
Velkommen til webinar om COVID-19 
indsatser blandt etniske minoriteter
Torsdag den 3. december 2020

Sluk din mikrofon

Sluk din video 

Skriv dine spørgsmål/kommentarer i chatten

Hvis du vil dele erfaringer/kommentere: 
skriv ”Ordet” i chatten



Velkommen til webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter
Kontorchef Henrik Thomassen, KL

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Formål med dagen

• Klæde nøglemedarbejdere på til at tackle udfordringer ifm. COVID-19 og etniske minoriteter

• Giv din viden videre til dine kollegaer

• Dele erfaringer fra kommuner, civilsamfund og boligorganisationer om rådgivning og information 
af borgere med anden etnisk baggrund



Samarbejde mellem sektorer om integration er vigtigt

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

• Alle borgere har ansvar for at holde sig orienteret og efterleve retningslinjer

• Vi som samfund har ansvar for, at borgerne har en chance for at forstå retningslinjerne

• Corona har vist hvor vigtigt det er, at vi samarbejder på tværs af sektorer om 
integration, både ift. sundhed, beskæftigelse og helhedsorienterede indsatser 



Program
Dagens moderator: Specialkonsulent Astrid Vind Løntoft, Styrelsen for International Rekruttering og 
Integration

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

• COVID-19 og etniske minoriteter – epidemiologi og indsatser 
Fuldmægtig Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen 

• Udfordringer og sårbarhedsfaktorer– hvad kan du gøre?
Specialkonsulent Satnam Singh, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

• Pause

• Sådan kan du samarbejde med frivillige – indblik og inspiration fra Bydelsmødre og Aarhus Kommune 
Chef for Bydelsmødre Mai-Britt Haugaard Jeppesen 
Projektleder for COVID-19 indsatsen i de udsatte boligområder Lena Marie Hybschman, Aarhus kommune
Sussie Østerby, leder af Folkesundhed Vest, Aarhus Kommune 

• Fælles erfaringsudveksling - Hvilke erfaringer har I i jeres kommune/boligorganisation?

• Pause

• Albertslund kommunes indsats med COVID-19
Leder af Sundhedshuset Mette Gerhard, Albertslund kommune
Boligsocial koordinator Trine Nørgaard Pedersen, Albertslund Boligsociale Center

• Fælles erfaringsudveksling - Hvad tager vi med os fra i dag? 

• Afrunding
Enhedschef Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen



COVID-19 og etniske minoriteter – epidemiologi og indsatser 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Fuldmægtig Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen 



COVID-19 og etniske 
minoriteter – epidemiologi 
og indsatser 

3. december 2020
Nina Timm Tornbjerg
Projektleder, COVID-19 og etniske minoriteter



COVID-19-smitte blandt etniske minoriteter i 
Danmark
• Etniske minoriteter er overrepræsenteret blandt dem, der er smittet med COVID-19.

• Etnicitet i sig selv (fx. genetik) har ikke indvirkning på risikoen for smitte men etnicitet er en 
risikomarkør for andre parametre som øger risikoen for smitte, herunder:

§ Økonomiske vanskeligheder 
§ Udsatte jobfunktioner 
§ Boligforhold og familiemønstre, man bor flere generationer sammen på få kvm. 
§ Uddannelse 
§ Sprogudfordringer 
§ Alternative informationskanaler 
§ Stigmatisering 

• Alle faktorer som gør sig gældende generelt i forhold til ulighed i sundhed 

• Målgruppen desuden i større risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, da har borgere 
med anden etnisk baggrund gennemsnitligt har flere kroniske sygdomme

 
Side 7



• Fokus på personer med sprogbarrierer, personer med andre informationskanaler end de 
danske mainstream kanaler og på isolerede og/eller økonomisk trængte familier

• Formål: Vi skal have sundhedsfaglig korrekt information helt ud til målgruppen selv

• Ekspertgruppe med videns-og ressourcepersoner ift. målgruppen 

• Samarbejde mellem nationale myndigheder STPS, KL, SIRI mfl.  - og samarbejde med 
kommuner og civilsamfund

• Oversat materiale på skrift og video/lyd som sendes ud gennem vores netværk 

Side 8

Målrettet informationsindsats



• Meget fokus på selvisolation – hvad gør man når man bor småt og mange?
§ Isolationsfaciliteter
§ Hygiejneråd i hjemmet
§ Pas på de ældre 

• Coronaopsporing – Styrelsen for Patientsikkerhed 
§ Kan vi få flere til at tage telefonen? 
§ Samarbejde med STPS, blandt andet har vi lavet en film om corona-opsporing og 

deres call-center, som skal virke informerende og tryghedsskabende

• Vaccineindsats 
§ Borgerrettet oversat materiale 
§ Brug for hjælp fra frivillige mm. 
 

 

Side 9

Den sundhedsfaglige vejledning 



Oversat materiale, både skrift og video:
Se https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/Information-paa-andre-sprog 

• One-pagers: 
§ COVID-19 hos børn:
 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/One-page---Har-dit-barn-symptomer-paa-COVID-19 
§ Hvornår skal du kontakte din læge:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Symptomer-paa-COVID-19-Hvornaar-skal-du-kontakte-din-
laege 

Der kommer flere ”Når du er testet positiv”, ”Nær kontakt” ,”Symptomer på COVID-19” 

• Lægefilm
§ Eks.  https://admin.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-paa-arabisk-om-coronavirus

Side 10

Informationsmateriale I

https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/Information-paa-andre-sprog
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/One-page---Har-dit-barn-symptomer-paa-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Symptomer-paa-COVID-19-Hvornaar-skal-du-kontakte-din-laege
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Symptomer-paa-COVID-19-Hvornaar-skal-du-kontakte-din-laege
https://admin.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-paa-arabisk-om-coronavirus


• Nyt: Hotline på fremmedsprog hos Dansk Flygtningehjælp
    www.coronadenmark.dk – 12 sprog - åbningstider 17-19 alle ugens dage

• Vaccinationsindsats
    Stor informationsindsats – film på vej, der bliver oversat
    Der kommer borgerrettet materiale 

• Hvad er der behov for?  Meld gerne ind til mig. Nina Tornbjerg, ntto@sst.dk. 
   Vi har en udsendelsesliste – meld ind, hvis I vil på 

Side 11

Informationsmateriale II



Udfordringer og sårbarhedsfaktorer– hvad kan du gøre?
 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Specialkonsulent Satnam Singh, SIRI
 



Udfordringer og sårbarhedsfaktorer



 Dagens oplæg

1. Hvem er vi?
2. Udfordringer og sårbarhedsfaktorer
3. Samarbejde med civilsamfund 
4. Hvad kan du gøre?

Oplægget er blandt andet baseret på en række interviews med foreninger, organisationer og boligselskaber. 



 Hvem er vi?

• Styrelsen for International Integration og Rekruttering (SIRI) er del af den nationale indsats til at mindske 
smittespredning blandt etniske minoriteter

• SIRI bidrager med integrationsfaglig viden og udarbejder blandt andet infoark og videoer på forskellige sprog, 
som formidler anbefalinger og instrukser fra myndighederne

• Der er pt. udarbejdet materialer på arabisk, persisk, urdu, somalisk, kurdisk, polsk mv. 



  Eksempler på infoark



Målgruppen af etniske minoriteter er meget forskelligartet, og nedenstående gør sig derfor ikke gældende for alle etniske 

minoriteter i Danmark. Smittetallene for etniske minoriteter er dog høje, og der er nogle tendenser og sårbarheder, der er 

særlige for denne gruppe.

• Boligforhold – man bor meget tæt, hvor det ikke er muligt at isolere sig

• Jobs i frontlinjen, hvor det ikke er muligt at arbejde hjemmefra

• Analfabetisme – på flere sprog

• Kulturel og religiøs sygdomsforståelse – man søger sammen under sygdom frem for at adskille sig  - anses som straf at blive 

isoleret fra sin familie

• Tabu og skam – sygdom ses som et svaghedstegn, hvilket udfordrer åbenhed omkring isolation.

 Udfordringer og sårbarhedsfaktorer 



• Kulturelle familiemønstre kan udfordre ønsket om isolation uden for hjemmet, - hvem skal lave mad, 

hvem skal passe børn mv.

• Misinformation og ‘myter’-  spredes via apps som Whatsapp og viber, hvor myter fra hjemlandene 

pludselig bliver ‘virkelige’ i Danmark

• Nyheder indhentes fra andre lande og medier

• Forskellig grad af tillid til myndigheder og manglende viden om pressemøderne

• Instrukser er sjældent beskrevet i hverdagsscenarier – hvordan kan man holde afstand, hvis man i 

forvejen bor for mange i husstanden? 

 Udfordringer og sårbarhedsfaktorer II



 

Ø Civilsamfundet i form af lokale foreninger og organisationer kan give adgang til borgere, der ellers vil være 
svære at nå ud til

Ø Et styrket samarbejde  med civilsamfund er et effektiv supplement til at styrke de nationale og kommunale 
indsatser og kommunikation

Ø Civilsamfundet nyder i mange tilfælde høj tillid fra borgerne,  hvilket er en fordel i områder, hvor der er lav 
tillid til lokale myndigheder

Grundet  disse muligheder kan civilsamfundet bidrage til at skabe tillid til myndigheder , informere om seneste 
udviklinger og oversætte instrukser til hverdagsscenarier. 

Muligheder i civilsamfundet



 

Ø Afdæk udfordringer og civilsamfund: Tag kontakt til lokale foreninger/ildsjæle/borgere, I har en god relation 
til og identificer konkrete udfordringer. Afdæk derefter, hvilke lokale samarbejdspartnere, der har adgang til 
den ønskede målgruppe

Ø Indkald herefter til et stormøde med parterne, og læg en plan for fælles kommunikation, henvendelse mv. 

Ø Vær obs på ‘one point of entry’ for civilsamfundet for at sikre klar kommunikation – begge veje

Hvad kan du gøre?



 

En sådan afdækning kan bidrage til, at du kan

Ø Navigere i en eventuel mistillid til myndighederne, og sikre, at viden når ud til målgrupper, der har 
behov 

Ø Have fokus på de grupper, der ikke følger gængse nyhedskilder – Fremvis materialer fra 
myndighederne og vær klar til mundtligt at sætte dem ind i seneste nyt fra f.eks. pressemøderne.

Hvad kan du gøre? II



 

Ø Træk på de unge via lokalt foreningsliv eller boligorganisationer. De unge har store netværk, er 
gode til sociale medier og er samtidig en direkte indgang til forældre- og 
bedsteforældregenerationen 

Ø Skru op for dialogaktiviteter – det giver udsatte borgere flere muligheder for at stille spørgsmål, 
aflive myter

Ø Vær obs på ikke at stigmatisere. Det er en fælles, national indsats hvor alle gør sit. Dette skal 
fremstå klart i kommunikationen med civilsamfundet.

Ø Finde balance og undgå ‘overimplementering’, hvor borgere burer sig selv inde 

Hvad kan du gøre? III



Spørgsmål?

Find flere info og oversatte foldere på 
www.uim.dk/covid-19 

(blandt andet arabisk, persisk, urdu, 
somalisk, kurdisk, polsk mv.)

http://www.uim.dk/covid-19


Spørgsmål fra chatten til Nina og Satnam
 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

 



Pause 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Vi ses om 10 minutter



Sådan kan du samarbejde med frivillige – indblik og inspiration fra 
Bydelsmødre og Aarhus Kommune 

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Chef for Bydelsmødre Mai-Britt Haugaard Jeppesen 

Projektleder for COVID-19 indsatsen i de udsatte boligområder Lena Marie Hybschman, 
Aarhus kommune 

Sussie Østerby, leder af Folkesundhed Vest, Aarhus Kommune
 



3. December 2020

Webinar om Covid-19 indsatser blandt etniske 
minoriteter



Bydelsmødre og baba- fordi far er vigtig
Frivillige indsatser med fokus på forældreskab og medborgerskab.
Nøglebegreber: TILLID OG ANSVAR



Kommunale 
samarbejds-

partnere

Boligsocial 
helheds-

plan

Udsatte 
familier 
ofte i 

udsatte 
bolig-

områder

Andre 
frivillige 

foreninger

Myndig-
heder

Private 
partnere

Bydelsmødre og
Baba – fordi far er vigtig

Baba og 
Bydelsmødre



Det særlige ved baba og Bydelsmødre:
• Adgang til borgere, som andre har 

svært ved at nå 
• Viden om målgruppen, som andre ikke 

har
• Brobygning mellem kommuner/ 

myndigheder og udsatte borgere med 
etnisk minoritetsbaggrund

1000 frivillige i 
36 kommuner



Covid-19 indsats



RELATION, RELATION, RELATION, TILLID, TILLID, TILLID

• Kontaktperson som de frivillige kender

• Fælles forståelse af problemet

• Forventningsafstemning – hvad kan de frivillige hjælpe med

• Anerkendelse af de frivilliges indsats

Samarbejde mellem 
kommune og 
baba og Bydelsmødre



Opstart af og understøtte det gode samarbejde

Klæde baba-frivillige og Bydelsmødre på

Hjælpe hvis noget går galt

Kontakt:

Mai-Britt Haugaard Jeppesen

Mai-britt@socialtansvar.dk

30177803

Hvad kan vi hjælpe med?

mailto:Mai-britt@socialtansvar.dk


Hvordan kan man etablere 
velfungerende samarbejder om COVID

-19 indsatsen med civilsamfund og 
foreninger lokalt?

Eksempler fra Aarhus Kommune

Ved Lena Marie Hybschmann & Sussie Østerby
Aarhus Kommune, 3. december 2020



Dagsorden

• Introduktion

• Uddannelse af Corona-guider

• Organisering af samarbejdet med 
bydelsmødrene

• Spørgsmål



Uddannelse af Corona-guider
Uddannet ca. 45 bydelsmødre, Baba og andre 
ildsjæle på tværs af fem boligområder + 25 
bydelsmødre i det nationale netværk
2 x 2 timers kursus - med fokus på at kunne 
besvare hverdagsspørgsmål om corona
Medarbejdere fra Folkesundhed Aarhus i tæt 
samarbejde med de boligsociale helhedsplaner
Coronatelefon som professionel back-up for 
bydelsmødrene

Investering i lokalt samarbejde i ‘fredstid’ er et 
vigtigt fundament for at kunne rykke sammen i 
‘krisetid’
Uddannelsen skal foregå lokalt
Uddannelse kan ikke stå alene – vigtigt med 
løbende opfølgning og kontakt ud over 
coronatelefonen

Sådan har
 vi gjort

Det har
 vi lært



Organisering af samarbejdet med bydelsmødrene

Samarbejde med bydelsmødrene om 
bemanding af det mobile testcenter i 
Gellerup 

Kø-vagter/Corona-vagter 

Bydelsmødrene skaber tryghed ved 
testcentret, kan kommunikere på flere 
sprog, har et godt netværk i 
lokalområdet 

En vej ind i de etniske 
minoritetsmiljøer i lokalområdet



Organisering af samarbejdet med bydelsmødrene

Ansættelse af projektleder til koordination og ledelse af samarbejdet 
Årsag: behov for vedvarende og strategisk fokus ind i 2021
Til stede ”på jorden”  kvalitetssikring og problemløsning
Plejer relationen, giver anerkendelse og sparring  fastholdelse af frivillige

Aflønningssystem afprøves i en prøveperiode
Ansat som kø-vagter og ikke bydelsmødre
Trukket meget på frivillige kræfter i Gellerup – faldende motivation, træthed
Hvornår er noget en kommunal driftsopgave?
Udfordring: Præcedens for andre områder/situationer  prøveperiode







Spørgsmål fra chatten til Mai-Britt, Lena og Sussie
 

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

 



Fælles erfaringsudveksling

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Hvilke erfaringer har I i jeres kommune/boligorganisation?

Skriv ”Ordet” i chatten – hvis du vil dele erfaringer eller har spørgsmål til oplægget

Eller skriv dit spørgsmål direkte i chatten



Pause 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Vi ses om 10 minutter



Albertslund kommunes indsats med COVID-19
 

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Leder af Sundhedshuset Mette Gerhard, Albertslund kommune

Boligsocial koordinator Trine Nørgaard Pedersen, Albertslund Boligsociale Center

 



Albertslund Kommune
Webinar den 3. december 2020

Er du tyk, tynd eller hindu, du skal ku’ se ud af dit vindue.



Præsentation

• Hvem er vi:
– Trine Nørgaard Pedersen, Boligsocial koordinator i Albertslund Boligsociale Center (ABC)
– Mette Gerhard, Leder af Sundhedshuset i Albertslund
– Akhlaq Ahmad, næstformand i Islamisk Center Vest (ICV)

• Hvad kan I forvente af oplægget?
– Et forbehold for at vi ikke har fundet ”de vise sten”.
– Men vi stiller vores erfaringer og vores blik til rådighed til inspiration og til debat.



Indflyvning til Albertslund Kommune

Knap 28.000 indbyggere
106 forskellige nationaliteter



Den generelle Sundhedsprofil

Sundhedsprofilen 2017



Boligform & Beskæftigelse

• 61% af boligmassen er almennyttige boliger.

• 34% er ejerboliger.

• 23 kvadratkilometer – 60 % er dækket skov. 

handel 18%
sociale institutioner 14%
transport 8%
rengøring/service 8%
hotel og 
restauranter 6%
sundhedsvæsnet 6%



Den generelle kommunikation

• Skoler og daginstitutioner som kommunikationsplatforme
• Generel kommunikationsindsats på arabisk,  tyrkisk, urdu

• Borgmester, kommunaldirektør, integrationskonsulent m.fl.
• Kommunikation med og til etniske grupper.

• Efterårs kommunikation har handlet meget om isolation



Islamisk Center Vest

• Islamisk Center Vest er en kulturforening og moské, hvor dansk- pakistaner mødes.

• De afholder bl.a. fredagsbøn i deres lokaler.

• Der er ca. 345 medlemmer, der hovedsagelig bor i Albertslund, men også i nabokommuner.



Planlægning

• En kortvarig tendens i starten september der viste en mindre overrepræsentation af borgere 
med pakistansk oprindelse.

• Repræsentanter for ICV var til møde hos Borgmester Steen Christiansen.
• ICV foreslog besøg af den mobile testenhed i deres lokaler.
• Næstformand Akhlaq Ahmad koordinerede med leder af Sundhedshuset. 
• ICV foreslog besøg af Borgmesteren til fredagsbøn.
• Leder af Sundhedshuset aflæggede planlægningsbesøg.



Borgmesteren på besøg 

• En uge før mobil testenhed besøger 
Borgmesteren ICV.

• Holder tale – sætter fokus på:
– Generelle anbefalinger.
– Undgå store fester.
– Giver opbakning til de gode tiltag ICV 

allerede har gjort.
– Hvad betyder isolation.
– Hvor er der hjælp at hente.

• ICV livesteamer på facebook
• Lokalavisen bringer reportage
• Kommunen kommunikere på egne 

platforme.



Mobil testenhed på besøg

• ICV stiller gode lokaler til rådighed.
• Frivillige fra ICV sørger for afvikling.
• Flere af de frivillige har sundhedsfaglig 

baggrund.
• Dialog om COVID-19 mens borgere venter i 

kø.
• Budskab: Hvad skal man gøre hvis man er 

smittet.



Gode råd fra ICV til andre foreninger

• Tag initiativet - Tilbyd jeres hjælp.

• Brug jeres position og tag jeres medlemmer 
i hånden.

• Brug jeres social medier fx facebook til 
videreformidle information.

• Brug fredagsbønnen(eller andre møder)  til 
at genopfriske anbefalinger.

• Gå et skridt længere end anbefalinger – vis 
vejen.

• Brug jeres medlemmer som frivillige 
rollemodeller.

• Fortæl (kommunen) hvad der brug for.

• Vær lidt vedholdende.



Gode råd fra ICV til kommuner

• Vær ikke bange - tag i mod hjælp.

• Kom ud der hvor borgerne er.

• Vis borgerne, at de ikke skal være bekymret.

• Peg ikke fingre – det opleves uretfærdigt, vi 
er mange der arbejder i servicefagene og 
bliver udsat for smitte.

• Gå i dialog.

•  Lyt og find løsninger sammen.

• Bak foreningerne op.



Albertslund Boligsociale Center (ABC)

ABC er sekretariat og 
videnscenter for boligsocialt 
arbejde i Albertslund. 

ABC har til opgave at koordinere, 
udvikle og dokumentere det 
boligsociale arbejde i fire almene 
boligområder samt at skabe 
vidensdeling om det gode liv rundt 
omkring i alle Albertslunds 
boligkvarterer 
– til inspiration for aktive 
medborgere, boligselskaber og 
boligområder.



COVID-19 indsatser i Boligområder

• Opslag i opgange.
• Info i postkasser.
• Facebook grupper.
• Bydelsmødre. 
• Dialog med borgerne på 

nærmiljøet.
• Videoer med 

sundhedsformidlere.
• Mobil testcenter – lokaler, 

køvagt.
 

• Sikre at folk havde forstået 
budskaber.

• Blev retningslinjer overholdt.
• Boligsociale medarbejdere var 

rollemodeller – gik en ekstra 
mil.

• Genetablering af fællesskaber.
• Afhjælpe ængstelighed og 

ensomhed.







Mobil testcenter

• Stort fokus på mobile teststeder
• Sørger for lokaler
• Valgt etagebyggerier - fordi der  er flest 

mennesker samlet.

• Information i boligområder 
• Kø-vagt
• Dialog i køen om COVID-19



Hvordan har samarbejdet været organiseret

• Uformel organisering.

• Eksisterende netværk – men er blevet 
”gearet op”.

• Alle har prioriteret samarbejdet.



Refleksioner over samarbejdet

• ABC kan rykke hurtig på en opgave – de 
ved hvem de skal have fat i.

• Kommunen har leveret professionelt 
kommunikationsmateriale – i øjenhøjde.

• ABC har distribueret informationer videre 
til deres netværk – herunder de enkelte 
afdelinger.

• ABC har legitim position – de kender 
beboerne.

• Kommunen må slippe styringen.

• Vi samarbejdede før – vi ser potentiale til 
mere.



Taskforce COVID-19

• Sammensat gruppe fra det dansk-
pakistansk miljø.

• Har samarbejdet med Københavns 
kommune omkring kommunikation og 
COVID-19

• Videndeling mellem taskforce COVIID-19 
og 3 vestegnskommuner.

• Beslutter at gå sammen om at lave en 
kampagnevideo



https://www.provector.dk/video/?g=a2e9f2f34ce347e2bfa0ba2302fe
4462&cid=60&pl=0

https://www.provector.dk/video/?g=a2e9f2f34ce347e2bfa0ba2302fe4462&cid=60&pl=0
https://www.provector.dk/video/?g=a2e9f2f34ce347e2bfa0ba2302fe4462&cid=60&pl=0


Spørgsmål fra chatten til Mette og Trine
 

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

 



Fælles erfaringsudveksling

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

     Hvad tager vi med os fra i dag? 

Skriv ”Ordet” i chatten – hvis du vil dele erfaringer eller har spørgsmål til oplægget

Eller skriv dit spørgsmål direkte i chatten



Interesse for at danne et netværk?

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Københavns Kommune har spurgt om det er muligt at danne et netværk efter i dag

Sund By Netværket vil gerne tilbyde at gå videre med den ide, hvis der er bred interesse

Vil din kommune/boligorganisation være med i et netværk?

Skriv dit navn og mail til Sara Lindberg i KL, sgl@kl.dk 

mailto:sgl@kl.dk


Afrunding 

 

 

Webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter

Enhedschef Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Tak for jeres deltagelse!

 


