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Borgernært succesprojekt udvides til 16 partnerskaber
- Styrkelsen af borgernære sundhedstilbud i almene boligområder
Et succesfuldt LÆR AT TACKLE-projekt målrettet udsatte borgere fører nu til hele 16 nye indsatser i form
af lokale partnerskaber1 mellem kommuner og almene boligforeninger. Projektet er initieret af
Komiteen for Sundhedsoplysning (KFS) og BL - Danmarks Almene Boliger (BL) med støtte fra
partnerskabspuljen under Sundheds- og Ældreministeriet, Sundere liv for alle.
Utryghed, bekymring for afstand, svag økonomi, sprogbarrierer og manglende kendskab afholder mange
socialt udsatte og etniske minoriteter fra at benytte kommunale sundhedstilbud. For at imødekomme
disse borgergrupper gennemførte KFS i 2015 – i samarbejde med BL og 3 partnerskaber – et forsøg med
at udbyde mestringstilbuddet LÆR AT TACKLE angst og depression borgernært i 4 almene boligområder2.
Kurset er en del af en veldokumenteret indsats, der allerede er udbredt til 67 kommuner. LÆR AT TACKLEindsatsen er en ny måde at styrke og udvikle beboernes kompetencer på. Den gavner nemlig både den
enkelte, lokalområdet og fællesskabet.
Resultatet fra projektets første fase viste, at det lykkedes at nå ud til borgere, som ofte ikke benytter
denne type indsats, fx borgere med anden etnisk baggrund. Samtidig viser de foreløbige evalueringer, at
borgerne bliver bedre til at tackle deres udfordringer. Disse erfaringer har ansporet yderligere 13
partnerskaber mellem kommuner og boligforeninger til at søge om plads i projektets anden fase, der
løber i 2016.
I partnerskaberne bidrager kommunerne med deres erfaringer indenfor sundhedsfremmende indsatser,
fx LÆR AT TACKLE, mens boligområdernes boligsociale medarbejdere har adgang til etablerede og
uformelle netværk, som er afgørende for at få beboerne til at benytte tilbuddet.
I fase 2 udbydes tre kursustyper borgernært, nemlig LÆR AT TACKLE angst og depression, LÆR AT TACKLE
kroniske smerter og LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Fase 2 omfatter 16 partnerskaber, som dækker
boligområder i kommunerne Thisted, Svendborg, Nyborg, Hillerød, Holstebro, Køge, Esbjerg, Slagelse,
Randers, Helsingør, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Aalborg, Fredericia og København.
Pressefotos kan frit benyttes redaktionelt under henvisning til Komiteen for Sundhedsoplysning.
Billeder til web og tryk hentes her: http://www.patientuddannelse.info/pr/pressefotos.aspx
For oplysninger om projektet kontaktes specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning Malene
Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / 3027 7747.
Redaktionelle spørgsmål rettes til presseansvarlig for Patientuddannelse Birgitte Sabra, Komiteen for
Sundhedsoplysning, bs@sundkom.dk / 5142 4202.
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Et partnerskab består i denne sammenhæng hovedsageligt af et alment boligområde og dets hjemkommune.
Boligområderne Aalborg Øst og Løvvangen i Aalborg Kommune, Sønder-Korskærparken i Fredericia Kommune, Urbanplanen i
Københavns Kommune.
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