
’M
on ikke vi skal i gang med at 

søge brilletilskud til dig?’ Bo-

ligsocial vicevært, sygeple-

jerske Kim Henriksen, får et bestemt 

blik og et ’ja’ tilbage fra 80-årige Rita 

Sylow Jørgensen. Hun er mødt frem 

i Sundscafeen i beboerhuset ’Basen’ 

i Søndervangen, Viby Syd, hvor hun 

bor, og er tydeligvis i særdeles godt 

humør under samtalen med Kim.

Veje til bedre trivsel

I sundhedscafeens nye rammer taler 

Rita og Kim bl.a. om forløbet af hendes 

øjenoperationer, og i samtalens løb 

får de også vendt, at Rita har brug for 
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Sundhedscafe og en boligsocial 

vicevært er nogle af tilbuddene 

i Helhedsplan Viby Syd, Aarhus 

Kommune.
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Boligsocial vicevært, sygeplejerske 
Kim Henriksen og 80-årige Rita 
Sylow Jørgensen, Viby Syd.

varmemestre får han tip om, hvor 

det måske kunne være en god ide at 

ringe på.

”Jeg tilbyder et besøg og en sam-

tale,” siger Kim, ”og i stort set alle 

tilfælde bliver jeg lukket ind”. 

Både Rita og han husker situatio-

nen, da han ringede på hendes dør: 

”Du havde noget døje både med 

synet – og med humøret”, siger Kim. 

Rita er mere direkte:  ”Jeg havde 

det så skidt, så ingen mennesker 

og var så langt nede, at jeg næsten 

ikke kunne tale.” Hun fortæller om 

Kims indsats, der bl.a. har betydet 

lægebesøg og forskellige tiltag. ”Han 

er det bedste, jeg har,” trumfer hun 

afsluttende.

Sundhedsfremmende tilbud

Sundhedscafeen i ’Basen’ er det se-

neste skud på stammen i en række 

af sundhedsfremmende tilbud i det, 

der i det officielle kommunale sprog 

betegnes som ’socialt udfordrede 

boligområder’. I Sundhedscafeen 

kan man få et mindre helbredstjek 

– få målt blodtryk, blodsukker og 

fedtprocent – men ikke mindst tale 

med boligsociale medarbejdere og 

den kommunale forebyggelseskon-

sulent.

I Aarhus er der også sundhedsca-

feer i Helhedsplaner for områderne 

Trige, Herredsvang, Frydenlund og 

Vandtårnsområdet. Andre initiativer 

er familierådgivning og familiekur-

ser, ’Mænds mødesteder’ og fædre-

netværk samt en særlig indsats over 

for unge i forhold til uddannelse og 

jobsøgning.

”Sigtet med de sundhedsfrem-

mende tilbud er både at forsøge at 

give de enkelte mennesker mulig-

hed for øget livskvalitet gennem et 

Forebyggelses-
konsulent Hanne 
Petersen, Område 
Viby-Højbjerg,  
Aarhus og bolig-
social vicevært  
Kim Henriksen  
arbejder tæt  
sammen i det  
opsøgende 
arbejde.

hjælp fra hjemmeplejen til at mestre 

sine høreapparater bedre. 

Rita og han mødte hinanden 

første gang nogle måneder tidligere, 

fortæller Kim Henriksen. I sit job som 

boligsocial vicevært i området ansat 

af ALmen Boligorganisation Aarhus 

(ALBOA) er en del af hans job at være 

opsøgende i forhold til ensomme og 

udsatte – ældre såvel som misbru-

gere og psykisk syge. I samarbejdet 

med fx boligområdets viceværter og 

bredt fokus på levevilkår, netværk og 

livsstil – og samfundsmæssigt set at 

skabe mere lighed i sundhed. Skal det 

lykkes, er den opsøgende indsats helt 

afgørende, for ofte er det dem, der 

har allermest brug for de forskellige 

tilbud, der netop ikke benytter dem,” 

siger Kim.

Undersøgelser viser fx, at langt 

færre ældre i socialt boligbyggeri 

end i andre byområder takker ja til 

forebyggende hjemmebesøg. I Viby 

Syd er det så få som kun 8 % af alle 

ældre +65.

”Det tal dækker over, at en lang 

række ældre mistrives, og det skal vi 

forsøge at opspore, så der kan sættes 

ind,” siger Kim.

Tæt på beboerne

Forebyggelseskonsulent i Aarhus 

Kommune, Område Viby-Højbjerg, 

sygeplejerske Hanne Petersen, er en 

af de vigtige samarbejdspartnere for 

de boligsociale medarbejdere i den 

sundhedsfremmende indsats.

”Jeg deltager i arbejdet i sund-

hedscafeen og står desuden for de 

opsøgende hjemmebesøg i området,” 

fortæller Hanne Petersen. Hun har 
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Kim Henriksen arbejder opsøgende blandt  

ensomme og udsatte.

”N
år jeg ringer på hos en 

beboer første gang, er min til-

gang altid at finde ud af, hvor 

vi skal starte i forhold til den enkeltes 

situation for at fremme beboerens 

trivsel og sundhed. Og her bruger jeg 

min sygeplejefaglige baggrund”. 

Kim Henriksen arbejder som 

boligsocial vicevært i Helhedsplan 

Viby Syd, Aarhus Kommune. Han er 

Sigtet med den 

 opsøgende indsat er både at 

forsøge at give de enkelte 

mennesker mulighed for øget 

livskvalitet – og samfunds-

mæssigt set at skabe mere 

lighed i sundhed. 

Kim Henriksen, boligsocial vicevært, 

sygeplejerske

arbejdet som forebyggelseskonsulent 

i 3 ½ år og før det mange år som hjem-

mesygeplejerske.

”Det er helt afgørende, at der 

satses på den opsøgende indsats,” 

understreger hun. ”Vi skal være tæt 

på beboerne i deres nærmiljø og 

arrangere tilbud og aktiviteter, så det 

er overkommeligt for de mest udsatte 

at deltage.”

På tegnebrætet er fx arrangemen-

ter i sundhedscafeen i samarbejde 

med Folkesundhed i Aarhus med 

oplæg om diabetes og hjerte/karsyg-

domme.

Nyt forebyggende initiativ

Endnu et nyt initiativ er på trapperne. 

Fra 1. januar 2017 ansættes en medar-

bejder i projekt 'Reduktion af ulighed 

i sundhed - forebyggelse og trivsel 

blandt ældre i socialt boligbyggeri'. I 

fokus for projektet står undersøgelse 

af, hvordan man skaber kontakt til og 

motivation blandt ældre + 65-årige. 

I løbet af en seks måneders projekt-

periode skal der udvikles forslag, der 

kan implementeres eller testes i prø-

vehandlinger. Målet er at ændre den 

nuværende situationen, hvor som 

nævnt alene 8 % af +65-årige takker ja 

til forebyggende hjemmebesøg, til 50 

%. Ambitionerne er høje; af projekt-

beskrivelsen fremgår, at Aarhus Kom-

mune gerne vil være ’first movers’ på 

området. 

”Vi ser frem til samarbejdet om 

det nye projekt,” siger Hanne og Kim. 

”Vores kendskab til beboerne 

og udfordringerne i området 

kan spilles aktivt ind, så der 

forhåbentlig kan udvikles 

nye aktiviteter, der kan give 

beboerne øget sundhed og 

trivsel.” 

ansat af ALmen Boligorganisation Aar-

hus (ALBOA) og skal arbejde med at 

opspore mistrivsel blandt ensomme 

og udsatte og sætte sundhedsfrem-

mende tiltag i gang.

Tillid altafgørende

Kim har en facetteret baggrund at 

trække på. Senest har han arbejdet i 

et tilsvarende job i Skanderborg Kom-

mune, og med sig har han desuden 

erfaringer både som visitator og som 

afdelingssygeplejerske på hospitaler.

”Med mit kendskab til sundheds-

væsenet kan jeg fungere som brobyg-

ger ind i de systemer, som beboerne 

har brug for hjælp fra, men som de 

enten ikke kender eller ikke magter 

at finde ind i eller samarbejde med,” 

siger Kim. ”Mange kan også have dår-

lige erfaringer med systemerne, og her 

er det en fordel, at jeg ikke er ’myndig-

hedsperson’, men kan opbygge tillid 

fra et andet udgangspunkt.”

For at illustrere hvor meget det kan 

kræve at etablere tillid, fortæller han 

om en situation hos en borger, hvor 

ingen fra offentlige myndigheder fik 

adgang. Da Kim kom første gang, talte 

de sammen siddende på hver sin 

plastikstol på hver sin side af et hegn; 

siden fik Kim lov til at komme inden-

for og i samarbejde med borgeren 

sætte forskellige tiltag i gang.

”Indsatsen kan dreje sig om alt 

fra lægebesøg for at få igangsat en 
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”Hvis vi skal kigge lidt kritisk på 

sundhedsvæsenet, kommer syste-

mer mange gange før mennesket, 

og dermed taber vi rigtig mange 

mennesker. Der er gået for mange reg-

nedrenge i det offentlige sundheds-

væsen, og derfor har jeg personligt 

valgt at arbejde, dér hvor jeg nu er,” 

siger Kim.

”Måske er det ved at vende lidt. 

Koordinerende funktioner opstår 

flere steder, og det kan være én måde 

at hjælpe de svageste på.” 
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”Ulighed i sundhed er ikke kun 

et anliggende for de få. Det er 

også et politisk, demokratisk og 

økonomisk samfundsproblem, 

som vi ikke kan ignorere. Det 

bør således være en del af en 

strategisk udvikling af det nære 

og sammenhængende sund-

hedsvæsen.”

KILDE: ”Et sammenhængende sundheds-

væsen med mennesket i centrum”, DSR, 

marts 2016. (Udspillet findes på dsr.dk) 
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og udsatte og sætte sund

mende tiltag i gang.

Tillid altafgørende

Kim har en facetteret ba

trække på. Senest har ha

et tilsvarende job i Skande

mune, og med sig har han

erfaringer både som visi

afdelingssygeplejerske p

”Med mit kendskab til

væsenet kan jeg fungere 

ger ind i de systemer, som 

har brug for hjælp fra, men

enten ikke kender eller 

at finde ind i eller samarb

siger Kim. ”Mange kan og

lige erfaringer med syst

er det en fordel, at jeg ik

hedsperson’, men kan opb

fra et andet udgangspunk

For at illustrere hvor m

kræve at etablere tillid, f

om en situation hos en b

ingen fra offentlige myn

adgadgang. Da Kim kom først

de sammen siddende på

plastikstol på hver sin sid

siden fik Kim lov til at ko

for og i samarbejde med 

sætte forskellige tiltag i 

”Indsatsen kan dreje 

fra lægebesøg for at få iga

behandling; sørge for madlevering 

eller hjælp til ansøgninger,” fortæller 

Kim. ”KRAM-faktorerne er stort set 

også altid i spil. Og hele tiden med et 

perspektiv om hjælp til selvhjælp.”

Kim understreger, at et bredt 

samarbejde med fx egen læge, hjem-

mehjælpen, lokalcentre, lokalpsykia-

trien, frivilligorganisationer og pårø-

rende er afgørende for gode forløb. 

Mere lighed i sundhed er målet

Det faglige engagement ligger hos 

Kim stærkt forankret i ønsket om at 

bidrage til mere lighed i sundhed. 

” Sundhed er ulige fordelt – også i 

en by som Aarhus. Beboerne i Viby 

Syd fx har i højere grad en lav trivsel, 

høj forekomst af sygdom og mindre 

sund livsstil,” siger Kim.


