurgt om hvorvidt oplevelsen af manglende kvalifikationer og kompetence til

at arbejde evidensbaseret er et generelt problem, svarer en sundhedschef:
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“Det tror jeg da, at det er. Jeg har lige været til en konference med alle dem, der har

lavet sundhedscentre. Jeg tror, det er en problematik for alle, fordi dem, der går og ska-

ber det her ikke har den rette uddannelse for at kunne udføre den del af arbejdet. Det

er mere selve udviklingen, der har været det interessante... Og vi har heller ikke tiden

til det. Det, der er det vigtige for os, det er at have den kontakt til borgeren, og resten

er vi egentlig fløjtende ligeglade med, bare de går glade ud ad døren. Eller i det mind-

ste er blevet henvist til et sted, hvor de kan få det bedre.”

Alle interviewpersoner er bevidste om, at evidensbaseret arbejde er vigtigt i for-

hold til at profilere sig selv over for især politikerne, og netop derfor er de mang-

lende ressourcer i forhold til denne funktion et frustrationselement for de fleste

interviewpersoner. Som en direkte udløber heraf har en del sundhedsafdelinger

ansat konsulenter for at styrke denne side af sundhedsarbejdet, og det har i de fle-

ste tilfælde haft en positiv effekt, hvilket en sundhedschef beskriver således:

“Det, der har betydet den store forskel i vores daglige arbejde, er, at vi har fået nogle

konsulenter, som forstår at arbejde med evalueringsprocesser og evidens. Det gør, at vi

tror meget mere på det, vi går rundt og laver i hverdagen.”

Øget fokus på evidens giver den pågældende afdeling mulighed for at synliggøre

dens resultater udadtil. Det betyder også, at arbejdet med forebyggelse og sund-

hedsfremme synliggøres internt, og det skaber, ifølge en af de interviewede ledere,

mulighed for bedre selvforståelse og klarere selvbeskrivelse. 

Meget kan derfor tyde på, at den ovennævnte frustration over manglende mulig-

heder og evner i forhold til at arbejde med evidens, risikerer at forplante sig på

både det personlige plan hos medarbejderne og i afdelingen i betydningen: fravær

af evidens giver en følelse af mindreværd, fordi selvbeskrivelse og legitimering ud

ad til så synes mindre gyldig. 

Undersøgelsen viser nogle iøjnefaldende forskelle på, hvordan interviewperso-

nerne opfatter evidens og evidensbaseret arbejde. Nogle interviewpersoner giver

udtryk for, at evidensbaseret arbejde er at gøre deres resultater målbare. De sætter

ikke umiddelbart evidens i forbindelse med at basere det forebyggende og sund-

hedsfremmende arbejde på allerede eksisterende evidens. 
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For andre af interviewpersonerne forholder det sig anderledes. Demedtænker ikke

evidens i forhold til deres egne ydelser og egne resultater, men fokuserer snarere

på at basere projekter og tiltag på eksisterende evidens. Her er der ikke tale om

evidens i betydningen dokumentation for, hvordan egne opnåede resultater virker.

Et citat fra en sundhedschef illustrerer tankegangen:

“Grundlæggende har vi jo det kvalitetskrav til os selv, at vi skal arbejde evidensbase-

ret. Det gør vi også i det omfang, vi magter det. Men det er en af de ting, som vi er

bevidste om, at vi skal udvikle endnu mere. Og vi tager skridt til det. Vi har alle været

på litteratursøgningskursus. Så selv om vi i vores arbejde putter forskningsreferencer

ind, så er det systematikken i, at vi starter hver opgave med at læse alt, som vi skal blive

bedre til. Den systematik har vi ikke haft kræfter til at indføre som en del af vores kul-

tur, men det er vi bredt opmærksomme på.

I den forbindelse betyder det jo også rigtig meget at have direkte forbindelse til uni-

versiteterne. På den måde kan man jo mange gange skyde genvej til informationerne

uden at vi behøver at læse 2000 sider, det er der en, der har gjort. Det netværk vil vi

udbygge.”

Samarbejdet med omverdenen om indsamling, udvikling og anvendelse af viden

spiller en vigtig rolle for især de sundhedsafdelinger, der har etableret samar-

bejdsflader med universiteterne. Samarbejdet har blandt andet betydning for synet

på, hvordan man kan udnytte viden både på kortere og længere sigt.

I undersøgelsen er det kun to store kommuner, der har etableret forskningstil-

knytning på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet eller på anden måde er i

direkte kontakt med universiteterne. Det betyder antageligt en form for skævhed

i forhold den viden og den akademiske refleksion, kommunerne kan drage nytte

af. De små kommuner har ikke adgang til den forskningsbaserede viden på samme

måde som de store, og dermed får de ikke et input, der svarer til de store kom-

muners. To af de små interviewkommuner giver udtryk for, at de ofte mangler

reflekteret, forskningsbaseret viden som kan inspirere, især i forhold til udvikling

af nye veje for forebyggelse og sundhedsfremme på børne- og ungeområdet. Dette

er specielt tydeligt i forhold til spørgsmålet om, hvordan man udnytter viden og

evidens.
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Omvendt viser undersøgelsen, at der kan være risiko for, at akademiseringen i de

store kommuner kan støtte en form for vidensmonopolisering, hvilket vi i det føl-

gende vil forklare nærmere. 

I de interviewkommuner hvor man opererer med forskellige former for center-

konstruktioner og hvor mange sundhedsprofessionelle er samlet på ét sted, ser vi

en tendens til, at der udvikles en form for videnscentrering eller -monopol. Når

viden, og de, der ved noget om forebyggelse og sundhedsfremme samles et sted, og

når dette sted og stedets medarbejder i omverdenens øjne fremstår kompetente, er

der en risiko for, at der ikke stilles spørgsmål til denne viden. Det, vi er inde på

her, er en bevægelse fra ønsket om at centralisere viden og dermed kvalificere den,

hen imod en monopolisering, hvor alternative vidensformer eller perspektiver på

forebyggelse og sundhedsfremme ikke medreflekteres. 

I en af kommunerne giver de interviewede institutionsledere udtryk for, at de ofte

forsøger at transformere det, de hører fra sundhedskonsulenter eller pædagogiske

konsulenter, direkte ind i deres praksisfelt uden at forholde sig kritisk til, hvordan

oplægget er tænkt, og ud fra hvilket perspektiv oplægget er skrevet. En sundheds-

konsulent i samme kommune, som er vant til at holde oplæg for disse ledere, giver

i sit interview til gengæld udtryk for, at hans oplæg er tænkt som inspiration og

ikke som et færdigt sæt af direkte anvendelige løsninger. Man kan diskutere, om

der i et sådant tilfælde er risiko for, at information og kommunikation forstås og

anvendes ureflekteret i forhold til målgruppen. Dette er især en risiko, hvis afsen-

der og modtager af informationerne ikke er på samme niveau i forhold til at kunne

forstå, begrunde og gennemføre forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. 

Et andet vidensproblem vedrørende centerdannelsen formulerer en sundhedschef

således: 

“Når alle “eksperterne” er samlet ét sted, så er der ikke på samme måde brug for arbej-

det på tværs af afdelingerne. Så bliver afdelingen eller centret ikke udfordret og man

risikerer at afskære sig selv fra inspiration udefra og ikke mindst fra potentielle sam-

arbejdspartnere”. 
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I forlængelse af ‘brug af viden’ og ‘viden om hvordan man udnytter viden’ både

eksternt og internt, nævner enkelte sundhedsafdelinger, at de internt har fokus på

at sprede kendskabet til hinandens aktiviteter. En sundhedschef beskriver deres

såkaldte ‘vidensdelingsmøder’ på følgende måde:

“Vi har sådan nogle vidensdelingsmøder på afdelingen 4 eller 5 gange om året. Der er

der dels noget der hedder walk and talk, hvor man går sammen og fortæller om, hvad

vi hver især har gang i og det tror jeg faktisk har været meget godt, for så kan man

pludselig se, hvad det e,r de andre kan. Og så har vi det, der hedder ‘hjælp mig med

det’, hvor en afd. eller nogle medarbejdere kan sige; ‘De etniske kvinder er aldrig

hjemme, når vi kommer på besøg, hvad siger I andre’. Så man på en eller anden måde

kan prøve at kigge fra flere vinkler. På de møder bliver projekterne også præsenteret.

Og så kan folk jo kommentere. Og de møder kombineres så også med et oplæg fra en

fagperson. Det giver også en fælles forståelse for, hvad vi går og gør.”

Kommunens og dermed organisationens størrelse spiller en rolle for, hvordan man

kan bruge vidensdelingsmøderne. Man må formode, at det i de tilfælde, hvor orga-

nisationen er stor, vil være hensigtsmæssigt med en anden form for møder, hvis det

skal kunne fungere med vidensdeling. I store organisationer vil det ikke være et

realistisk mål, at alle ved alt om, hvad der foregår.

Sundhedsafdelingernes forskellige former for mødevirksomhed fungerer ifølge

flere interviewpersoner som mere eller mindre strukturerede måder at dele resul-

tater, viden og erfaringer på.

I en kommune med et sundhedscenter, har vi spurgt om, hvordan ny viden doku-

menteres og forankres – og hvor? Lederen af centret svarer:

“Det er jo begge dele her. I og med at jeg sidder nede i byen i administrationsbygnin-

gen og er bindeled med de personer, vi har dernede. Så den erfaring vi gør os herude,

som jeg får med, når jeg samler alle de gode og mindre gode oplysninger herudefra.

Dem tager jeg med ned på kommunen og får spredt ud til andre områder. Så jeg mener

både, vi har den her og der. Den erfaring vi gør os her, den kan vi bruge på mange

andre områder. Men den primære vidensbase vil jo blive herude, ved at vi holder en

række møder, ligesom forleden dag, hvor vi kiggede på, hvor vi er henne nu og hvilke
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erfaringer vi har gjort os, hvad kan vi tage med os videre? Så vi stadigvæk kan blive ved

med at bevare gejsten”

Der er tale om en erfaringsbaseret viden, der både spredes i organisationen (kom-

munen/på rådhuset) og søges forankret i lokalt (i centret). Denne viden er pri-

mært personafhængig, og det er derfor nødvendigt med en form for dokumenta-

tion, hvis den skal kunne anvendes eller medreflekteres af andre end dem, der har

gjort erfaringerne. 

Ekstern evaluering

Fire ud af fem interviewkommuner benytter sig af eksterne evalueringer af pro-

jekter og diverse forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Det gør sig også gæl-

dende på børne- og ungeområdet. Kommunerne veksler typisk mellem interne og

eksterne evalueringer, hvilket ofte afhænger af økonomiske ressourcer. I hoved-

reglen er de interne evalueringer de billigste. 

I forlængelse af frustrationerne omkring indsamling af viden og egen utilstrække-

lighed i det henseende udtaler flere af de adspurgte, at de ikke har tilstrækkelig til-

tro til egne evalueringsevner. De er bevidste om egne begrænsninger og samtidig

er de i tvivl om, hvor de skal henvende sig, for enten at blive rustet til selv at fore-

tage evalueringer eller for at finde de rette eksterne evaluatorer. Situationen beskri-

ves således af en sundhedschef i en af de mindre kommuner:

“Så hvis det skal blive rigtig godt i fremtiden, så skal man finde nogen, der ved mere

om det. Altså, vi kan jo i princippet altid lave en evaluering, der lever op til det, vi

gerne vil have, men hvis vi skal være rigtig gode, så skal det nok ikke bare være vores

mavefornemmelse. Så skal det være en der kan gøre det reelt målbart.”

Undersøgelsen viser en tendens til, at de eksterne evaluatorer hyres uden om en

overordnet evalueringsstrategi på området for forebyggelse og sundhedsfremme.

Det skaber forvirring fra sundhedsafdelingernes side. Ofte forefindes ingen beslut-

ningsprocedure, man kan følge, når man vælger, hvem der skal evaluere hvilke

typer projekter. Relativt tilfældige evaluatortilknytninger kan forvirre arbejdet med

viden og evidens frem for den modsatte og tilsigtede effekt. 
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Eksterne evalueringerne er ofte dyre og derfor afhængige af politiske prioriterin-

ger. Flere interviewpersoner fremhæver vigtigheden i, at sundhedsafdelingerne er

grundige i forhold til at udpege og vælge “de rigtige eksterne evaluatorer med de

rigtige baggrunde”. En sundhedskonsulent forklarer her, at det er vigtigt, at fast-

holde det politiske fokus på evidens:

“Som udgangspunkt skal vi have noget evidens på det vi laver. Ellers kan det være lige

meget. Og det er jo noget med noget teori, som vi kan læse os til. Men vi bruger også

meget at knytte eksterne evaluatorer på, og vi håber da, at vores politikere vil blive ved

med at sætte penge af til det.”

Følgende citat stammer fra et sundhedscenter i en lille kommune:

“ Det gør vi. Rambøll-Management er på projektet, og vi rapporterer så til dem hver

tredje måned, med hvor mange borgere, hvor mange børn og hvor mange familier der

er igennem. Vi sender spørgeskemaer ud, hvor borgerne kan skrive, hvordan de synes

indsatsen har været, og hvad man har været tilfredse med. Det er ud fra nogle helt

bestemte kriterier, som vi ligesom skal sætte fokus på i vores undersøgelse. Men det er

noget vi er meget interesserede i at blive ved med, for det er jo de bløde værdier og de

er lidt svære at måle på. Men det er jo vigtigt at gøre det.”

I dette tilfælde har et sundhedscenter haft et management-firma tilknyttet siden

oprettelsen og denne eksterne evaluering adskiller sig fra de andre ved at koncen-

trere sig mere om den kvantitative side snarere end om den kvalitative side af cen-

trets arbejde. Evalueringen er gennemført konsekvent, og der er tale om løbende

og tilbagevendende målinger.

Sundhedschefen i den pågældende kommune påpeger:

“… den slags management evaluering må naturligvis ikke stå alene og bør suppleres

med mere dybdegående evalueringer af enkeltindsatser, men den giver centret et over-

ordnet billede af hvordan det går”.
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Delkonklusion 

Systematisk eller formaliseret indsamling og udvikling af viden er ikke hverdags-

praksis i den kommunale forebyggelse og sundhedsfremme i de fem kommuner,

vi har undersøgt. På baggrund af vores interviews i disse fem kommuner står det

klart, at diskussioner og begrundelser for brug af bestemte typer viden ikke eks-

pliciteres. Ligeledes er det at begrunde, hvorfor man vælger at benytte lige præcis

den viden, man gør, ikke noget man beskæftiger sig meget med. Såvel evidens som

andre vidensbegreber bliver italesat som “kilder til usikkerhed” både blandt ledere

og medarbejder, hvilket påvirker deres tiltro til egne evner og til fundamentet for

kerneydelsen. Samtidig er man bevidst om, at evidens i betydningen “what works”

fylder meget på den politiske dagsorden. Den viden, man har mest tillid til, er den

erfaringsbaserede viden. Den er man vandt til at trække på, og den er man ikke på

samme måde i tvivl om virker.

Problemet er, at den erfaringsbaserede viden ikke dokumenteres – hverken i for-

hold til eksisterende evidens på området eller i forhold til at kunne bidrage til

udvikling af viden om, hvad der virker. Navnlig den mere langsigtede planlægning

på børne- og ungeområdet kunne blive yderligere kvalificeret, hvis man arbejder

på et evidensbaseret grundlag. En større vidensballast ville kunne øge overblikket

og dermed muligheden for at skabe et værdi- og vidensafklaret grundlag for det

forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Hvis den kommunale indsats skal samles – også på dette vidensfelt – behøves en

dybere forståelse for, hvad evidensbaseret arbejde går ud på. Det vil utvivlsomt

kunne effektivisere det daglige arbejde med børn og unges sundhed og gøre det

fremadrettede perspektiv mere overskueligt. Man kan formode, at det også vil blive

tydeligere, hvilke kompetencer, det er nødvendigt at støtte udviklingen af. Inter-

viewpersonerne føler sig generelt ikke kompetente til at udføre evidensarbejdet –

hverken når det drejer sig om at evidensbasere egen praksis ud fra eksisterende

viden om, hvad der virker (bedst), eller når det drejer sig om bidrag til den eksi-

sterende evidens. Hvad angår den såkaldte vidensmonopolisering kommer den

lidt på tværs af ovenstående konklusion, idet en centrering af viden netop bekræf-

ter ideen om, at kommunerne er i fuld gang med evidensarbejdet. 
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IV. Pædagogisk sundhedsindsats 

Viden og evidens hænger uløseligt sammen med pædagogik (se evt. Sundhedspæ-

dagogik, viden og værdier (Wistoft, 2009). I det følgende kapitel ser vi nærmere på,

hvordan man kobler pædagogik og sundhed i de fem interviewkommuner. Sam-

arbejdet mellem ledelse og de udførende aktører på området for forebyggelse og

sundhedsfremme er i forskellig grad pædagogisk orienteret. Flere faktorer spiller

ind, og undersøgelsen viser, at betingelserne for at skabe sammenhæng mellem

ledelse og pædagogisk intervention i relation til forebyggelse og sundhedsfremme

varierer i de fem undersøgte kommuner. I det følgende kapitel indkredser vi nogle

af de pædagogiske faktorer, der har betydning for en sammenhængende indsats

overfor børn og unge. 

Først ser vi nærmere på samarbejdet mellem ledelse og aktører. En pædagogisk

medarbejder på et sundhedscenter i en mindre kommuner beskriver udviklingen

i det sundhedspædagogiske samarbejde med ledelsen på følgende måde: 

“Jeg synes, at det hele fungerer rigtig godt. Vi har lige holdt lange møder med ledelsen

om hvordan vores fremtid skal se ud. I gamle dage, havde vi nok bare fået nogle fir-

kantede kasser fra ledelsen, som vi så bare skulle fylde ud.”

Som nævnt i kapitel 1, er der en tendens til, at ledelsen i de mindre kommuner, i

højere grad end i de store, fastsætter pædagogisk operationelle rammer for fore-

byggelse og sundhedsfremme. Dette betyder så naturligvis også, at der er en bedre

sammenhæng mellem ledelse og praksis, når det handler om pædagogiske over-

vejelser.

I en stor kommune forsøger man at skabe pædagogisk sammenhængskraft ved at

uddanne en række ressourcepersoner til at dække kost- og motionsområdet. En

sundhedskonsulent fortæller:
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“Det handler om, at man på et tidspunkt søgte nogle midler til uddannelse af 26 res-

sourcepersoner i de tretten områder. Én for kost og én for bevægelse i hvert område og

de skulle så operere fra 0-6 års området. Det vil sige, at servicere hele området inden-

for kost og bevægelse. De fik et modul på en diplomuddannelse, men der var ikke rig-

tig taget højde for, at der også skulle ske noget videre, når de så var blevet uddannet.

Det vil sige, at vi kom til at stå med den opgave, at vi havde en flok ressourcepersoner

som skulle ud og fungere i praksis, men som ikke følte sig rustede til det. Vi havde ikke

midler til at gøre yderligere for dem. Det har så været en langvarig proces for at sætte

områdecheferne i spil. Det har så været en rigtig lang proces med os som tovholdere.

Men et igangsat projekt, som man ikke har tænkt til ende i forhold til implementering.

Det ser ud til at skulle lykkes nu, men vi har tabt en del af ressourcepersonerne.”

Sundhedskonsulenten oplever, at der er langt fra den kommunale administration

ud til institutionernes yderste led. Man vælger derfor at effektivisere kommunika-

tionsvejene ved at indsætte et led, som optimalt set skulle kunne forbedre arbejds-

forholdene for både ledelsen og det pædagogiske personale.

Selv om kommunen støder ind i nogle praktiske problemer i forhold til at føre

planen ud i livet, er idéen med at uddanne ressourcepersoner, der arbejder med

bestemte problematikker eller temaer i forebyggelsen en brugbar løsningsmodel,

navnlig hvis kommunikationsvejene og samarbejdet er blevet for uklart. 

En anden tilgang til udnyttelse af ressourcer i det sundhedspædagogiske arbejde,

finder vi i en af de mindre kommuner i undersøgelsen, hvor man appellerer til, at

borgere med forskellige ressourcer bruger dem i frivilligt arbejde. Sundhedschefen

beskriver denne målsætning således:

“Det er vel et af vores store mål, at foreningslivet på sigt kan overtage meget af vores

arbejde her. Det er jo ikke meningen, at borgerne skal blive ved med at komme her og

få deres motion. Jeg tror da også, at vi må ud og appellere til, at de mennesker der sid-

der med erfaringer fra eliteidræt finder ud af, at de kan være med til at hjælpe rundt

omkring sammen med os måske – mærke at der stadig er nogen, der har behov for

deres viden.”

Her er målsætningen at involvere så mange som muligt i at skabe rammerne for

et bredere sundhedsarbejde i kommunen. Den er idealistisk tænkt, men mulig he-
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den for den slags involvering er faktisk til stede, fortæller sundhedschefen og

 pointerer, at meget afhænger af, hvor god man er til at synliggøre arbejdet med

fore byggelse og sundhedsfremme, og hvor god man er til at gøre udvalgte fore-

byggelsesemner relevante for borgerne.

Koblingen mellem pædagogik og sundhed

Der er stor forskel på, hvordan man kobler sundhed og pædagogik, hvor meget

der fokuseres på medarbejdernes pædagogiske kompetencer og på, hvordan man

tilsigter at fremme den pædagogiske kompetenceudvikling. Forskellen kan både

lokaliseres internt i den enkelte kommune og interviewkommunerne imellem. 

Det er desuden forskelligt, hvordan man i kommunerne og i de enkelte institutio-

ner kobler pædagogik og sundhed sammen. Nogle interviewpersoner beskriver

pædagogik og sundhed som to separate størrelser, mens andre mener, at de to

områder hænger tæt sammen. Følgende udtalelse fra en daginstitutionsleder er et

eksempel på det sidste:

“Man kan ikke adskille sundhed og pædagogik. Det er to sammenhængende ting. Jeg

tror, at det er lidt forkert, at spørge ind til, hvad der er af understøttende processer i

forhold til sundhed. Der er en risiko for, at man kommer til at fokusere ensidigt på, at

sundhed drejer sig om enten kost eller bevægelse. Sundhed, det er alt! Alt det der er med

til at understøtte, at man som individ er i stand til a fungere og trives sammen med

andre! Jeg læste lige i dag, at hvert tredje barn i 6. klasse føler sig udenfor fællesskabet.

Det er da meget mere sundhedsbekymrende end mange andre ting. Så rend mig i røven

med 60 minutters motion hver dag, det skal børnene nok komme til, hvis vi giver dem

mulighed for at lege og nogle rammer. Det er meget mere vigtigt at vi støtter op om fæl-

lesskabsrelationer.”

Sammenkædningen af sundhed og pædagogik hænger nøje sammen med, om der

opereres med er bredt eller et snævert sundhedsbegreb. I ovennævnte tilfælde er

det tydeligt, at sundhed tænkes bredt, hvorved pædagogiske overvejelser og beslut-

ninger opfattes som havende sundhedsmæssige konsekvenser. Omvendt viser

undersøgelsen, at når sundhed tænkes snævert i betydningen livsstilsrelateret risi-

koadfærd vinder pædagogiske overvejelser om børn og unges læring og kompe-
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tenceudvikling ikke på samme måde indpas. På lignende vis spiller den brede eller

snævre sundhedsopfattelse ind i forhold til, hvordan man vælger at udvikle eller

opkvalificere medarbejdernes pædagogiske kompetencer. I flere af interviewkom-

munerne prioriterer man på undersøgelsestidspunktet ikke pædagogisk kompe-

tenceudvikling blandt de medarbejdere, der arbejder med forebyggelse og sund-

hedsfremme. 

Det spiller en stor rolle for de enkelte medarbejdere, at de føler sig “klædt på” til

deres funktion. Medarbejderne på et af sundhedscentrene oplever netop, at ledel-

sen giver dem mulighed for at videreuddanne sig, så de også kan udfylde deres

sundhedspædagogiske funktion. En ernæringskonsulent på dette center udtaler:

“Vi har været så heldige, at vi har været af sted til alle de ting, vi gerne har villet af sted

til. De huller vi har haft, har vi haft mulighed for at fylde ud. For mit eget vedkom-

mende er min uddannelse jo meget baseret på fakta hvor jeg synes, at jeg har manglet

noget pædagogisk tilgang. Så jeg har bl.a. haft mulighed for at tage en coach-uddan-

nelse ....”

Flere interviewpersoner giver udtryk for, at sundhed og trivsel, blandt medarbej-

derne generelt og blandt det pædagogiske personale i særdeleshed, er vigtigt i for-

hold til at kunne udføre et tilfredsstillende stykke sundhedspædagogisk arbejde.

Helt konkret fokuseres der i den forbindelse på, at en institution med glade og

sunde medarbejdere også er en institution med glade børn.

Her spiller sundhedsafdelingerne og især sundhedskonsulenterne en vigtig rolle

gennem de motiverende og uddannende foredrag og oplæg, som de holder for det

pædagogiske personale. Undersøgelsen viser tilmed, at det er vigtigt for det pæda-

gogiske personale, at de føler sig inkluderet og hørt af den kommunale sundheds-

ledelse.

En dagtilbudsleder fortæller her om, hvorfor det pædagogiske personale deltager

i et af sundhedsafdelingens tilbud, og hvad han håber, at de får ud af det:

Vi havde en overskrift for året her, som hed trivsel, og hvor vi var meget enige om, at

vi havde en opgave med at prøve at sparke noget trivsel ind på alle niveauer i vores

organisationer. Og så var det oplagt, at det her var noget som både kunne bruges på
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den personlige del og den faglige del. Hvad er det, der sker i forhold til børnene? Hvad

sker der med mig i forhold til min reaktion overfor børnene, og hvordan er det, bør-

nene reagerer?… Så er vi også optaget af, at der ikke er noget facit, når man arbejder

med trivsel og sundhed. Det er ikke sådan noget med, at man skal høre det på en

bestemt måde. Man hører det med de briller, som man er optaget af. Hvis man som

pædagog er optaget af, hvordan man flytter et barn fra A til B i forhold til noget triv-

sel, så kan man høre det med de briller. Mens en medarbejder, som måske har sam-

arbejdsudfordringer med en kollega, kan bruge det der. “

I dette tilfælde bruges det konkrete sundhedsoplæg som inspiration for den enkelte

medarbejder i forhold til både arbejdet med børnene og til forholdet med kolle-

gerne. I spørgsmål vedrørende personalepleje og udvikling af personalets kompe-

tencer bliver der således også arbejdet ud fra en bred sundhedsopfattelse.

Pædagoger i sundhedspædagogik? 

I forlængelse af ovenstående mulige skelnen mellem pædagogik og sundhedspæ-

dagogik, er det iøjnefaldende, at der er så stor forskel på, i hvor høj grad man

benytter sig af pædagogisk uddannede professionelle (fx lærere) til at varetage

sundhedspædagogiske funktioner.

Flere af interviewkommunerne tænker nyt og kreativt, når de skal udvikle og igang-

sætte forebyggende og sundhedsfremmende projekter og konstruere faggruppe-

sammensætningen til de enkelte projekter og sundhedsaktiviteter. Det resulterer

ind imellem i, at det pædagogiske personale erstattes med forskellige andre med-

arbejdere med anden uddannelsesmæssig baggrund, og konstruktioner, der ikke

inkluderer pædagogisk kompetence, er hyppige – også på børne- og ungeområ-

det.

Et eksempel på dette mødte vi i en af de store kommuner, hvor man i et stort og

ressourcekrævende sundhedsprojekt rettet mod overvægtige og socialt belastede

børn helt havde valgt at se bort fra pædagogisk personale. I stedet havde man ansat

en idrætsstuderende fra et universitet. En projektkoordinator forklarer beslutnin-

gen på følgende vis:
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“Vi har nogle kompetencer [som idrætsstuderende] i forhold til at kunne lave en hel

masse fysisk aktivitet, og det er det der er formålet. Vi skal fremme bevægelsen, og de

skal komme til at kunne lide bevægelse. Men også i forhold til nogle af de konflikter

man støder på i forbindelse med idræt og alle de sociale kompetencer, som bliver opar-

bejdet gennem leg og engagement. Der mener vi, at vi har nogle kompetencer ude hos

os. Vi havde nok også nogle fordomme om, at hvis man havde rutinerede lærere eller

pædagoger med, så har de også nogle forudfattede meninger om , hvordan disse børn

skal opføre sig. Det har vi ikke på idræt. Vi ser de her børn i nogle situationer, hvor det

ikke nødvendigvis er de sociale problemer, som de har i skolen eller derhjemme, der

skinner igennem.”

Beslutningen om ikke at inkludere pædagoger i faggruppesammensætningen beror

altså på nøje overvejelser omkring faglige kompetencer. Og til trods for, at enkelte

af de idrætsstuderende giver udtryk for, at de godt kunne have brugt nogle værk-

tøjer til konfliktløsning på kolonien, er der ikke inkluderet pædagoger eller evt.

uddannede lærere på kolonien. Ifølge de interviewede idrætsstuderende er det dog

planen, at personalet på den kommende sommerkoloni skal have et kursus i kon-

fliktløsning som en form for kvalificering i opstarten.

Sundhedschefen i den pågældende kommune uddyber sammen med projektko-

ordinatoren fravalget af pædagogisk uddannet personale på følgende måde:

“Vi har jo også krydset klinger med lærerstuderende, for på de andre kolonier har vi

jo en blanding af lærerstuderende og idrætsstuderende, og det var lige præcis omkring

rollemodellerne, at vi syntes, at der var en forskel...”

“Der er jo ikke nogen idrætsstuderende, der ryger fx Det var der på den anden koloni.”

Ifølge det de interviewede idrætsstuderende opfatter man i projektet ikke pæda-

goger som værende “gode og passende rollemodeller for de overvægtige børn” på

kolonien. Fokus skal være bevægelse og lyst til leg og kropslige udfordringer – det

er ikke de sociale eller trivselsmæssige elementer, som man forbinder med social-

pædagogik, der er i fokus. Der er således tale om et fravalg med grundlag i både fag-

lige kompetencer og signalværdien af at have de rigtige rollemodeller.
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Sundhedskonsulenter som pædagoger?

Stort alle de sundhedsafdelinger, der er repræsenteret i nærværende undersøgelse

har ansat konsulenter i deres bestræbelser på at optimere arbejdet i takt med de sti-

gende krav, der stilles fra omverdenen. En stor del af disse konsulenter er blevet

ansat i forbindelse med strukturreformen og interne omstruktureringer af sund-

hedsindsatsen.

Da de fleste af sundhedsafdelingerne dækker andet end forebyggelse og sund-

hedsfremme rettet mod børn og unge, er der næsten udelukkende tale om konsu-

lenter med en sundhedsfaglig og ikke en pædagogisk baggrund. Et gennemgående

træk er, at der ikke ansættes pædagogiske konsulenter til at varetage de sundheds-

pædagogiske opgaver, der er i forbindelse med sundhedsprojekter rettet mod børn

og unge.

I de mindre interviewkommuner er det sundhedskonsulenterne selv, der løser de

pædagogiske opgaver i forbindelse med forebyggelse og sundhedsfremme og

 afvikling af projekter. I interviewkommunerne er disse sundhedskonsulenter i

hovedreglen ikke pædagogisk uddannede. De er generelt i kontakt med børnene på

institutionerne og på skolerne. Hvad enten der er tale om et bevidst fravalg af

pædagogisk personale, eller om det bunder i traditioner eller et ressourcehensyn,

har det konsekvenser for tilgangen til forebyggelse og sundhedsfremme. Undersø-

gelsen viser, at i de kommuner hvor man ikke har pædagogisk uddannede medar-

bejdere til at arbejde på forebyggelses- og sundfremmeområdet, der bliver tilgan-

gen som regel ikke sundhedspædagogisk. Det kræver pædagogisk orientering at

arbejde sundhedspædagogisk, og det er ikke altid tilfældet hos sundhedskonsu-

lenterne. 

Et eksempel er en lille kommune, hvor det fremgår af nogle af kommunens pro-

jektbeskrivelser, at der ikke i særlig høj grad indgår pædagogiske overvejelser.

Pædagogernes eller lærernes roller i forhold til projekterne og børnene og de unge

fremgår ligeledes ikke. I denne kommune er det netop sundhedskonsulenterne

selv, der varetager den pædagogiske funktion, og de pædagogiske indgangsvinkler

synes derfor at blive negligeret. I relation til børnene og de unge beskrives den

sundhedsprofessionelles rolle som “… en, der giver sig selv og som kommer naturligt”.
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I dette eksempel er der ikke tale om, at det forebyggende og sundhedsfremmende

arbejde med børn og unge er pædagogisk. Arbejdet er snarere præget af et hensyn

til omsorg og en intention om at støtte og hjælpe. 

Undersøgelsen viser, at man i mange kommuner er optaget af, hvilke pædagogi-

ske konsekvenser et tiltag eller et projekt måtte have, og ikke i samme grad foku-

serer på at udvikle projekter med et eksplicit pædagogisk indhold.

Pædagogikken er altså ofte noget man efterrationaliserer på, snarere end noget man

planlægger ud fra. Der er altså i højere grad tale om sundhedstankegang end en

sundhedspædagogisk tangegang. Pointen er, at det at fokusere på de pædagogiske

konsekvenser ikke er det samme som at planlægge pædagogisk (Wistoft, 2009). 

En konsulent (uden pædagogisk baggrund) beskriver her, hvordan man evaluerer

pædagogikken retrospektivt:

“Derudover har vi videnscenter for sundhedsfremme inde over, for at evaluere på

det[...]De har været inde og lave en baseline og følger nu projektet. Også for at se nær-

mere på, om det har en indflydelse på de pædagogiske principper.”

Der synes at være tale om en udbredt tendens til at sundhedsafdelingerne i for-

bindelse med forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge ser pæda-

gogik som noget andet end sundhedsarbejde og altså noget, som skal evalueres for

sig selv. 

Involvering af børn og unge

Den foregående rapport (Højlund et al., 2009) viser, at involvering af børn og unge

i relation til udfærdigelsen af overordnede politikker, strategier og målsætninger

ikke er noget, kommunerne eksplicit har gjort meget ud af. Når vi i denne under-

søgelse har spurgt ind til det, får vi det svar, at det dels hænger sammen med, at

stort set alle sundhedsafdelingerne befinder sig i en presset opstartsperiode, og at

det også lader til at hænge sammen med, at man ikke har erfaringer med, hvordan

en sådan inddragelse kan gribes an. En sundhedschef fra en mindre kommune for-

tæller:
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“Men nej, vi har ikke direkte været ude og spørge dem. Tror jeg ikke. Vi prøver jo sna-

rere at gøre deres opfattelse af, hvad sundhed er en smule bredere. Men man kunne

selvfølgelig også gøre mere for at spørge dem om deres opfattelse, inden vi begynder

arbejdet. Men måske ved de [personalet] det alligevel ubevidst, fordi vi er i så tæt

direkte kontakt med børnene. Vi laver mange aktiviteter som eksempelvis en cykeltur

til Vesterhavet, og på sådan en tur får man jo meget at vide om deres opfattelse af tin-

gene. Klara har altså også et andet projekt, hvor hun arbejder med unge overvægtige

piger, og jeg ved, at det handler meget om hvad sundhed er, så der kommer hun også

tæt på dem.”

Sundhedschefen argumenterer altså for, at involveringen sker implicit gennem

kontakten til børnene og de unge. På den måde synes spørgsmålet om involvering

at afhænge af, hvorvidt man i den pågældende kommune i forvejen er i direkte

kontakt med børn og unge. 

Flere af interviewpersonerne angiver ressourcemangel som direkte årsag til, at der

ikke er blevet taget skridt i retning af at involvere børn og unge noget mere, og de fle-

ste er da også enige om, at det på sigt er vigtigt, at “lade dem være med fra starten”.

En medarbejder på et sundhedscenter giver et eksempel på, hvordan børnene bli-

ver hørt, når centrets medarbejdere holder sundhedsoplæg i skoleklasserne:

“Jeg har været med til nogle ting ude på skolerne, hvor vi har spurgt dem om, hvad

sundhed er og på den måde ladet dem komme med bud på, hvad det er. Og ligesom

brugt det som indgangsvinkel til det oplæg, man så har holdt efterfølgende.”

Muligheden for at involvere børnene gennem den slags aktiviteter afhænger af

samarbejdet med skolerne. Flere af interviewpersonerne mener, at lærerne ved

meget mere om, hvordan børn og unge forholder sig til sundhed og handler i for-

hold til de sundhedsmæssige udfordringer, de møder. Det er et argument for at

styrke forholdet mellem sundhedsområdet og skoleområdet.

I forhold til intentionen om at “høre børnenes stemmer” er mange af interview-

personerne fokuseret på, at arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme skal

tilpasses det enkelte barn. Der er altså tale om et ret individualiseret syn på sund-

hed, hvor det enkelte barn sundhed er i fokus. En motorikpædagog beskriver,
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hvordan der benyttes personlige samtaler til at opnå de ønskede resultater for den

enkelte:

“Men altså, vi ser jo på hvad der er sket siden sidst. Hvad det er for nogle små skridt,

der er taget. Og så sætter vi meget fokus på hvad den enkelte kan gøre indtil næste

gang. Og ‘Hvad er det, du gerne vil?’, ‘Hvad skal der til, for at du kan komme derhen?’.

Man bruger meget den motiverende samtale ...”

I den forbindelse er man de fleste steder også opmærksom på, at børn og unge har

forskellige opfattelser af, hvad sundhed er, og hvordan man måler den. Disse opfat-

telser afviger ofte fra, hvordan de sundhedsprofessionelle selv tænker sundhed, og

det er derfor nødvendigt for medarbejderne at forholde sig til de forskellige sund-

hedsopfattelser som en del af arbejdet med børnene og de unge.

En sundhedsplejerske, som dagligt er i tæt kontakt med børn og unge, fortæller:

“Altså, når vi fx har børnene inde til vejning, så er både børn og voksne meget foku-

serede på kilo. Så der har de i hvert fald en opfattelse af, at hvis man taber sig, så er

man sund. Men det kan jo også være nogle andre ting. Det kan være, hvordan det gik

i skolen i dag. ‘Har du fået nogle nye venner?’. Men min opfattelse er i hvert fald, at

det ofte går op i vægt og mål. I hvert fald når det handler om overvægtige børn.”

Sundhedsplejersken forsøger at sætte sig ind i “barnets univers”, som hun siger, for

at få en forståelse for, hvad der betyder noget for barnet, og hun har samtidig en

målsætning om, at få barnet selv til at fokusere på på, hvordan det har det – med

“sig selv” og sine kammeraterne – snarere end på højde og vægt. Hun tager såle-

des afsæt i et trivselsorienteret sundhedsbegreb, men kan samtidig risikere at overse

børnenes og de unges interesse for netop at vide helt konkrete ting så som deres

højde og vægt. 

Som tidligere nævnt er det vigtigt for det sundhedsfaglige personale at have et klart

fokus på målgruppen. Det er vigtigt at have viden om, hvad børn og unge tænker

og ønsker og hvordan man gør projekter og informationer relevante for dem. 

Nogle sundhedsafdelinger oplever problemer med rekruttering til de forebyggende

og sundhedsfremmende projekter, mens andre oplever, at mange børn og unge
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ikke er motiverede og ikke finder tilbuddene relevante. En medarbejder på et pro-

jekt for overvægtige børn fortæller en sådan oplevelse:

“Det tror jeg at nogle af dem var, men det tror jeg også, at nogle af børnene ikke var.

Vi havde bl.a. en dreng, som var meget tyk, og han havde fået at vide af sin læge, at

han havde rigtig stor risiko for at udvikle diabetes to, men jeg tror ikke, at han havde

indset endnu, at han skulle gøre noget selv for at komme af med problemerne. Han blev

sendt hjem pga. hjemve. Han havde været af sted på julemærkehjem i ti uger, hvor det

heller ikke hjalp. Jeg tror i høj grad, at det var hans forældre, der gerne ville have, at

han skulle af sted. Han var ikke så motiveret for det. Der var også en anden dreng hvis

mor lige havde haft en god oplevelse ved at tabe sig og så så hun lyset i det og ville

gerne have drengen af sted, men han deltog næsten ikke.”

For at gøre sundhedstilbuddene interessante og relevante for børn og unge er det

vigtigt, at have en forståelse for, hvordan de orienterer sig i forhold til al den infor-

mation og kommunikation, de bombarderes med fra omverdenen, og hvilke indi-

vidualiserede strategier de benytter sig af, når de bevidst eller ubevidst sorterer i den

mængde af forskellig viden, de dagligt præsenteres for.3

For at få et konkret sundhedstilbud til at fremstå relevant, vil det ofte være nød-

vendigt med en individuel tilpasning af tilgangen til børnene. De har forskellig

baggrund og kommer fra forskellige miljøer med forskellige værdier, vaner og

holdninger. En motorikpædagog fra et sundhedscenter i en af de mindre kom-

muner i undersøgelsen forklarer det på følgende måde:

“Men det er jo mennesker, så det er forskelligt fra person til person hvordan man ind-

drager dem i forløbet. Nogle gange har det simpelthen været nødvendigt med en pause

på tre måneder, hvis det ikke er lykkedes for os at inddrage den enkelte på en ordent-

lig måde.”

Forældrene spiller også en rolle i bestræbelserne på at gøre sundhedstilbuddene

relevante for børn og unge. Ofte har forældrene en anden opfattelse af hvad deres

børn synes og bør gøre. Dette er endnu en ting sundhedsmedarbejderne må ind-
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drage i deres tilgang til arbejdet med at gøre sundhed relevant for den enkelte unge.

Ovennævnte motorikpædagog fortæller om dette forhold:

“Når forældre ringer ind og spørger om overvægt på vegne af deres børn, så spørger vi

altid om barnet ved, at de ringer ind. For at vide, om det er noget barnet er med i.

Det er i hvert fald vores erfaring, at især de store børn ofte giver udtryk for, at de ikke

gider. De kan simpelthen ikke se, at der er nogen idé i det. Og så prøver vi meget på

gennem samtale at vise dem, hvorfor det er relevant. Så de er nødt til at være med i

det. Det virker sjældent, hvis det bare er noget mor har bestemt.”

Sundhed – bredt/positivt eller formanende 

De fleste af undersøgelsens interviewpersoner anskuer som udgangspunkt sund-

hed bredt. Man er derfor også opmærksom på, at sundhedsafdelingernes arbejds-

område bliver tilsvarende bredt. En sundhedschef fra en stor kommune beskriver

her hvordan et bredt sundhedsbegreb har betydning for strategiske og planlæg-

ningsmæssige overvejelser i forhold til, hvordan man undgår at miste overblikket

over det samlede indsatsområde:

“Man tænker sundhed bredere. Man tænker trivsel. De her kriminelle unge er jo star-

tet med at have det dårligt. Det brede sundhedsbegreb. Det er noget med familiens

forhold og noget med børnepsykiatriske lidelser. Det er også en strategisk tankegang. 

I og med at vi befinder os i et meget komplekst felt, så har vi lavet et meget simpelt ind-

satskort, som vi har hængende og som vi orienterer os lidt i, når vi snakker om, hvor

vi er henne. En god og simpel visuel rammesætning af det. Vi orienterer os meget i om

de ting, vi arbejder med, har implikationer for noget af det andet, og om det ligger

indenfor den vej, som bredt er afstukket. For at have et strategisk langsigtet perspek-

tiv. Noget af det vigtigste for os, hvis vi laver et lille projekt, det er at få det imple-

menteret på stor skala.”

Stort set alle interviewpersonerne sætter lighedstegn mellem livsstil og sundhed,

ligesom selvværd også ofte fylder meget i det forebyggende og sundhedsfremmende

arbejde med børn og unge. En sundhedskonsulent fra en mindre kommune for-

mulerer det således:
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“Overordnet set tænker vi sundhed mere bredt og at det skal handle om livskvalitet,

og heldigvis så er mange af de her projekter tilbud til borgere som alle er fokuseret

omkring, at de også får en bedre livsstil.”

Det er tankevækkende, at disse overordnede betragtninger omkring en bred til-

gang til sundhed alligevel ikke altid er helt i overensstemmelse med den måde

sundhedsfremme og forebyggelse operationaliseres på i projekterne eller den dag-

lige kontakt til børn og unge. Det må endvidere formodes, at ovennævnte fravær

af pædagogiske overvejelser i visse kommuner og projekter indsnævrer og indivi-

dualiserer sundhedsarbejdet med fokus på operationelle mål snarere end på børn

og unges læring og sundhedsmæssige kompetenceudvikling. 

Med intentionen om at møde børn og unge med en bred opfattelse af sundhed og

målsætningen om at gøre forebyggende og sundhedsfremmende information eller

aktiviteter relevant for den enkelte dukker der overvejelser op om, hvorvidt man

kan stille formanende krav til børn og unge eller om man i højere grad skal præ-

sentere sundhedsaktiviteterne og sundhedsinformation på en mere positiv, inklu-

derende og involverende måde. En sundhedschef udtrykker disse overvejelser på

følgende måde:

“Der kan jeg altså mærke, at jeg kommer i lidt af et dilemma i forhold til hvad vi gør.

En gang imellem får jeg en negativ tanke i forhold til alt det her vi har sat i gang. Fordi

jeg får sådan en fornemmelse af at vi hele tiden fokuserer på alt det negative og bare

skræmmer børnene. Skal vi komme med alle de skrækscenarier, eller skal vi ud og sige

til dem, at de skal ud og røre sig, og få det godt ved at gøre noget andet. Det handler

jo ikke om, at de skal gå og være bange, men om at det skal være en naturlig del af

hverdagen at bevæge sig noget mere. Ikke alt det andet, for det kan jo være, at hvis de

gør de sunde ting, så behøver vi ikke at fortælle dem alt det! Der er jo ingen grund til

at gøre en masse mennesker bekymrede, når det dybest set er unødvendigt! Vi skal først

og fremmest have fokus på, at de siger ‘det er sådan her, vi skal leve’.”

“Men der er altså rigtig rigtig mange, der har frygtelig meget fokus på en negativ og for-

kert måde at gøre tingene på. Og jeg synes da vi skal passe rigtig meget på at vi ikke

ender som en slags frelsere.”
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Andre medarbejdere fortæller om andre oplevelser, hvor det modsat har haft en

positiv effekt, at børn og unge formanes og præsenteres for eksempler på, hvor

galt det kan gå. En ernæringskonsulent fra samme kommune (som ovennævnte

sundhedschef) giver et eksempel fra et rygestopkursus på en skole:

“Der viser vi dem en kort video fra Kræftens Bekæmpelse, som bl.a. kommer ind

omkring hjertekarsygdomme, og hvor de rent fysisk ser en kranspulsåre, som er for-

snævret og forkalket på grund af rygning. Der har de i hvert fald en ret stærk reaktion

på det. Det var min opfattelse, at de reagerede meget på det, der var synligt... Vi udle-

verede også sådan nogle visitkort, hvor de kunne gå ind på noget, der hedder rædsel-

skabinettet, hvor man kan se (hvis man tør) lidt mere om, hvad der sker inde i krop-

pen. Og de prøvede også, hvordan det føles at have forskellige sygdomme. Hvor de bl.a.

skulle lave forskellige aktiviteter, mens de kun måtte trække vejret gennem et sugerør.

Og det var sådan nogle ting, der skulle til.”

Endelig giver en motorikpædagog fra samme kommune et eksempel på, hvordan

budskabet om dårlige sundhedsvaner og deraf følgende sygdomme kan præsente-

res på en mere positiv måde:

“Jeg ved, at Klara har kørt et projekt, som hed ‘Min krop er en rød Ferrari’, hvor jeg

synes, at det var en meget positiv måde at arbejde med sundhed. Det handlede mest

om at være positive og gøre det lækkert og positivt for de der unge. Jeg tror, at det er

lidt der, den ligger. Hvis man kan dreje den ind på den der retning så virker det. Altså

hvis der kommer den forkerte smørelse på den der Ferrari, så går det altså galt.”

Det fremgår af vores tidligere rapport Unge hjerter, at de unge giver udtryk for, at

de er trætte af hele tiden at få at vide, hvad de ikke må. De er trætte af, at sund-

hedsrelateret information udelukkende rummer negative budskaber (Wistoft et

al. 2008). De unge giver også modsat udtryk for, at de lægger mærke til og husker

eksempler på, hvor galt det kan gå.

Det er derfor naturligt, at der i den samme kommune findes eksempler på at begge

tilgange – både den bredt positive læringsorienterede og den formanende. Unge

hjerter viser, at det er vigtigt at reflektere over budskabet og den faktiske gruppe

målgruppes (unges) viden og kompetencer, inden man bestemmer sig for, hvor-

dan sundhedsaktiviteter eller konkret informationsmateriale skal anvendes.
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Risikobegrebet

Ikke mange kommuner har eksplicitte overvejelser over, hvad begrebet risiko bety-

der for deres tilgang til forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge.

De fleste beskriver det som noget, der implicit er en naturlig del deres arbejde.

Eksempelvis svarer en interviewperson således:

“Det betyder nok mest noget ubevidst. Først og fremmest handler det for os om at højne

deres trivsel og selvværd. Og på længere sigt er det jo, fordi der er risiko for at udvikle

diabetes og ting og sager. På den måde er risiko selvfølgelig med.”

En sundhedschef kæder risici sammen med familieforhold og udtrykker det således:

“… derfor er risiko for mig noget med hvilken slags familie, man er i. Hvad er sand-

synligheden for at man hopper med på vognen, og hvad er sandsynligheden for, at

man har styrken til ikke at sige at ‘Jeg vil ikke være som resten af min familie’. Der

mener jeg, at vi skal have en stor fokus på, hvad det generelt er, familien byder på i for-

hold til barnet eller den unge ....”

Undersøgelsen viser, at behov og risiko typisk anskues som to forskellige begreber

med hvert sit udgangspunkt (i teorien) men også som to sider af samme sag (i

praksis). Flere interviewpersoner giver udtryk for, at de i højere grad baserer deres

indsats på en behovstankegang end en risikotankegang.En sundhedschef i en større

kommune udtrykker det på denne måde:

“Jeg tænker, at børn med et særligt behov har en eller anden risiko for at tage skade

på en eller anden måde. Og når I så siger ‘Risikable’ Børn’, så synes jeg, at det er et lidt

andet ord. Det ligger mere i barnet end i tilgangen til, hvad barnet skal have af mulig-

heder for at udvikle sig for ikke at ende i en risiko.”

Det er forskelligt, om kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende ind-

sats er risikoorienteret eller deltagerorienteret. En skelnen mellem disse to tilgange

kan ikke sidestilles med førnævnte skelnen mellem en ikke-pædagogisk og en

pædagogisk tilgang; men i de kommuner, hvor de pædagogiske overvejelser er en

integreret del af sundhedsindsatsen, synes der i højere grad at være et fokus på bør-

nenes behov i betydningen lærings- og udviklingsbehov.
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Indsatsen over for udsatte børn og unge 

Der er naturligvis forskel på hvilke udsatte grupper af børn og unge der findes i de

enkelte kommuner, og i forlængelse heraf er der også forskel på, hvordan indsat-

sen planlægges og prioriteres i forbindelse med kommunens sundhedspolitik og

forskellige indsatsområder.

Tre af interviewkommunerne nævner de etniske minoriteter som en gruppe, det

er svært at komme i kontakt med og samtidig nævnes uddannelse og økonomi ofte

som de ulighedsfaktorer, som kan skabe social eksklusion og derved gøre børn og

unge i marginaliserede familier svære at nå ud til. En konsulent i den af de fem

kommuner med størst geografisk udbredelse fortæller, at der er stor forskel på,

hvem er regnes for udsat, og hvor mange der er tale om på de enkelte skoler:

“Der er nogle skoledistrikter, som er mere plagede end andre. Præget af manglende

opbakning fra forældrene – ikke ordentlig mad med i skolen. Det er jo typisk nogen

med ingen eller meget lav uddannelse. Uddannelse er jo det væsentligste parameter i

forhold til sundhed, og der kan da også være noget i forhold til ledighed eller mang-

lende socialt netværk.”

I andre af interviewkommunerne er man også bevidst om, hvem det er “man ikke

er i stand til at nå ud til”, og i flere tilfælde ved interviewpersonerne ikke, hvordan

de skal nå dem. En af dem fortæller:

“Nogle gange når jeg går ned gennem gågaden, så tænker jeg da, at der er nogen, vi ikke

får fat I. Og hvordan får vi fat i dem? Vi har noget, der hedder en åben anonym råd-

givning, og der møder vi nogen, der ikke normalt ville stille op til kursus med tolv

andre fremmede mennesker. Så det er da et skridt på vejen. Men der er da nogen, hvor

vi godt kan undre os over, at vi ikke ser dem heroppe.”

En anden konsulent fortæller:

“Vi er netop nu begyndt at fokusere på 3- til 6-årige udsatte børn, dem vil vi i hvert

fald gerne have fat i. Børn, der allerede i den alder er overvægtige og hvor forældrene

ikke har ressourcerne til at bære, skal have noget hjælp og noget støtte.”

“Vi kan jo se, at mange børn er overvægtige, når de kommer i skole. Overvægtige børns

livskvalitet er jo ofte meget ringe.”
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Flere interviewpersoner mener, at kommunikationsvejene til de marginaliserede

børn ikke er gode nok. Det drejer sig fx om kontakten med familier, der i forvejen

ikke er i kontakt med kommunen. Interviewpersonerne giver eksempler på fami-

lier, der “lukker sig”, bor afsides, ikke søger hjælp og således afskærer kontakten

med omverdenen. Der gives også eksempler på, at isolationen kan have spiritu-

elle/religiøse begrundelser. Familierne ønsker at klare såvel opdragelse, sundhed

som livet i øvrigt selv. 

En måde, at få fat i disse mennesker på, er at arbejde sammen med de andre kom-

munale forvaltninger, som ofte allerede er i kontakt med disse familier. Dette sam-

arbejde er dog ikke altid noget, der giver sig selv, idet der kan være forskellige

værdi- og/eller interessemæssige barrierer, som vanskeliggør samarbejdet. En inter-

viewperson giver et eksempel på dette:

“Jeg kunne også godt tænke mig, at der var mere samarbejde med den forvaltning, der

hedder børne- og unge-forvaltningen. Jeg ved, at der er gjort en del forsøg på forskel-

ligt samarbejde, men det er ikke rigtigt kommet i stand.”

Delkonklusion 

De fem interviewkommuner opererer alle med et bredt og positivt syn på sundhed

sideløbende med et mere snævert og sygdomsorienteret perspektiv på forebyggelse

og sundhedsfremme rettet mod børn og unge. Når det handler om pædagogik,

kan vi konkludere, at der i fire ud af fem kommuner i højere grad fokuseres på

pædagogiske konsekvenser af børn og unges risikoadfærd frem for på egentlige

pædagogiske tilgange. 

I en enkelt kommune, som også er den største af interviewkommunerne, knytter

man (derimod) en læringsforståelse til den samlede sundhedsindsats på børne- og

unge området. Det betyder, at pædagogiske overvejelser og beslutninger naturligt

er en del af sundhedsindsatsen. Omvendt, når sundhed tænkes snævert og forbin-

des med børnenes formodede eller reelle risikoadfærd forsvinder de pædagogiske

overvejelser om børn og unges læring og kompetenceudvikling. Læringsoriente-

ringen medfører fokus på børns trivsel og udvikling, pædagogisk kompetenceud-

vikling og pædagogisk ledelse, mens sygdomsorienteringen medfører fokus på kva-
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lificeret forebyggelse både generelt på børne- og ungeområdet og særligt med hen-

syn til de udsatte og marginaliserede grupper. 

Det er vigtigt for alle interviewpersoner, der er direkte involveret i arbejdet med

forebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge: a) at have et klart fokus på

målgruppen b) at vide noget om, hvad børnene og de unge ved, tænker og ønsker

og c) at have kendskab til, hvordan man gør projekter og informationer relevante

for dem. 

Ligeledes spiller det en rolle for de enkelte medarbejdere, at de føler sig “klædt på”

til deres funktion, men det er ressourcekrævende at kvalificere medarbejderne.

Desuden er der sjældent en klar linje i kvalificeringsperspektivet og målet dermed.

Spørgsmålet er, hvilke faggrupper man i først omgang skal satse på. Skal det være:

a) pædagogernes kvalificering i forhold til at få sundhed integreret som en del af

den pædagogiske hverdag med børnene? b) lærernes kvalificering, så forebyggelse

og sundhedsfremme i skolen bliver et teamwork mellem sundhedsplejerske, børne-

og ungelæge, tandplejen og skolens lærere? Eller c) sundhedskonsulenternes kva-

lificering, så de i højere grad bliver i stand til at arbejde pædagogisk med forebyg-

gelse og sundhedsfremme, dvs. medtænker børnenes deltagelse, læring og kom-

petenceudvikling i alt hvad de foretager sig?
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V. Samarbejdspartnere

I de foregående kapitler har vi set nærmere på viden, evidens og pædagogik. Disse

faktorer kan ikke stå alene, når det gælder det konkrete sundhedsarbejde. De nye

forventninger til den kommunale indsats over for børn og unges sundhed drejer

sig i høj grad også om samarbejde, villighed og prioriteringer. Dette kapitel går

tættere på de udfordringer og muligheder, der rent faktisk eksisterer med hensyn

til partnerskaber og tværgående samarbejde i de fem interviewkommuner. 

På mange måder sættes rammerne for den enkelte kommunes projektmæssige

udfoldelsesmuligheder på området for forebyggelse og sundhedsfremme af, hvilke

mulige samarbejdspartnere der findes i den umiddelbare omverden, hvilket også

fremgår af andre nyere rapporter (Bossi-Andersen & Jacobsen, 2009; Sundheds-

styrelsen, 2008). Erfaringerne fra de fem kommuner viser, at rammerne også sæt-

tes i forhold til, hvor innovativ og kreativ den pågældende sundhedsforvaltning

eller sundhedsafdeling/-center er i bestræbelserne på at finde samarbejdspartnere

og udvikle fladen for potentielle samarbejdspartnere.

Partnerskaber og samarbejde hænger sammen med den tidligere beskrevne syn-

lighed, det vil sige med, at det er lykkedes at oparbejde en profil udadtil, der er så

interessant, at de forskellige mulige samarbejdspartnere selv henvender sig til kom-

munen.

Undersøgelsen viser, at der finder tværkommunalt samarbejde på forskellige

måder – formaliseret eller standardiseret på forskellig vis. En sundhedschef fra en

af de mindre interviewkommuner beskriver, hvordan et politisk besluttet tvær-

kommunalt samarbejde giver udfordringer

“Det er fordi konstellationen er sådan, at hele PPR-området er i vores kommune og

hele jobcentret er i nabokommunen. Det er de to store grupper i det forpligtede sam-
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arbejde, og der kan man sige, at tidligere har PPR jo været i nabokommunen også, og

selvom de ikke ligger særligt langt væk, så er de i hvert fald kommet længere væk. Og

der mangler vi noget. Det er der ingen tvivl om. Så der er vi ved at prøve at lave nogle

samarbejdsflader på det.”

Hun fortæller, at mange af de mindre kommuner har indgået aftaler, hvor de –

begrundet med ressourcemangel (kommunestørrelse) – finder det fordelagtigt at

dele nogle ansvarsområder mellem sig. Det er i udgangspunktet ressourcebespa-

rende, men det skaber også udfordringer. Der kan yderligere opstå problemer, hvis

de samarbejdende kommuner har forskellige profiler på bestemte områder. Sund-

hedschefen beskriver problemstillingen på følgende måde:

“Du skal forestille dig, at der også er stor forskel på de to kommuner. Hvor vi jo har

en del flere sociale tilfælde og tungere sager end nabokommunen, som så på den måde

ligger langt væk. Deres sagsbehandlere er ikke i Kommunen og problemerne synes de

er mindre. Så der er en udfordring i at få sådan et samarbejde til at køre.”

En del sundhedsafdelinger har ikke noget egentligt samarbejde med andre kom-

muner og det er ligeledes sjældent, at man kopierer projekter eller tiltag fra andre

kommuner. En af begrundelserne for dette er, at de aktuelle problemstillinger og

prioriterede indsats- og fokusområder i de enkelte kommuner som oftest er meget

forskellige. En sundhedschef i en stor kommune beskriver det således:

“Det er jo klart, at hvis der kommer nogle spændende rapporter eller resultater fra

andre kommuner, så læser man dem da med interesse, men det er jo ikke altid, at man

bare kan kopiere, hvad de gør andre steder. Men det kan godt være, at det bliver aktu-

elt nu, hvor vi formentlig skal omorganiseres og til at arbejde i såkaldte sundheds-

huse.”

Der findes forskellige ikke-forpligtede samarbejder, hvor kommunerne mødes med

andre beslægtede kommuner for at udveksle erfaringer om eksempelvis politiske

beslutninger eller andre ting, som måtte have betydning på tværs af de deltagende

kommuner. Sundhedschefen i en stor kommune fortæller om et sådan samar-

bejde:
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“Vi har seks-by samarbejdet med de seks største byer i Danmark. Og i forhold til børn

og genoptræning mødes vi med de byer i forbindelse med, hvordan vi kommer videre

med det i forhold til den nye lovgivning. Og det er et rigtig godt samarbejde.”

Der er også eksempler på, at nabokommuner opretter lignende samarbejdsformer.

En sundhedschef fra en af de mindre kommuner fortæller om et sådan samarbejde

og beskriver, at man på sigt håber at kunne udvikle samarbejdet konstruktivt:

“Vi sidder med i Vestegnssamarbejdet. Der synes jeg faktisk, at der begynder at ske

noget. Der kommer nogle fælles projekter på banen nu. Tidligere har det bare været

vidensudvikling. Men det er et meget godt forum, for at få lavet ting på tværs. Det er

to år gammelt, men det har kørt sådan lidt svingende, men nu får vi lidt struktur på

det.”

I forbindelse med de mange kommunale omstruktureringer, oprettelsen af nye

afdelinger og med det forøgede politiske fokus på eksempelvis forebyggelse og

sundhedsfremme, giver flere af de interviewede sundhedsmedarbejdere udtryk for,

at de godt kunne tænke sig større eller mere effektiv udveksling af erfaringer på

tværs af kommuner, da de ofte er usikre på, hvordan tingene bedst kan gribes an.

En konsulent fra en relativt lille kommune udtrykker dette ønske på følgende

måde:

“Vi har jo snakket om det i forbindelse med sund mad i daginstitutionerne, for det er

jo ikke kun vores kommune, som er i tvivl om hvordan man gør det, så der laver vi nok

en temadag, hvor vi inviterer andre kommuner til at komme og høre om vores erfa-

ringer med det. For der er så vidt vi ved ikke andre, der har gjort det endnu.”

I forbindelse med oprettelsen af et sundhedscenter har medarbejderne savnet spar-

ring med andre lignende centre. En centermedarbejder udtrykker det således:

“Det kunne faktisk være rigtigt dejligt at høre noget omkring, hvordan det går på andre

sundhedscentre, fordi det er nogenlunde de samme fokuspunkter vi har. Jeg synes, at

det har været vanskeligt nogen gange, for der har ikke rigtig været nogen, der har været

så langt fremme. Så jeg har været nødt til at søge på nettet...”
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En anden medarbejder på samme center udtrykker lignende frustrationer og for-

tæller, hvordan en sådan kontakt er forsøgt etableret:

“ I det nye nummer af Helse er der en artikel om Næstved Sygehus, som er dannet om

til sundhedscenter og det ser ud til, at det næsten er de samme ting, som vi har her. Så

der har jeg forsøgt at lave en kontakt til. Men det er altså ikke lykkedes endnu. Det

kunne være lækkert at have et andet center at samarbejde med.”

Undersøgelsen viser, at der er problemer med at finde egnede samarbejdspartnere

og etablere samarbejdsflader på tværs af kommunerne. I forlængelse af det tidligere

nævnte problem med at få tid og overskud til at lægge mere langsigtede planer på

forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet tyder meget på, at det tværgående

samarbejde bliver bremset af, at de enkelte kommuner føler sig presset i en sådan

grad, at mulighederne ikke bliver udnyttet optimalt. 

En af interviewkommunerne fremhæver dog vigtigheden af, at deres nye projek-

terfaringer og resultater spredes – også til andre kommuner. Sundhedschefen fra

den pågældende kommune siger:

“Ja, det skal det da. De[sundhedskonsulenterne] har været ude og præsentere det i

X-kommune i hvert fald. Jeg har ikke helt hørt, om de har besluttet sig for at købe det?

Og det ligger der jo rigtig mange overvejelser om, synes jeg. Hvad er det, vi skal sælge

af det? Vi skal jo ikke rende rundt ude i X-kommune. Vi kan godt sende projektet af

sted, men mine medarbejdere skal jo lave nye ting her hos os. 

Vi er lige kommet ind i det der ‘Dansk Selskab for Folkesundhed’ og der er der mulig-

hed for at man kan præsentere projekter, og der håber jeg, at det skal på. Så det skal

ud over rampen.”

De øvrige interviewkommuner ekspliciterer ikke umiddelbart overvejelser om

udbredelsen af konkrete projekter. Dette hænger formentlig til dels sammen med,

at der mangler overskud til den slags formildende eller vidensopsøgende arbejde.

Kommunerne har nok at gøre med at indfri politiske forventninger til de fore-

byggende og sundhedsfremmende arbejde og med at varetage kontakten med børn

og unge.
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Et fremstød for udbredelsen af egne projekter vil kræve en del ressourcer. Vi må

antage, at hvis man udnytter de forskellige samarbejdsmuligheder på tværs i orga-

nisationen til udveksling af projektresultater og -erfaringer, vil man kunne dele og

sprede viden uden de helt store ressourcemæssige omkostninger.

To videnskulturer? 

Som nævnt samarbejder især de to store interviewkommuner med universiteter og

andre uddannelsesinstitutioner. I disse tilfælde er der ofte tale om gensidigt frugt-

bare partnerskaber, hvor man udveksler henholdsvis praktisk og teoretisk viden.

Derudover er der også i flere tilfælde tale om udveksling af arbejdskraft, hvilket

chefen for et videnscenter i en stor kommune fortæller om:

“Og så er der vores eksterne samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Vi har et sam-

arbejde med Ernæring & Sundhed, hvor vi jævnligt har en flok praktikanter, som vi

bruger til noget og så får de en lang række erfaringer herfra. Det er meget frugtbart, idet

de jo går videre ud og spreder det glade budskab videre ud i systemet.”

“Det mest eksotiske samarbejde af alle er jo universiteterne. Det, at vi sidder her, er jo

et eksempel på det. Vi har jo samarbejdet både med Jeres universitet og også Institut

for Folkesundhed, Århus Universitet. Og også Københavns Universitet.”

Som nævnt i kapitlet om viden ligger der for den enkelte kommune uudnyttede

ressourcer i et potentielt samarbejde med universiteterne og de regionale uddan-

nelsesinstitutioner fx university colleges. Forskellen i graden af samarbejdet med

universiteter og andre uddannelsesinstitutioner risikerer at resultere i udviklingen

af to forskellige kommunale videnskulturer. Der tegner sig et billede af, at de små

kommuner ikke arbejder evidens- eller forskningsbaseret med sundhedsfremme og

forebyggelse, mens de store kommuners forsknings- og evidensorientering i højere

grad præger såvel arbejdsmetoder som dokumentation og udvikling af forebyg-

gelse og sundhedsfremme. Disse to formodede kulturer har hver især styrker og

begrænsninger. Vi antager, at det vil vanskeliggøre mulighederne for tværkom-

munalt samarbejde, hvis der netop udvikles to kulturer, der er så forskellige, at de

har svært ved at forstå hinanden.
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Foreninger og private

I de fem kommuners indsats over for børn og unges sundhed er en del eksempler

på samarbejde med foreninger og private aktører. Samarbejdskonstellationerne

afhænger i nogen grad af mulighederne for at arbejde innovativt og kreativt med

forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er forskel på tilgangen til samarbejdet i kommunerne. Nogle af interview-

kommunerne betragter sådanne samarbejdsaftaler som en mulighed for at indfri

økonomiske mål og ressourcemæssige krav, mens andre anser disse samarbejds-

partnere som en gensidig hjælp til opfyldelse af en given sundhedsmæssig mål-

sætning. En sundhedschef fortæller om hendes kommunes bevæggrunde for at

samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og om, hvordan

kommunen forsøger at sprede et bredt sundhedsbudskab ved at samarbejde med

og påvirke virksomhederne for på den måde implicit at forbedre sundhedsvilkå-

rene for børnene:

“Vi skal ud i virksomhederne, for hvis vi skal hjælpe børnene, så skal vi også ind og

hjælpe forældrene. Tingene hænger jo sammen. Vi har lige fået midler til at målrette

en indsats mod svært overvægtige voksne. Så der skal vi have gang i et projekt, hvor vi

igen skal ud og uddanne nogen, som kommer et led længere ud. Vi forsøger at sprede

det ud. Vi har DGI med på banen, og vi vil utroligt gerne samarbejde nogle instruk-

tører sammen med dem, som har forståelse for det vi arbejder med. Vi vil gerne være

behjælpelige med, at nogle af deres instruktører har et særligt fokus på at kunne tage

imod dem, der kommer herfra. Og det er så hvad enten det er børnene eller hvis man

har en eller anden sygdom som eksempelvis en hjertekarsygdom. Fordi der skal man

jo vide lidt om, hvad man skal tilbyde dem.

Vi skal jo have spredt det ud, så virksomheder og andre steder selv tager ansvar for

sundhed og det skal vi hjælpe dem med og det skal vi gøre på en god måde, så det bli-

ver sjovt for dem at tage det ansvar. Så det er en vekselvirkning med at komme her og

få en succes og så tage det med videre.”

Her er der tale om, at man satser på at komme vidt omkring i udbredelsen af sund-

hedsbudskabet. Dels kommer man ud og påvirker sundheden i virksomhederne,

og dels håber man derigennem at kunne nå børn og unge gennem de forældre, der

arbejder i virksomhederne. Derudover får man spredt budskabet om sundheds-
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centret ud til potentielle private samarbejdspartnere, samtidig med at man sam-

men med DGI sætter gensidigt fokus på hinandens aktiviteter.

En sundhedskonsulent fra en anden kommune giver her et andet eksempel på,

hvordan et kommunalt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere kan se ud.

Der er tale om en sommer-madskole:

“… hvor vi som kommune har lavet et samarbejde med 4H og Landbrugsrådet. Jeg var

der som overordnet instruktør, og så var der en frivillig studerende og en frivillig lærer. 

Jeg havde kontakt med 4H-regionskonsulenten i Region syd hvor vi arbejdede tæt sam-

men omkring det, men mere i forhold til rammen. Der var 20 [børn] på sommersko-

len i X-kommune og det var en hel uge fra kl. halv ni til halv fire og torsdag var til kl.

syv, hvor søskende og forældre også kom. Jeg tror vi var firs mand den eftermiddag, så

vi havde travlt. Det er helt klart planen, at det skal være noget tilbagevendende. Det

var en succes. Halvdelen af holdet kom en halv time tidligere hver morgen og sad og

ventede på os ... Men det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for nogen ram-

mer. Jeg havde to rigtig gode frivillige og et godt skolekøkken. Og generelt god hjælp fra

4H og Landbrugsrådet som har lavet et materiale, som er lige til at gå til.”

Delkonklusion 

Mulighederne for at lave kreative projekter på tværs af faggrupper er tydeligvis til

stede i de fem undersøgte kommuner, men en forudsætning for at det lykkes at

etablere partnerskaber og tværfaglige samarbejdsflader er, at kommunerne selv er

kreative og opsøgende. Mange kommuner forsøger at optimere denne side af deres

arbejde ved at ansætte konsulenter til at varetage disse opsøgende og kreative funk-

tioner.

Kommunerne har forskellige prioriteringer, når det drejer sig om tværgående sam-

arbejde og etablering af partnerskaber, alt afhængt af indsatsområderne, og hvil-

ken optik på sundhed der gør sig gældende. Kommunerne er forskellige og deres

omverden af potentielle samarbejdspartnere har også forskellig karakter.

Samarbejdet med erhvervsvirksomheder og andre private organisationer er ofte

præget af modstridende interesser, fx økonomisk gevinst vs. sundhed. Disse inter-
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essekonflikter er uundgåelige og anses normalt ikke som det store problem. Tvært-

imod betragtes interessemodsætningerne som en naturlig og fuldt accepteret del

af samarbejdet.

Vi konkluderer, at samarbejdet med frivillige, oplysningsforbund og andre folke-

lige organisationer med fordel kunne styrkes, når det drejer sig om børn og unges

(og i øvrigt også de voksnes) sundhed. Ligeså er forskningstilknytning og andre

videnspartnerskaber en vej til at sikre en fortsat udvikling af den samlede indsats

overfor børn og unge. 

Samarbejde og nye partnerskaber kræver overskud, og flere af de undersøgte kom-

muner føler sig på undersøgelsestidspunktet for pressede til at kunne udnytte

mulighederne optimalt.
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VI. Projektorientering

Som beskrevet i kapitlet om viden, er der sjældent tale om eksplicitte fremgangs-

måder for, hvordan viden akkumuleres og anvendes konstruktivt fremadrettet i

andre projekter. Adspurgt om hvordan viden bruges på tværs af projekterne,  svarer

flere interviewpersoner, at det er noget sker automatisk og implicit. Det er tyde-

ligvis et spørgsmål, de ikke i mærkbar forstand har reflekteret over. 

Som nævnt opererer de forskellige sundhedsafdelinger med forskellige kriterier

for, hvornår et projekt kan karakteriseres som en succes. Forskellene hænger først

og fremmest sammen med afdelingernes størrelse, faggruppesammensætning,

prioriterede indsatsområder og målgrupper.

Den mest markante forskel med hensyn til succeskriterier er, om et givent projekt

af sundhedsafdelingen karakteriseres som en succes indadtil eller udadtil. I de til-

fælde, hvor indsatsen i overvejende grad bedømmes i forhold til at kunne profilere

sig over for politikerne, er der en tendens til at de interne succeskriterier forsøm-

mes, hvorved sammenhængen og afdelingens fokus på de overordnede mål ikke

fastholdes i tilstrækkelig grad.

Projektudbuddet på børne- og ungeområdet, og måden det sammensættes på,

varierer fra kommune til kommune. I nogle kommuner er der fokus på sammen-

hæng i udbuddet, mens andre i højere grad fokuserer på enkeltprojekter.

På samme måde er der forskel på om udviklingen i kommunens indsats for fore-

byggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og unge sker gennem projekterne

eller om projekterne i højere grad tilpasses udviklingen.
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En sundhedschef i en af de store interviewkommuner siger:

“Al udvikling foregår via projekterne ....”

Her ud fra får både projektevalueringer og overvejelser om, hvordan den oparbej-

dede viden skal udnyttes fremadrettet, en central betydning. Hvis al udvikling sker

gennem projekter, stilles store krav til eksplicitering af disses indhold og proces-

ser, og projekterne må nødvendigvis kunne sammenlignes eller have en fælles-

nævner – også for at udviklingen kan hænge sammen med de overordnede sund-

hedspolitiske målsætninger og strategier.

Undersøgelsen viser, at det samlede projektudbud i to af interviewkommunerne er

fragmenteret. Der er ringe tilslutning til sundhedsprojekterne og en generel ten-

dens til ikke at fokusere på børn og unges aktive deltagelse og medbestemmelse.

Om der er en sammenhæng mellem det fragmenterede udbud og den ringe  del -

tagerorientering fremgår dog ikke klart af denne analyse.

Især i de to mindste interviewkommuner, og tydeligst når der er etableret et deci-

deret sundhedscenter, er det muligt at præsentere det samlede projektudbud som

en række sundhedstilbud til borgerne. En centermedarbejder forklarer det såle-

des:

“Jeg tror også, at set fra borgernes side så er det et gratis tilbud. Det koster jo immer-

væk en hel del, at gå til vægtkontrol andre steder. Her er det gratis at komme ud og

prøve på at tabe sig og det samme med rygestop. Så det er jo både gratis, godt og effek-

tivt.”

Lederen af sundhedscenteret siger:

“Hvis man på den måde formår at gøre op med folks fordomme omkring kommunale

tilbud og formår at præsentere centret som et åbent sted, hvor man ukompliceret kan

henvende sig, er man nået langt i med at udvikle kommunens sundhedsprofil igennem

et direkte forhold til borgerne”.

Synlighed og nærvær er værdier, der tydeligt slår igennem i de små interview-

kommuner, når det drejer om forebyggelse og sundhedsfremme. En forsigtig anta-
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gelse er, at de små kommuner i højere grad end de store, har mulighed for at være

synlige for, og tæt på, borgerne. De store kommuner vil også i denne sammen-

hæng skulle organisere en intern og ekstern kompleksitet, som slet ikke på samme

måde gør sig gældende i de små kommuner. Kompleksiteten har betydning for

etableringen af et sammenhængende projektudbud, og det bliver ikke desto  mindre

nødvendigt at bevare overblikket i disse kommuner. Lederen for den forebyggende

og sundhedsfremmende indsats blandt børn og unge i en af de store interview-

kommuner fortæller:

“I og med at vi befinder os i et meget komplekst felt, så har vi lavet et meget simpelt

indsatskort, som vi har hængende og som vi orienterer os lidt i, når vi snakker om,

hvor vi er henne. En god og simpel visuel rammesætning af det. Vi orienterer os meget

i, om de ting vi arbejder med, har implikationer for noget af det andet, og om det  ligger

indenfor den vej som bredt er afstukket. For at have et strategisk langsigtet perspektiv.

Noget af det vigtigste for os, hvis vi laver et lille projekt, det er at få det implementeret

på stor skala.”

Implementering og forankring bliver nøgleord i et komplekst samarbejdsfelt. 

Projekttyper

Sundhedsprojekter på børne- og ungeområdet opstår på forskellig vis og netop

med hensyn til måden, projekterne opstår på, kan projekterne kategoriseres i tre

typer. En sundhedskonsulent gør rede for de tre typiske måder at starte et projekt

op på:

“Det ene er noget man får, og det andet er noget man kreerer. Og en tredje slags er så

de politiske opgaver som handleplanerne.”

Der er tale om tre typiske måder, et projekt opstår på:

I. Ideer fra målgruppen

II. Politiske beslutninger og prioriteringer 

III. Eget initiativ fra forvaltning eller institutioner 
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I flere af interviewkommunerne beretter interviewpersonerne om, hvordan pro-

jekter er opstået på baggrund af henvendelser fra “almindelige borgere” eller fra

pædagogisk personale, som evt. i samråd med børn og unge har fået en idé til et

projekt. En sundhedschef fortæller her om, hvordan en sådan idé kan udvikle sig

til et bæredygtigt projekt:

“Der henvendte sig på et tidspunkt en dame, som gerne ville lave et forskningsprojekt

omkring børnemassage. Børn som masserer børn. Jeg havde en snak med hende, for vi

tager altid pænt imod folk. Det var interessant af to grunde. Den ene var, at hun  faktisk

var rigtig rigtig dygtig. Hun vidste rigtig meget om det. Faktisk også om fysiologi. Hun

havde gennemtænkt det at lave projekt. Den anden grund var, at der rent faktisk var

et par børnehaver i X-kommune, som var med i kronprinsessen og Red Barnets ‘Fri for

Mobberi’. Hun fik så rådgivning i at samle et hold med en forsker og nogle praktikere

og de er nu i gang med at lave en regulær forskningsprotokol i forhold til at det skal

finansieres. Så det starter i et eksotisk hjørne med en privatperson, som spadserer ind

af døren, men ender med at blive til noget.”

I en anden kommune fortæller en konsulent om et projekt, som er opstået på bag-

grund af en henvendelse. Hun fortæller også om, hvorfor det en gang imellem kan

være sværere at arbejde med denne slags projekter:

“Der er jo så frugtprojektet, som vi fik idéen til, fordi vi blev kontaktet af en lærer, som

havde lavet det her materiale i en kommunikations-uge om sundhed. Og så var det at

vi skulle lave vores prioritering og så satte vi penge af til det. Fordi vi nemlig godt kan

lide det der med, at der er borgerinddragelse. Men det er ofte sværere at lave de pro-

jekter. Det kræver bare mere mandearbejde.”

“Jeg synes at tidsrammen er anderledes, og der er bare nogle andre rammer som gør,

at vi ikke ved hvad produktet bliver. Der er lidt en anden garanti med andre af vores

projekter. men dermed ikke sagt, at det ikke er noget vi vil gøre i fremtiden. For der kom

jo faktisk noget ud af det.”

Projekter, der kommer “ude fra”, skal altså passes ind i sundhedsforvaltningen

eller sundhedsafdelingens ydelsesprofil og øvrige projektudbud. Det stiller krav

om fleksibilitet i forhold til at fastholde den strategiske eller sundhedspolitiske

linje, som i øvrigt lægges. 
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En anden form for udefrakommende projekter, er de politisk besluttede tiltag, som

man nødvendigvis må implementere i den samlede indsats.

Et eksempel fra en af de store interviewkommuner er et krav om indførelse af

handleplaner for børn og unges kost og motion både i skolen og i daginstitutio-

nerne. Et andet eksempel er kravet om sund mad i daginstitutionerne – et krav, der

er en forløber for en lovgivning, der træder i kraft i samtlige kommuner ved års-

skiftet 2010. Med lovgivningen skal alle daginstitutioner servere et måltid mad

(frokost) for børnene hver dag, som en sikring af den sociale lighed i sundhed på

det område.

I det ovenstående tilfælde har den pågældende forvaltning ikke noget valg i forhold

til, om kravene skal føres ud i den pædagogiske hverdag eller ej. Flere af de inter-

viewede sundhedschefer fremhæver, at afhængigt af tiltagenes omfang kan det have

“alvorlige ressourcemæssige konsekvenser” for den øvrige indsats over for børn

og unge, da der ikke nødvendigvis tilføres yderligere ressourcer. Interviewperso-

nerne giver dog ikke udtryk for en nævneværdig modvilje og synes generelt at

acceptere udefrakommende krav som “et af vilkårene ved at være politisk afhæn-

gige”.

I den forbindelse er det vigtigt, at projektudbuddets samlede profil er i overens-

stemmelse med sundhedspolitikken, så at man ikke mister overblik i det øjeblik,

der kommer nye krav om evt. ekstra indsatser. En sundhedschef i en af de store

kommuner forklarer her, hvordan et projekt kan blive startet op og hvilke over-

vejelser man i den forbindelse har i forhold til politiske indsatsområder:

“Den ene måde er, at vi har en kommunal forebyggelsespulje på 3-4 millioner kroner,

og der kan alle i forvaltningen byde ind, og det skal handle om sundhed og være inden-

for rammerne af vores sundhedspolitik. Vi vælger nogle områder ud, for vi kan ikke

arbejde med alle ‘KRAM-faktorer’ på en gang, og så udpeger vi nogle områder, som

vi gerne vil sikre, at vores forebyggelsespulje skal bruges til.”

“Så vil man udvikle videre. Hvis man pludselig får øje på et eller andet, man gerne vil

blive klogere på. Men dér er der så nogen, der har svært ved at finde midlerne til det,

fordi forebyggelsespuljen erjo ikke ret stor. Og så går vi så ind og kigger på de store

puljer. Hvor er det lige, at noget passer ind i vores indsatsområder, for vi kan ikke bare

søge på alt. Det skal simpelthen hænge sammen. Også overfor vores politikere, som
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skal kunne sige, at vi har satset på at blive klogere på de områder som er blevet poli-

tisk besluttet. Vi har også et paragraf 17 stykke fire-udvalg, som er et politisk udvalg,

der vejleder vores økonomiudvalg. Det er noget med at trække i samme retning alle

sammen.”

Selv om der ikke er tale om decideret politisk besluttede projekter, hænger mulig-

heden for at kunne gennemføre projekter nøje sammen med politiske prioriterin-

ger. Her er det atter essentielt, at sundhedsafdelinger formår at holde fokus på

sammenhængen i projektudbuddet, så man ikke mister kontakten til målgruppen.

Den tredje type projekter er dem, interviewpersonerne helst omtaler – dem, der fyl-

der mest i undersøgelsens interviews og formodentlig også i den enkelte afdelings

profil. Det er de projekter, forvaltningerne selv har taget initiativ til at designe og

igangsætte. Denne type projekter har stor betydning for forvaltningernes identitet,

og generelt er det de projekter, man helst vil identificeres med. Dermed må det

formodes, at der er en vis risiko for en skævhed i forhold til, hvordan medarbej-

derne engagerer sig i de forskellige typer projekter.

I rapportens afsluttende kapitel præsenterer vi tre projekteksempler. Projekterne

har de pågældende sundhedsafdelinger selv taget initiativ til, og projekterne er vig-

tige markører af afdelingernes profil.

Projektstyring

Styringen af projekter varierer i de fem undersøgte kommuner og fra projekt til

projekt. I nogle kommuner har man tradition for styring fra oven, mens andre

kommuner i højere grad giver medarbejderne frie hænder til at klare styringen

nedefra.

På spørgsmålet om hvorvidt hun oplever, at medarbejderne har frihed og rammer

til at forme projekterne selv, svarer en pædagog-medarbejder følgende:

“Ja, i meget høj grad. Der er jo som sagt nogle rammer, som vi overordnet skal udfylde,

men derudover skal vi ofte koncentrere os om at begrænse os en gang imellem. Der er

hele tiden masser af idéer, som vi gerne vil føre ud i livet, og som der er plads til at føre
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ud i livet. Jeg tror ikke, at der er nogen af os, der føler, at tingene bliver trukket ned over

hovedet på os!”

En medarbejder fra en sommerkoloni for overvægtige børn i en anden kommune

svarer følgende:

“Altså vi måtte jo selv bestemme, hvordan vi ville undervise derovre, men der var jo

retningslinjer. Bl.a. skulle det tage udgangspunkt i de otte kostråd, men ellers hvad vi

ville kalde fagene og alle detaljerne, det måtte vi selv bestemme. Vi havde også nogle

undervisningsplaner fra sidste år, forrige år, som vi kunne tage udgangspunkt i.”

Graden af ‘topstyring’ hænger delvist sammen med kommunens eller rettere den

kommunale organisations størrelse. I de kommuner med korte kommunika-

tionsveje er der ofte tale om organisering baseret på personlige relationer, og

 styringen er derfor lagt ud til den enkelte medarbejder. I de kommuner, hvor der

er lange kommunikationsveje, er der en tendens til, at projektstyringen bliver mere

formaliseret, da det er nødvendigt for at bevare overblikket over det samlede

 projektudbud. Formaliseringen kan desuden bidrage til at sikre sammenhængen

mellem de enkelte projekter og de overordnede mål i sundhedspolitikken.

Det er tydeligt, at de projekter, som tillader kreativitet hos den enkelte medarbej-

der opleves som de mest spændende projekter. Vores analyse tyder på, at det er vig-

tigt for de kommunale sundhedsafdelinger, at oparbejde og vedligeholde korte

kommunikationsveje, som muliggør styringsformer, hvor den enkelte medarbej-

der får plads til at agere selvstændigt og kreativt.
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Projekteksempler

De fem kommuner i denne undersøgelse er blandt andet valgt ud, fordi de har haft

innovative og deltagerorienterede projekter med børn og unge. Dette kapitel giver

tre eksempler på projekter, som forskerne er stødt på i den forudgående survey-

undersøgelse, det vil sige gennem interviews med 72 ledere og nøglepersoner på

området (Højlund et al. 2009). Det er samtidig projekter, interviewpersonerne her

selv fremhæver som nogle, de er meget stolte af. Eksemplerne skal illustrere, hvor

forskelligt og alligevel absolut målgruppeorienteret, kommunerne arbejder. Et af

eksemplerne Sommerkoloni for overvægtige børn trækker også på interviews med

børnene, hvilket tydeliggør, hvordan indsatsen virker på børnene selv. Alle tre pro-

jekteksempler er beskrevet på basis af interviewpersonernes udsagn samt ud fra

foreløbige evalueringer – dokumenterede som udokumenterede.

Projekt 1:”Ung motionsven”

Projektet er udsprunget af et ønske fra den pågældende kommune om flere sund-

hedsfremmende tilbud til de ældre borgere. På den baggrund er projektet blevet

genstand for et bachelorprojekt udarbejdet af studerende inden for ernæring og

sundhed. Bachelorprojekter er efterfølgende blevet et implementeret som et tilba-

gevendende tilbud til unge og ældre i kommunen. 

Projektet har en dobbelt målgruppe. Konsulenter i kommunens sundhedsafdeling

ansætter og oplærer 8. og 9. klasses elever til at instruere og motionere sammen

med ældre borgere. Grundidéen er at få mere fysisk aktivitet i de ældres hverdag.

Både på grund af de positive fysiologiske virkninger og indvirkningen på de ældres

psykiske velbefindende. Desuden fokuseres der på, at give unge og ældre positive

oplevelser sammen omkring motion.

Praktisk set består projektet af to motionsmodeller: 1) Motion på holdbasis, hvor

tre unge motionerer med en gruppe ældre på dagcentre og 2) Motion efter en en-

til-en-model, hvor én ung motionerer med en ældre i dennes hjem. De unge afløn-

nes med ca. 50 kroner i timen
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Projektet har været en succes, forklarer den ansvarlige sundhedskonsulent:

“Der er ingen andre, der har lavet det – og så er der det med, at det er dobbelt, fordi

der er nogen, der hjælper andre, samtidig med at de selv får noget ud af det. De unge

står for noget fysisk sundhed, men får også en masse selvtillid og en masse gode ople-

velser med en anden generation.” 

Adspurgt om, hvilken af de to målgrupper der får mest ud af projektet, svarer hun: 

“Jeg tror, at det er en’ win/win-situation’. På længere sigt er det måske de unge, fordi

de har mere fokus på det, mens de ældre måske bare kommer ned og får den ene times

motion. På den måde fylder det måske ikke så meget for dem.”

Dette projekt har også andre mål udover ældres motion og bevægelse. Dels for-

midler projektet en kontakt mellem unge og ældre, som gerne skulle resultere i en

større gensidig forståelse. Dels erhverver de unge sig en række konkrete færdighe-

der i forhold til motion, bevægelse og instruktør/underviser-rollen. Endeligt opø-

ver de unge en række sociale færdigheder og ansvarsfølelse gennem de forpligtende

aktiviteter med de ældre.

Adspurgt om, hvilke udfordringer der er de største i forbindelse med projektet,

svarer konsulenten:

“Det er jo at få de unge til at melde sig – og også at få de ældre til at melde sig. Men

især de unge. Lige i øjeblikket har vi standby, fordi der kun var tre (unge), der meldte

sig. De sidste to sæsoner har vi haft 8 til 10.”

Denne er udfordring er markant, fordi der er tale om en meget lille kommune med

relativt få potentielle deltagere. Projektet er afhængigt af rekrutteringen, som igen-

nem årene er sket på gruppebasis – man har henvendt sig til en gruppe unge, som

efterfølgende har meldt sig i samlet flok. 

Set i forhold til andre lønnede fritidsjob, som de unge kan få, er den økonomiske

gevinst tilsyneladende ikke stor nok til fortsat at rekruttere de unge. Udfordringen

er derfor i henhold til konsulenten at gøre projektet relevant og interessant for de

unge.
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I projektmedarbejdernes eget evalueringsnotatkonkluderer de blandt andet føl-

gende efter projektets første sæson4:

“Evalueringen viser entydigt, at der gennem motion er skabt samvær og positive ople-

velser mellem de unge og ældre. De ældre udtrykker glæde og beskriver motionen og

samværet med de unge som sjovt, hyggeligt, et frisk pust, et festligt indslag i hverda-

gen, og som noget der giver en mere “lyserød” hverdag. Derudover har projektet bl.a.

resulteret i, at de unge og ældre har fået en større forståelse for hinanden.

Størstedelen af de ældre udtrykker endvidere, at motionen har medført et større fysisk

velbefindende. De kan mærke positiv forskel i musklerne, en dejlig varme, følelsen af

at være blevet rettet lidt mere ud og i det hele taget at have aktiveret muskler, som de

ikke plejer at gøre.

De unge melder om en større interesse og ansvarsfølelse for de ældre, og ser fritidsjob-

bet som et meningsfuldt job. Én overvejer nu at læse til social- og sundhedshjælper og

flere er positive overfor arbejdet med ældre mennesker.”

Både de unge og de ældre, der har været involveret i projektet, udtrykker sig posi-

tivt om samarbejdet, og det gensidige udbytte er tydeligt.

Projektet har også været en succes i den forstand, at det har genereret en del

opmærksomhed fra andre kommuner. I sundhedsafdelingen arbejder de i øje-

blikket med planer om at sprede projektet ud til andre kommuner i et endnu ikke

fastlagt format og omfang.

En vurdering af projekt “ung motionsven”

Projektets dobbelte målgruppefokus gør, at projektet kommer til at rumme flere

pædagogiske lag. Ved at kombinere to målgrupper på en kreativ måde opnås en

synergieffekt, som påvirker især de unge ud over det rent motionsmæssige. Der er

tale om en socialiseringsgevinst, som i bedste fald kan have gavnlig effekt på de

unges sociale færdigheder, deres selvforståelse og ikke mindst deres egen identitet

og deres forståelse for andre sundhed.
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“Ung motionsven” er til gavn for såvel dagcentrene og ungdomsskolen (hvor de

unge hidtil er blevet rekrutteret fra) og de ressourcemæssige omkostninger er

begrænsede.

Det eneste synlige problem ligger i rekrutteringen af de unge instruktører. Ifølge

sundhedskonsulenten er de i sundhedsafdelingen bevidste om, at der skal ændres

på rekrutteringsproceduren. De arbejder i den forbindelse på, at få de unge fra de

foregående år mere på banen i forhold til at gøre opmærksom på projektets mulig-

heder og relevans.

Det virker som om, at de i sundhedsafdelingen ikke er helt bevidste om, hvordan

de unge prioriterer sundhed og lever deres liv. Unge mennesker, efterlyser ofte selv

medansvar og medbestemmelse, og umiddelbart indeholder “Ung motionsven”

muligheder for begge disse elementer. Med en lidt skærpet forståelse for, hvad der

rører sig blandt de unge, mener vi i tillæg til vores interviewpersoner, at det må

være muligt, fortsat at få rekrutteret unge mennesker til at deltage i projektet.

Projekt 2: Sommerkoloni for overvægtige børn

En forening bestående af pensionerede lærere, der har årelang erfaring med at

arrangere kolonier for socialt udsatte og belastede børn, har taget kontakt til et

universitet med idéen om at lade idrætsstuderende stå for en koloni for overvæg-

tige børn i alderen 11 til 14 år. Foreningen og universitetet har derefter kontaktet

den kommune, hvor foreningen primært fungerer, med henblik på en kommunal

forankring af projektet.

Projektet har på undersøgelses-tidspunktet været gennemført tre år i træk. Over-

vægtige børn fra 5.-7. klasse har fået tilbud om at komme på et intensivt seks ugers

ø-ophold, hvor de dagligt er blevet instrueret og undervist af idrætsstuderende fra

universiteter i motion, bevægelse og sundhed. Gennem de seks uger er børnene

blevet taget ud af skolen, og der er derfor etableret undervisning i dansk og mate-

matik samt lektiehjælp som en del af kolonien.

Projektets hovedfokus er ikke socialt belastede børn, men børn, der er overvægtige.

At en del af de overvægtige børn også har sociale og relationelle problemer har på

de tre afholdte kolonier givet nogle særlige udfordringer af pædagogisk karakter.
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Ifølge evalueringsrapporten foregår rekrutteringen således: 

“Alle børn i Odense Kommune på 5. klassetrin bliver målt og vejet i forbindelse med

skoleundersøgelsen og sundhedsplejerskerne på de enkelte skoler har i kraft heraf kon-

takt med børn, der er overvægtige. Sundhedsplejerskerne på skolerne i XX Kommune

adspurgte potentielle familier med overvægtige børn om deltagelse ud fra en skriftlig

og mundtligforespørgsel. Kriteriet for udvælgelse af børn blev sat ud fra International

Obesity Task Force alders- og køns justerede BMI grænseværdi for overvægt, samt ved

en subjektiv vurdering af overvægt foretaget af sundhedsplejerskerne.”

Disse pædagogiske udfordringer har ifølge de idrætsstuderende, vi har inter viewet,

været forbundet med, at de ikke har haft fornødne pædagogiske værktøjer til at

løse de mangeartede konflikter, der opstår i løbet af et koloniophold af en så inten-

siv karakter. Om de pædagogiske udfordringer siger en af de studerende: 

“Det overraskede os utroligt meget. Jeg har tidligere været på lejrskole og koloni med

SFO-børn og troede, at jeg havde rimelig stor erfaring på det område, men jeg har

aldrig prøvet noget, der var så hårdt.”

I den forbindelse følte underviserne, ifølge interviewpersonerne, at de ikke fik til-

strækkelig støtte fra foreningen, der var initiativtager til projektet: 

“Undervejs i projektet syntes vi nok lidt, at det manglede. Vi stod lidt med det hele

selv. Det var mest med de her hjemsendelser. I den daglige hverdag kørte det fint, men

det var i ekstreme situationer hvor vi måske stod med en familie, som ikke kunne for-

stå, at deres barn skulle hjem. Der var også problemer med indvandrerfamilier, som

havde svært ved at forstå vores grunde. Der følte vi nok godt, at vi kunne have fået lidt

bedre støtte fra foreningen.”

I løbet af sommerkolonien 2008 blev det tydeligt, at nogle af børnene måske i  stedet

skulle have været tilbudt en anden form for hjælp. En af underviserne beskriver det

således: 

“Jeg tror ikke, at projektet var relevant for alle. Jeg tror, at nogle af de børn, der kom

af sted skulle have haft en anden form for indsats. Mange af dem skulle måske have

haft noget støtte i deres sociale udvikling. Det kan godt være, at de er overvægtige, men
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hvis man har så mange problemer med sin adfærd, så tror jeg ikke, at man nødven-

digvis skal kigge på, at de vejer fem kilo for meget. Og det, at man er overvægtig,

 hænger ofte sammen med sociale problemer, så derfor kan det jo ikke undgås, at der

kommer børn over, som også har nogle sociale lig i lasten. Det er også fint nok, men

som udgangspunkt, synes jeg, at projektet skal være for de børn, som har et stort pro-

blem med overvægt men samtidig kan fungere i en social sammenhæng. Når man er

fyrre børn og seks lærere, så er man nødt til at kunne fungere blandt andre børn.” 

En stor udfordring har ifølge de idrætsstuderende været at forene deres egne ‘spids-

kompetencer’ indenfor motion og bevægelse med socialpædagogiske kompeten-

cer. En af grundene til, at foreningen bag projektet har valgt ikke at sende pæda-

gogisk uddannet personale med på kolonien, har været, at man ønskede at signa-

lere nogle andre værdier til børnene. Kerneydelsen skulle med andre ord være

idræt og motion, mere end det skulle være social- eller relationspædagogik.

Evalueringen af koloniopholdet 2008 har resulteret i, at der oprettes et special -

designet konfliktløsningskursus til personalet/de idrætsstuderende før det efter-

følgende års koloni.

En anden udfordring er rekrutteringen af børnene. Interviewpersonerne oplevede

på den seneste koloni, at nogle børn ikke var motiverede for opholdet: 

“ Men der er jo en stor forskel. De børn, hvor man kunne mærke, at det kom fra dem

selv, havde en hel anden grad af motivation for at være deltagende, og de vidste, at når

vi sendte dem ud på en løbetur, så gjorde vi det for deres egen skyld. Det var ikke noget,

vi gjorde for at straffe dem, men fordi vi ville hjælpe dem. De vidste, at det var godt

for dem selv, og de havde måske erkendt, inden de kom derover, at det her har jeg brug

for, og jeg vil gerne gøre en indsats. Mens andre børn, som måske var blevet lovet et eller

andet, når de kom hjem, de mere tænkte, at de skulle holde det ud.”

Det har været en udfordring for foreningen bag projektet at gøre det klart, hvad det

primære fokus er, og hvordan man involverer både barnet og barnets familie i pro-

jektet. Med henblik på at imødekomme denne udfordring, har man i forbindelse

med rekrutteringen til næste koloni valgt at indføre en kontrakt med forældrene

for at gøre de gensidige forventninger mere tydelige.
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Udover de rent fysiologiske resultater, som i de fleste tilfælde består af ofte ret

omfattende vægttab, giver børnene selv udtryk for andre resultater og gevinster. To

af lærerne fra den seneste koloni har interviewet nogle af børnene om disse. En

læsning af disse interviews viser følgende:

Børnene har fået mere selvtillid, dels fordi de har fået nye venner, og dels fordi de

reelt har tabt sig, hvilket efterfølgende har betydet, at de har fået nye venner. En

pige siger fx:

“Jeg synes, der er mange flere, der begynder at gide være venner med mig, fordi jeg har

tabt mig”. 

Børnene har oplevet sammenhold med ligestillede – overvægtige børn – og de har

kunnet hjælpe hinanden og bakke hinanden op i at motionere og tabe sig. Det har

betydet, at børnene ikke har mobbet hinanden i samme grad som hjemme (på sko-

len). En dreng siger:

“… dem ovre i klassen der spiller fodbold hver dag og er tynde og alt sådan noget og

som kan finde på at drille én med det. I forhold til på Fanø hvor alle har det samme

problem, og hvor man lige skulle kigge på sig selv, inden man begynder at drille andre”

Samme dreng siger: 

“Det er sjovere på Fanø, fordi omme i skolen til idræt, der spurter alle bare næsten af

sted og så lunter jeg af sted bagefter. Ovre på Fanø hvor alle sammen var nogenlunde

lige hurtige, fordi de også havde nogle ekstra kilo at slæbe rundt på”

Det, at børnene bakker hinanden op, betyder ifølge en pige, at: 

“… man tror mere på sig selv, og man vil også godt vise, at man kan” 

En anden dreng siger: 

“Man kan nogle flere ting… hvis man fx tænker: det er ligegyldigt, jeg kan ikke, og jeg

er bare svag og sådan noget. Hvis man i stedet for tror på sig selv og siger: jeg kan godt

– jeg kan løbe i stedet for at gå om morgenen … Motionen og den friske havluft har
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også givet mig mere selvtillid. I hvert fald i forhold til motion, hvor jeg næsten ikke gad

noget førhen”

En pige udtaler: “Man lærer at tabe sig på en god måde – man får kondi og muskler.”

– hvilket børnene oplever anderledes end de slankekure, de kender, som ikke vir-

ker. Børnene har overskredet grænser med hensyn til mad (fx lært at spise salat og

andre sunde ting) og motion (høj puls, hver dag nye udfordringer). 

En pige siger: 

“Man lærer jo at spise sundt, så man ikke skal rende rundt og være sulten, og man

lærer at dyrke motion og sådan noget. I stedet for at skulle sulte sig selv eller få piller

for det.”

De fleste af de interviewede børn sammenligner den idrætsundervisning, de ken-

der fra skolen med de motionsaktiviteter, de deltog i på Fanø. De fremhæver fem

typiske forskelle:

a) Deltagelse. Idrætslærerne i skolen anviser sædvanligvis motionen (fortæller

hvad børnene skal gøre) uden nødvendigvis selv at deltage, mens lærerne/de

idrætsstuderende på Fanø selv deltog. Børnene følte sig dermed bakket op, hvil-

ket gav lyst og mod til at fortsætte – selv om det var hårdt! Børnene følte, de blev

taget sig af og anerkendt, men også disciplineret af lærerne på Fanø.

b) Fællesskab og ligestillede. På Fanø løb børnene aldrig alene men ved siden af

hinanden og fik oplevelsen af at være lige gode/dårlige, hvilket de beskrev som

en afgørende forskel fra deres erfaringer med idræt i skolen, hvor de altid løb

alene og følte sig “svage”, “bagud” og “dårligere end de andre”.

c) Sjov motion. Det, at de legede, mens de motionerede, oplevede børnene som

bedre end idræt i skolen. Motionen var sjov og hyggelig på Fanø, mens det er

“kedeligt”, “surt” og trist” at dyrke motion i skolen.

d) Afveksling.Mange forskellige aktiviteter var med til at holde gejsten oppe. Det

blev ikke kedeligt og heller ikke udmattende, fordi der hele tiden var nye

motionsaktiviteter, børnene skulle lære at gennemføre.

e) Ikke-trussel. Endelig var motionen på Fanø ikke en trussel, som en pige beskri-

ver det: “Det var sådan lidt mere sjovt. Det var ikke sådan som i idrætstimerne i
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skolen. Vores lærere de truer os med, at hvis vi ikke gør det og det, så ryger vi bare

direkte ud af skolen og alt muligt.”

Der har været afholdt møder med børn og forældre som opfølgning på kolonien.

Her har man fået indblik i, hvordan opholdet i nogle tilfælde har påvirket hele

familien i en positiv retning: 

“På et af møderne fortalte en af fædrene, at Fanø-kolonien havde haft en indvirkning

på hele familien og de har ændret livsstil og har fået det meget bedre.”(Andreas

 Christensen)

En vurdering af projekt “Sommerkoloni for overvægtige børn” 

De idrætsstuderende har tydeligvis et positivt syn på motion og kost samt nogle

værdier og erfaringer, som de formår at lægge i arbejdet med børnene. Børnene

føler sig mødt, anerkendt og hjulpet. Ud fra dette perspektiv må Fanø-kolonien

siges at være en stor succes. Børnene taber sig og udvikler desuden sociale og rela-

tionelle redskaber, som kommer dem og ofte også deres familie efterfølgende til

gode.

Analysen tyder dog på, at det er problematisk med det konsekvente fravalg af

pædagogisk uddannet personale. Der er tale om en farlig nedprioritering af pæda-

gogisk faglighed og kompetencer i en funktion, som ifølge de interviewede stiller

store pædagogiske krav til de ansatte.

Det er tankevækkende (men ikke nødvendigvis entydigt negativt), at foreningen

bag projektet fokuserer på at videregive nogle andre værdier til børnene end klas-

siske pædagogiske værdier; fravalget betyder , at sundhed i projektets optik ude-

lukkende ses som motion, bevægelse og kost – ikke som sociale kompetencer. En

bredere tilgang til sundhed med eksempelvis fokus på trivsel og livskvalitet bliver

nedprioriteret gennem fravalget af det pædagogisk uddannede personale.

Foreningen har til hensigt at kompensere for ovenstående problematik ved at give

de idrætsstuderende (underviserne) på den kommende sommerkoloni et kursus i

konfliktløsning. I følge de idrætsstuderende er spørgsmålet dog, om et sådan kur-

sus er tilstrækkeligt i forhold til at føle sig kompetent til at løse de ofte svære sociale
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og relationelle problemer, der opstår undervejs? Umiddelbart forekommer det

mest logisk at inkludere pædagogisk personale i lærerstaben.

En anden udfordring knytter sig til udvælgelsen af de børn, der skal have tilbud om

at deltage. Der er ikke klarhed over, hvorvidt børn med sociale problemer (udover

problemerne med vægten) kan passes ind i sommerkoloniens profil, eller over i

hvilken udstrækning børnene kan være socialt belastede og stadig fungere inden-

for koloniens rammer.

Vores konklusion er, at denne problemstilling hænger sammen med overvejel-

serne omkring det pædagogisk uddannede personale. En inkludering af belastede

børn stiller samtidig krav om særlige pædagogiske overvejelser. 

I forbindelse med rekruttering af børn på skolerne (som varetages af sundheds-

plejersken) kan der ligeledes tænkes pædagogisk i sammenhæng med overvejelser

om de to ovennævnte problemstillinger. De interviewede studerende peger på

behov for yderligere involvering af barnet selv, af familien og af lærerne i barnets

skole for at undgå misforståelser og urealistiske forventninger fra både børnenes,

familiernes og lærernes side.

Projekt 3: “Tanker til Tiden” 

Det tredje og sidste eksempel på et projekt, der har fået stor opmærksomhed og

interesse er et såkaldt ‘mentaliseringsprojekt’. Lederen af den pågældende kom-

munes videnscenter for børnesundhed fortæller om grundideen: 

“Projektet bygger på en portion viden, som stammer fra noget forskning i psykologi,

pædagogik og hjerner.”

Denne viden er ifølge lederen omsat til “praktisk pædagogik til almindelige menne-

sker.”

Grundbegreber i projektet er blevet præsenteret på en fælles temadag for skole-

og dagtilbudsledere i kommunen og derefter har disse ledere efterspurgt mere

information om det, videnscenterlederen selv beskriver som en “mentaliserings-

tankegang”. Det videre forløb har på den måde været karakteriseret ved en mere

eller mindre tilfældig interessebaseret udvikling, som ikke bevidst har været styret

i en på forhånd bestemt retning.
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Videnscenterlederen er projektarkitekt, og han beskriver det selv som et “klassisk

vidensprojekt”, men siger også, at der grundlæggende ikke er tale om et decideret

projekt og i forlængelse deraf heller ikke om nogen klart defineret målgruppe.

Grunden til. at det ikke kan karakteriseres som et egentligt projekt, er, at det er

startet som en personlig beskrivelse af en mentaliseringstankegang, der er blevet

spredt ud i flere forskellige former og sammenhænge på forskellig måde. Der eksi-

s terer hverken deciderede projektbeskrivelser eller målgruppebeskrivelser i de

enkelte sammenhænge.

I en oprindelig form blev projektet ifølge lederen selv præsenteret som: 

“… en form for vidensvitaminer. Brug det som I vil. Klip det i stykker. Byt om på det.”

Materialet var ikke tiltænkt anden udbredelse end som oplæg til inspiration og

motivation. En dagtilbudsleder, som har deltaget i en temadag, fortæller om men-

talisering: 

“I det oplæg giver han nogle eksempler på, hvordan hjernen fungerer med  alarm -

beredskab osv., og det syntes vi var et rasende interessant oplæg. For det første fordi det

gav os viden om os selv, og hvordan vi agerer og reagerer som mennesker i nogle

bestemte situationer, og det gav os egentlig indsigt i nogle af vores reaktionsmønstre

som ledere. Og så kom vi til at tale om, at det kunne være fint, hvis vores medarbej-

dere fik den samme oplevelse. Fordi budskabet jo også er, at der er nogle ting, som

man godt selv kan være med til at styrke.”

Eftersom interessen for mentalisering har været “overvældende” har videnscen-

tret arrangeret nogle foredrag om og kurser i ‘mentalisering’. Dette har udviklet sig

til, at der nu i praksis er tale om et omfangsrigt koncept, der har fået “sit eget liv”

i takt med, at især dagtilbudsledere og det pædagogisk personale i kommunens

institutioner har fået kendskab til tankegangen.

Interessen har overordnet set udviklet sig i to spor:

a) en interesse for at bruge “Tanker til Tiden” som et værktøj til personaletrivsel

og stresshåndtering 
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b) en interesse for at implementere tankerne i den daglige pædagogiske hverdag

med børnene

Desuden er der opstået nogle konkrete projekter inspireret af “Tanker til Tiden”.

Fælles for disse projekter er, at de på sin vis er opstået i institutionerne blandt det

pædagogiske personale og således ikke er et udslag af ovenfra kommende pålæg.

Lederen udtaler: 

“Vi har bl.a. arbejdet sammen med en vuggestue i forhold til at finde ud af, om man

kan arbejde med disse begreber med så små børn. Så er der et teaterprojekt. Der er en

lærer, som har lavet et teaterprojekt over det her. Det hedder ‘Tankegangen’ og er med

en 10. klasse. Skidegodt teater og faktisk på næste fredag skal de optræde på Store

Lederdag. Så har vi et projekt med tandplejen i forhold til at bruge det på børn, der er

bange og så har vi et par projekter i støbeskeen i forhold til udad-reagerende børn.”

Ifølge videnscentrets leder har den store udfordring været at få sat tingene i system

og få “Tanker til Tiden” udformet som et egentligt projekt. Videnscentrets med-

arbejdere er ifølge lederen bevidste om nødvendigheden af dette. Han udtaler: 

“Nu skal vi til at organisere det, og nu laver vi simpelthen en kursusmølle med hel-

dagskurser koblet sammen med en udviklingsgruppe for dem, der har været på kur-

sus. Og så uddanner vi et instruktørhold, for lige nu er det jo kun mig, der render

rundt.”

“Tanker til Tiden” har ifølge interviewpersonerne tydeligvis givet nogle af tema-

dagens deltagere inspiration og motivation til at arbejde videre med tankegangen

i deres dagligdag med deres personale og derigennem videre ud i det pædagogiske

arbejde med børnene. En dagtilbudsleder udtaler om personalets udbytte: 

“… det, jeg hører dem sige, er, at det gav dem nogle billeder på deres faglighed fra en

anden vinkel end deres egen pædagogvinkel. Det bekræftede nogle af de antagelser, de

havde, men som de manglede ord for. Det næste var, at de blev opmærksomme på

nogle ting, som de måske nok havde haft en fornemmelse af, men som de ikke havde

kunnet hæfte op på noget faktuelt. Pludselig var der en faglighed, som gav dem tryg-

hed til at tro på, at det, de gjorde, var rigtigt.” (Martin Hundrup)
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En vurdering af projekt “Tanker til Tiden”

Skole- og dagtilbudsledere er via “Tanker til Tiden” inspireret til at bruge en række

mentaliseringsteknikker til dels personlig udvikling, og dels til udvikling og for-

ståelse af egen pædagogiske faglighed. Konceptet har desuden inspireret kreative

enkeltprojekter ude i institutionerne. Der er dog nogle udfordringer forbundet

med “Tanker til Tiden”, med udformning og med måden, konceptet præsenteres

på:

For det første ligger der en udfordring i at målrette ‘mentaliseringstankegangen’

således, at konceptet er anvendeligt i forhold til både personalemæssige problem-

stillinger og de praktisk pædagogiske problemstillinger i det daglige arbejde. “Tan-

ker til Tiden” introduceres som et pædagogisk værktøj, men er ikke udviklet i et

pædagogisk perspektiv. Konceptet har snarere form som en kognitiv psykologisk

metode udviklet i et social-medicinsk perspektiv. De interviewede dagtilbudsle-

dere omtaler “Tanker til Tiden” som et pædagogisk projekt, og det pædagogiske

personale overfører begreberne direkte til den pædagogiske kontakt med børnene. 

Det pædagogiske personale er således ikke bevidst om, hvad det er for en slags

teori, det præsenteres for. Dette er forstærket af budskabet om, at “de bare kan

bruge det de vil, og kaste resten bort”. Dette risikerer at få den betydning, at begre-

berne og teknikkerne vil blive brugt ikke-pædagogik reflekteret, dvs. uden fokus på

målgruppens (børnenes eller personalets) læring og kompetenceudvikling. Lidt

provokerende kan man rejse spørgsmålet, om man skal igangsætte “kognitiv terapi

i flok” uden pædagogiske mål for indsatsen. 

I samme forbindelse er det tankevækkende, at dette højtprofilerede projekt tegner

videnscentrets sundhedspædagogiske profil udadtil, da konceptet som nævnt ikke

som udgangspunkt er tænkt sundhedspædagogisk. Det hviler ikke på et defineret

sundhedsbegreb ej heller på en bredere tilgang til forebyggelse og sundhedsfremme

blandt børn og unge i kommunen. 

De interviewede centermedarbejdere giver udtryk for, at den overvældende udbre-

delse af “Tanker til Tiden” i sig selv er et succeskriterium. I forlængelse af oven-

nævnte udfordringer må projektet siges, at være afhængigt af evnen til at skabe

overblik over, hvordan denne udbredelse forvaltes, før man kan tale om, at til-

slutningsgraden kan karakteriseres som en succes. Den manglende organisering
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af konceptets praktiske udformning, opfølgning og evaluering kan også betragtes

som en udfordring. 

Delkonklusion

Med de tre eksempler på højt prioriterede projekter kan vi danne os et billede af,

hvordan kreativitet, samarbejde og sundhedspædagogik udfolder sig i kommu-

nerne. Der er forskellige måder at udvikle og anvende projekterne på, ligesom der

er forskellige syn på succes og evaluering. Kommunerne bruger projekter til at

samle sundhedsindsatsen i konkrete ydelser med sundhedsfremmende mål. De tre

projekter er eksempler på engagement og samarbejde på tværs af målgrupper og

medarbejdere. Ingen af de tre projekter har dog engageret børnene, de unge eller

medarbejderne i den forudgående udtænkning og formulering af projekterne. De

involverede aktører indgår som målgruppe – de unge, de overvægtige og pædago-

gerne – men har ikke selv været med at til føde ideer til eller sætte mål for projek-

terne. 

Der er dog ingen tvivl om, at kommunerne bestræber sig på at arbejde positivt og

værdiorienteret med forebyggelse og sundhedsfremme. En del af projektarbejdet

består netop i seriøst at arbejde med at forstå børn og unge (og de ældre), at reflek-

tere over deres behov og de sundhedsmæssige udfordringer, de møder samt give

plads for og støtte deres handlinger og udvikling – også selv om det ikke på forhånd

kan forudsiges, hvordan tingene udvikler sig. 

Denne form for sundhedspædagogik kræver overskud, gåpåmod, gode rammer,

refleksion, projektorientering og erfaringsudveksling. Det er i dette perspektiv de

tre eksempler kan ses.
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Konklusion 

Formålet med at undersøge den kommunale sundhedsindsats over for børn og

unge i de fem udvalgte kommuner har været at give et billede af de forventninger,

udfordringer og den velvilje, der er. To af de fem kommuner har i nogen grad givet

udtryk for, at deres eksistensgrundlag blev truet i forbindelse med dataindsam -

lingen og forskernes kritiske fortolkning. Oplevelsen af at været truet på eksi-

stensgrundlaget pga. kritik har ikke på samme måde været tydelig i de tre andre

kommuner. Det er især iøjnefaldende, i og med at vi har præsenteret en række ret

 kritiske fortolkninger vedrørende disse tre kommuner, uden at de har reageret

med frygt eller anden modstand mod at blive fortolket udefra.

Det samlede indtryk er, at de undersøgte kommuner prioriterer forebyggelse og

sundhedsfremme rettet mod denne målgruppe højt, men også at de står overfor en

række udfordringer på det ledelses-, samarbejds- og vidensmæssige plan. Først og

fremmest er koblingen mellem pædagogik, sundhedsfaglighed og strategi en udfor-

dring. På ledelsesniveau ser vi en række markante forskelle mellem: a) sundheds-

faglig og pædagogisk ledelse og b) strategisk og faglig ledelse. Der er forskel på, i

hvor høj grad sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer prioriteres i den

enkelte kommune, og der er forskel på, hvordan man prioriterer strategi i forhold

til faglighed sundhedspædagogik og i tråd hermed forskel på, hvordan man

 sammensætter ledelseskompetencerne. Udfordringen ligger i at sørge for, at den

overordnede strategiske proces ikke bliver for bureaukratisk og dermed bremser

eller komplicerer de konkrete sundhedstiltag. Specielt i de store kommuner har

man en vigtig opgave i at koble det strategiske fokus med faglige og pædagogiske

tilgange til forebyggelse og sundhedsfremme, hvis det ellers skal lykkes at skabe

sammenhæng i indsatsen over for børn og unge. 

Omstruktureringsprocessen har sat sine spor. Af interviewene med medarbejdere

i de undersøgte kommuner fremgår det, at man i såvel sammenlægningskommu-
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ner som ikke-sammenlægningskommuner har brugt mange ressourcer på at

afklare funktioner, ydelser, roller, ansvarsområder og arbejdsgange. Omstruktu-

reringerne har affødt en del begyndervanskeligheder – dog ikke de store værdi-

mæssige sammenstød. Vores indtryk i undersøgelsen er, at der i de nye forvalt-

ninger eller enheder hersker enighed om såvel værdigrundlag som ydelsesprofil til

trods for, at forskellige faggrupper er bragt sammen. I de undersøgte kommuner

har man dog skulle afklare, hvad forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn

og unge reelt skal gå ud på, og den organisatoriske placering har nogle  steder været

tvetydig. Man har skulle række ind over to traditionelle forvaltningsområder: dels

børn og unge (skole, fritid, dagtilbud m.m.), dels social- og sundhedsområdet.

Indtrykket er dog, at et øget politisk fokus på sundhed har gjort det lettere at prio-

ritere indsatsen. Samtidig baner uformelt personrelateret samarbejde ofte vejen

for en gensidig forståelse aktørerne imellem..

En af rapportens mest centrale problemstillinger er samarbejdet mellem kommu-

nens sundhedsprofessionelle og skolerne. Skolens kerneydelser er uddannelse og

dannelse, mens sundhedsindsatsen ofte er koncentreret om børn og unges risi-

koadfærd. Af interviewene med medarbejdere i de undersøgte kommuner fremgår

det, at samarbejdet er en udfordring for de involverede parter. Der er ikke blot tale

om, at skolerne blot bør indrette sig under kommunens overordnede målsætning,

krav og idéer på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Der er generelt stor

forståelse for, at skolerne er pressede på deres egne kerneydelser (uddannelse og

dannelse) og derfor ikke kan forventes at stå til rådighed for ‘eksterne samar-

bejdspartnere’. Rapporten peger på, at der bør formuleres et fælles værdigrundlag

og nogle fælles mål, der imødekommer de forskellige interesser hos de involve-

rede aktører i sundhedsindsatsen. Det er nødvendigt at der skabes samarbejds -

flader, som muliggør et kreativt og innovativt arbejde med forebyggelse og sund-

hedsfremme rettet mod børn og unge – på tværs af de traditionelle fagskel. Navn-

lig kan der gøres en indsats for at vende blikket udad for at få mere alternative

aktører til at deltage i det kommunale forebyggende og sundhedsfremmende

arbejde. 

Sundhedsindsatsen rettet mod børn og unge er mødt af et betydeligt forvent-

ningspres. Generelt er der blandt de sundhedsprofessionelle en bevidsthed om, at

de politiske beslutninger og prioriteringer er en vigtig del af deres arbejdsbetin-

gelser. Men da forventningspresset er stort, påvirkes vægtningen af henholdsvis
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langsigtede og kortsigtede strategier for forebyggelse og sundhedsfremme. De kort-

sigtede projekter og tiltag imødekommer ofte umiddelbart forventninger, navnlig

fra politisk side, om effektivitet og målbarhed, hvorfor langsigtede strategier ned-

prioriteres. Hvis planlægningen er kortsigtet, er der risiko for, at den samlede

 indsats bliver fragmenteret og usammenhængende, hvilket skaber problemer både

i forhold til rekruttering, sammenhæng og videre planlægning. Vi anbefaler såle-

des en mere langsigtet planlægning med fokus på sammenhæng snarere end på

øjeblikkelig målbarhed af effekt. Et andet problem er, at en kommunens overord-

nede aktivitetsplan kan tage sig ud som et forsøg på at inkludere samtlige politiske

fokusområder, snarere end at målrette indsatsen mod de reelle problemer og risi-

kogrupper.

I de undersøgte kommuner er sundhed et fælles projekt – ikke blot noget, der udfø-

res af kommunens sundhedsprofessionelle – men noget, man søger at inddrage

andre medarbejdere i. Involvering er et helt centralt begreb ligesom de fysiske ram-

mer om sundhedsindsatsen. Begge dele har afgørende betydning for, om tingene

lykkes. Centerfunktionen er med til at samle forebyggelse og sundhedsfremme,

hvad enten det er et videnscenter eller et sundhedscenter, hvor børnene og de unge

kan mødes og indgå i aktive fællesskaber og dialog med de sundhedsprofessionelle.

Det er vigtigt, at man medtænker risikogrupperne, dvs. udsatte børn og unge, og

sikrer at de også får mulighed for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter.

Forskning på området har vist, at en dialogorienteret tilgang til sundhed er lige så

inkluderende, når det gælder disse grupper. 

Evidensbasering er en central udfordring, der ligesom den ovenfor beskrevne prio-

ritering er påvirket af et vist forventningspres. Evidens opfattes typisk på to måder

i kommunerne og får derved to forskellige betydninger: dels som noget, man bør

arbejde med i forhold til at vide, hvad der virker bedst. Dels som dokumentation

af den viden, man selv producerer. I undersøgelsen giver flere af de interviewede

medarbejdere udtryk for, at det opleves som frustrerende, at der ikke eksisterer

standardiserede måder at opsamle og anvende erfaringsbaseret viden om forebyg-

gelse og sundhedsfremme på. Arbejdet med evidens implicerer nogle bestemte

kompetencer, som ikke altid er til stede i kommunerne. 

Det betyder, at viden om forebyggelse og sundhedsfremme ofte er personafhæn-

gig og dermed svær at sprede i organisationen. Det at sprede viden og sikre erfa-
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ringsdeling i relation til konkrete projekter er vanskeligt, hvilket formentlig  hænger

sammen med, at der mangler overskud til den slags formildende eller vidensop-

søgende aktiviteter. Man har nok at gøre med at indfri politiske forventninger til

det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og med at varetage kontakten

med børn og unge. Spredning af viden og projekterfaringer kræver ressourcer. Det

er nødvendigt at udnytte de forskellige samarbejdsflader på tværs i organisationen

til udveksling af viden og erfaringer for at udnytte såvel positive som negative resul-

tater bedst. 

For at sikre sammenhæng i den kommunale sundhedsindsats behøves forståelse

for, hvad evidensbaseret arbejde går ud på. Det vil kunne effektivisere det daglige

forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med børn og unge og gøre det frem-

adrettede perspektiv mere overskueligt. Det bør tydeliggøres, hvilke kompetencer

evidensarbejdet implicerer. Dernæst må der sættes ind for at kvalificere evidens-

baseringen af egen praksis ud fra eksisterende viden om, hvad der virker (bedst),

samt for at bidrage til eksisterende evidens på området. Dette kræver måske eks-

terne samarbejdspartnere, der ar vant til at dokumentere og evidensbasere fore-

byggelse og sundhedsfremme. 

Koblingen mellem sundhed og pædagogik er en af rapportens vigtigste pointer. I

de kommuner, der har deltaget i denne undersøgelse er man typisk optaget af,

hvilke pædagogiske konsekvenser et tiltag eller et projekt måtte have, mens man

ikke i samme grad fokuserer på at udvikle projekter med eksplicitte pædagogisk

mål, begrundelser og indhold. Pædagogik bliver ofte noget, man efterrationalise-

rer, frem for noget, man planlægger ud fra. Vi konkluderer, at der i højere grad er

tale om sundheds-/risikoadfærdstilgang end en sundhedspædagogisk tilgang til

forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge.

I kommunerne opererer man med et bredt og positivt syn på sundhed sideløbende

med en sygdomsorientering, når det gælder forebyggelse og sundhedsfremme ret-

tet mod børn og unge. Nogle steder tænkes læring og trivsel med i forhold til den

samlede sundhedsindsats på børn og unge-området. Det betyder, at pædagogiske

overvejelser og beslutninger naturligt bliver en del af sundhedsindsatsen.

Omvendt, når sundhed tænkes snævert og forbindes med børnenes formodede

eller reelle risikoadfærd risikerer de pædagogiske overvejelser om børn og unges

læring og kompetenceudvikling at forsvinde. Læringsorienteringen medfører fokus
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på børns trivsel og udvikling, pædagogisk kompetenceudvikling og pædagogisk

ledelse, mens sygdomsorienteringen medfører fokus på kvalificeret forebyggelse

både generelt på børne- og ungeområdet og særligt med hensyn til de udsatte og

marginaliserede grupper.

Sundhedsrelateret information bør ikke udelukkende rumme negative budskaber,

men børn og unge giver til gengæld også udtryk for, at eksempler på, hvor galt det

kan gå, lægges mærke til og huskes. Det er nødvendigt at reflektere over såvel det

konkrete budskab som den faktiske målgruppe, dvs. hvilke børn eller unge i hvil-

ken arena, man har med at gøre, inden man bestemmer sig for, hvordan sund-

hedsaktiviteter eller konkret informationsmateriale skal anvendes. Børn og unges

kreative viden og kompetencer bør medtænkes. 

Vi konkluderer, at der ofte mangler sundhedspædagogisk refleksion. Det er nød-

vendigt at a) have et klart fokus på målgruppen b) vide noget om, hvad børnene

og de unge ved, tænker og ønsker og c) have kendskab til, hvordan man gør pro-

jekter og informationer relevante for dem.

Koblingen mellem sundhed og pædagogik hænger tilsyneladende sammen med,

om man opererer med er bredt eller et snævert sundhedsbegreb. Det smitter af på,

om man vælger at udvikle eller opkvalificere medarbejdernes pædagogiske kom-

petencer. Det spiller en rolle for de enkelte medarbejdere, at de føler sig klædt på

til deres sundhedspædagogiske funktion. Det anbefales derfor, at man prioriterer

pædagogisk kompetenceudvikling blandt de medarbejdere, der arbejder med fore-

byggelse og sundhedsfremme rette mod børn og unge. 

Kommunerne arbejder projektorienteret. Der er tre typiske måder, som de kom-

munale sundhedsprojekter tilrettelægges på: a) målgruppernes henvendelse og idé,

b) politisk besluttede indsatsområder og c) de sundhedsprofessionelles eller pæda-

gogiske medarbejderes initiativ. Den tredje type har afgørende betydning for den

professionelle identitet; det anbefales dog, at man lader både de målgruppeinitie-

rede projekter og de politisk besluttede få lige så høj en faglig og pædagogisk sta-

tus for ikke at miste det brede deltagerorienterede fokus.
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Syv hovedudfordringer 

I. Sammenhæng mellem ledelse og pædagogik
Rapportens delkonklusioner peger på en række faktorer, der har betydning for

sammenhængen mellem ledelse og pædagogik i den kommunale indsats over for

børn og unges sundhed. Det har vist sig nødvendigt:  

a) At sikre en hensigtsmæssig organisatorisk placering og ledelsesmæssig gen-

nemsigtighed

b) At sikre både intern og ekstern gennemskuelighed og profilering 

c) At afbalancere forholdet mellem politisk profilering og profilering for borgerne

(børn og unge)

d) At afbalancere kortsigtede og mere langsigtede strategier og målsætninger 

e) At afbalancere forholdet mellem strategisk og faglig ledelse 

f) At afbalancere forholdet mellem pædagogisk og sundhedsfaglig ledelse

g) At sikre diversitet i faggruppesammensætninger – herunder afklare eventuelle

værdikonflikter

h) At støtte samarbejdsrelationer på tværs af traditionelle skel, og at sikre et reelt

personbåret samarbejde på tværs af interne organiseringer og med frivillige og

eksterne interesserede 

i) At koble sundhedsfremme og forebyggelse til børn og ungeområdet for at

kunne operere med sundhed som lære- og udviklingsproces – herunder at

støtte op omkring samarbejdet mellem skoler/institutioner og sundhedsafde-

linger/centre

j) At opkvalificere de sundhedsprofessionelle medarbejdere pædagogisk og de

pædagogiske medarbejdere sundhedsfagligt

k) At sikre gode rammer for erfaringsudveksling, vidensdeling og fælles refleksion

l) At afbalancere forholdet mellem en positiv og ressourceorienteret tilgang til

børn og unges sundhed og en risiko- og adfærdsorienteret tilgang 

II. Involvering af børn og unge

Med udgangspunkt i den tilvejebragte viden fra de tre undersøgelsesrapporter:

Unge Hjerter (Wistoft et al., 2008); Forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn

og unge – indsatsen i kommunerne (Højlund et al., 2009) og nærværende rapport

står det klart, at en sundhedspædagogisk hovedudfordring for den kommunale

indsats er at sikre en involverende tilgang i arbejdet med børn og unges sundhed.
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Hvis involvering af børn og unge i det forebyggende og sundhedsfremmende

arbejde skal tages alvorligt, er det helt afgørende, at der tages afsæt i den viden og

de værdier, børnene og de unge har. Også anden forskning på området har vist, at

det er afgørende for at opnå virkningsfulde resultater, at børn og unge deltager i

både udvikling, målsætningsarbejde, gennemføring og evaluering af sundheds-

mæssige aktiviteter og projekter (Jensen & Simovska, 2005; Wistoft, 2009). 

Specielt den første undersøgelsesrapport Unge hjerter (Wistoft et al., 2008) viser,

at børn og unge har viden og klare meninger om, hvad der er relevant i deres til-

værelse og for deres egen sundhed. Deres måder at tackle sundhedsmæssige udfor-

dringer på afhænger af, hvordan de sorterer i den information og viden, de

 præsenteres for. De har egne sundheds- og vidensstrategier afhængigt af, hvor de

befinder sig, og hvem de er sammen med. Udfordringen ligger i at udnytte deres

ressourcer og regne dem for samarbejdspartnere for på den måde at motivere og

engagere. Børn og unge giver selv udtryk for, at det er positivt at blive taget med

på råd og deltage i såvel den kreative fase som i indkredsning og fastlæggelse af

mål og faktiske aktiviteter. 

III. Samarbejdsfalder og pædagogisk reflekteret ledelse  

Som det fremgår af de ovennævnte punkter, er det formålstjenligt, at der etable-

res tværgående og også eksterne samarbejdsflader med aktører, der relaterer sig til

det sundhedsfaglige felt og til børn og unges pædagogiske hverdag. Det implicerer

pædagogisk reflekteret ledelse med blik for de pædagogiske samarbejdsressourcer,

der rent faktisk eksisterer i kommunen. Det er helt centralt at udnytte ressour-

cerne, og et stort skridt på vejen til etablering af disse samarbejdsflader er at arbejde

målrettet med sundhedspædagogisk synliggørelse og profilering både indadtil og

udadtil. 

IV. Kobling mellem pædagogik og sundhedsfaglighed

I denne forbindelse vil vi endnu engang fastslå, at den pædagogiske faglighed og

sundhedsfagligheden spiller hver sin rolle i det forebyggende og sundhedsfrem-

mende arbejde med børn og unge. Hvis sundhedsfremme og forebyggelse skal

anskues og tilrettelægges som læreprocesser, der skal støtte børnene og de unge i

at tage beslutninger og handle i situationer, der har betydning for deres egen og

andres sundhed, er det et ’must’, at pædagogik og sundhedsfaglighed kobles. Et

øget fokus på sundhed som en lære- og dannelsesproces er derfor essentielt. 

125



V. Evidens

Hovedudfordringerne på vidensområdet er at afklare forskellige evidensforståel-

ser, og at sikre forståelse for, hvordan evalueringer kan støtte evidensarbejdet. Som

det fremgår af rapporten er evidensbasering en dobbelt udfordring: På den ene

side er det en udfordring at finde ud af, hvad der er evidens for i arbejdet med

børn og unges sundhed. På den anden side er det en udfordring selv at bidrage til

at opbygge evidens på området. Denne udfordring lander på kompetencespørgs-

mål og samarbejde med vidensproducenter (universiteter, university colleges

m.fl.). 

VI. Projektstyring kontra daglig drift

Forholdet mellem projektorganisering og den daglige drift i sundhedsafdelingerne

er en helt central udfordring. Populært sagt er det forholdet mellem “at få gang i

den” og “få styr på det”. Dette forhold har tilsyneladende to sprog: “lad tusind

blomster blomstre!” er projektorganiseringens sprog, og “rådighed og sammen-

hæng” er driftens sprog. Driften har ofte lavstatus i forhold til projekterne, som

bygger anderledes blomstrende forventninger op. Problemet opstår imidlertid,

hvis man vælger at køre mængder af projekter uden at følge dem til dørs, dvs. uden

at dokumentere effekter, erfaringer og ny viden. Dermed har denne projektstyring

også noget at gøre med evidensproblematikken at gøre. En af grundene til, at de

interviewede kommuner ikke får videreført igangværende projekterne er, at man

ikke evidensbaserer projektarbejdet. 

VII Undgå ‘skævvridningen’ 

I lyset af strukturreformens ambition om at udligne forskellen mellem de store og

små kommuner, mellem de centrale kommuner og udkantskommunerne, er det

stadig en udfordring at sikre, at de små kommuner ikke går tabt. Særligt på videns-

delingsområdet viser vores undersøgelser, at ambitionerne rækker ud over kapa-

citeten. Spørgsmålet er, om kommunalreformen i tilstrækkelig grad har kunnet

rette op på den skævhed eller ulighed, der rent faktisk eksisterer kommunerne

imellem. Med blik for evidensproblematikken kan man spørge, hvordan deltagel-

sen sikres for de kommuner, der ikke har så stærke akademiske ressourcer? Vores

umiddelbare bud er at tænke: hvad man ikke scorer på den interne kapacitet, må

man score på netværkssiden. Tematiserende og tværgående netværk kommunerne

imellem – og måske også på nationalt plan – er således vigtige, hvis indsatsen over-

for børn og unges sundhed ikke skal fremstå skævt fordelt over landet.
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Disse syv hovedudfordringer tegner et billede af, at der fortsat er nødvendigt at

fokuserer på koblingen mellem ledelse og pædagogik, hvis kommunerne vil

fremme børn og unges sundhed.
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