
VELKOMMEN TIL WEBINAR OM
SOCIAL ULIGHED I SUNDHED 
BLANDT BØRN 

HVAD ER DEN NYESTE VIDEN? HVORDAN STYRKES 
INDSATSEN I KOMMUNEN?

Liveevent, 26. oktober 2021 

v. Tine Curtis og Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis



Formålet er at give inspiration ift. 
at mindske social ulighed i 
sundhed hos børn i egen 

kommune 



Program for webinar

12.55-13.00 Tjek ind i Liveevent via link: Webinar om social ulighed i sundhed blandt børn on Vimeo

13.00 Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program

Præsentation af forskningsbaseret viden med afsæt i nyeste rapporter fra Sundhedsstyrelsen v. 

Henrik Brønnum-Hansen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet 

Hvilke faglige anbefalinger til indsatser i sundhedspleje, dagtilbud og skole kan mindske uligheden i 

sundhed blandt børn? v. Tine Curtis, Center for Forebyggelse i praksis 

Hvad skal der til for at styrke indsatsen i egen kommune v. Lisbeth Holm Olsen, Center for 

Forebyggelse i praksis 

14.55-15.00 Afrunding på dagen og tak for i dag

Social ulighed i sundhed og børn. Hvad er den nyeste viden? Hvordan styrkes indsatsen i kommunen? 

26. oktober 2021 kl. 13-15 (Liveevent)

https://vimeo.com/635102602/91268f0178


Temadagens afsæt



Småbørn

Børn i dagtilbud

Børn i skole og fritid

Temadagens fokus



Deltagere



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / PRÆSENTATION AF NY 
FORSKNINGSBASERET VIDEN

V.  HENRIK BRØNNUM- HANSEN, LEKTOR, KØBENHAVNS UNIVERSITET



Hvis I har spørgsmål 

eller kommentarer, så 

send ind nu



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

KOMMUNENS INDSATS 
FOR AT REDUCERE SOCIAL 
ULIGHED I SUNDHED 
BLANDT BØRN
V. TINE CURTIS, CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS



Hvad forstår vi ved social 
ulighed i sundhed? 

At mennesker med forskellig social 
position: 

• har forskellig sundhedstilstand pga. 
forskellig udsættelse for risiko i 
sundhedsvaner og levevilkår

• oplever forskellige konsekvenser af
dårligt helbred; behandling, 
arbejdsmarkedstilknytning mv.Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens 

Institut for Folkesundhed, SDU, 2020



Kommunernes rolle ift indsatser mod 
socialt ulighed i sundhed

• Sundhedspleje – fokus på opsøgende indsatser og 

fastholdelse af socialt sårbare familier

• Dagtilbud med ressourcer og kvalitet – tilpasset 

behovene i lokalområdet

• Skole, der motiverer til fastholdelse og gennemførelse 

af ungdomsuddannelse

• Beskæftigelsesindsatser rettet mod arbejdsløshed 

blandt personer med kort uddannelse

• Særlige indsatser – bolig, social og sundhed – til socialt 

udsatte borgere

• Planlægning, der reducerer luftforurening, sikrer 

rammer for fysisk aktivitet og styrker den sociale kapital 

i lokalområder

Et review af ny interventionsforskning og epidemiologisk viden om 

ulighed i sundhed. Sept. 2020. Gadeberg AK, Andersen I, Brønnum-

Hansen H, Christensen U, Diderichsen F. Afdelingen for social medicin, 

Københavns Universitet



Social ulighed tidligt i livet

Blandt mødre med kort uddannelse ses en højere 

andel af børn, der 

• er dødfødte

• dør i løbet af de første 28 dage

• dør før de bliver 5 år

Lav fødselsvægt og kort fosterliv er prædiktorer for 

helbred senere i livet

• En større andel af børn af mødre med kort uddannelse 

har lav fødselsvægt og fødes for tidligt

Prof. Anne-Marie Nybo Andersen



Overvægt, fysisk aktivitet og usunde drikkevaner. Andel skolebørn, efter forældres uddannelse (%)

Sundhed og social ulighed i sundhed hos 
skolebørn

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019



Småbørnssundhedspleje

Forældrestøtteindsatser:

• Behov for mere viden om deltagelse og effekt i 

familier med forskellig sociø-økonomi

Kilde proaktiv ammeindsats: Telephone-based

support prolongs breastfeeding duration in 

obese women, Am. J. Clin. Nutr. 2013

https://www.htk.dk/Foreningsservice/Projekter-og-

indsatser/Trille-Tumle#Indsatser|10-videoer

Opsøgende og forebyggende indsats til alle familier

Styrkelse af indsatsen til sårbare familier:

• Mere til nogle familier end andre? Proaktiv tidlig 

indsats? Nye typer af tilgange og materialer? 

Åben rådgivning?

VIVE 2021

Statens Institut for 

Folkesundhed, SDU

https://www.htk.dk/Foreningsservice/Projekter-og-indsatser/Trille-Tumle#Indsatser|10-videoer


Ugens tal for Folkesundhed, uge 17, 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU.



Lokalsamfundstilgang – sunde rammer 
for alle børn

Erfaringer fra lignende projekt i Amsterdam:

• Særlig stor reduktion i overvægt blandt børn fra 

familier med færre ressourcer



• Røgfri skoletid er et af de mest effektive 

redskaber til at forebygge rygestart hos eleverne

• Også vigtigt med rygeforebyggende undervisning 

og et godt samarbejde med forældre

• Understøt røgfri rammer for fritidslivet, bla. 

gennem samarbejde med foreningslivet

FOREBYGGELSE AF RYGESTART 
BLANDT BØRN OG UNGE



Hvad har betydning for store børns (og unges) 

rusmiddelbrug?

• Tilgængelighed, tilgængelighed, tilgængelighed☺

• Aldersgrænse for køb, udskænkning, alkoholfri miljøer

Erfaringer fra Island:

• Beskyttende faktorer: Skoleengagement, et aktivt fritidsliv 

og forældreansvar



Skolebørn opdelt efter socialgruppe i forhold til fysisk 

aktivitet og  skærmtid

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen, Statens Institut for folkesundhed, 2015

%

Fritidspas – eks. på indsats målrettet børn i sårbare og 

udsatte positioner

• Der er sammenhæng mellem trivsel og 

deltagelse i fritidslivet for sårbare børn, specielt 

organiserede fritidsaktiviteter

• Sårbare børn har (næsten) lige så ofte som 

andre børn lyst til at deltage i fritidslivet

• Den mindre deltagelse skyldes i væsentlig grad, 

at forældrene ikke magter det, fx pga økonomi 

eller muligheder for at følge barnet til klub

• Fritidspasordning i mange kommuner

Stigende polarisering i,  hvem der deltager i 

foreningslivet
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Piger Drenge

Nul huller – 15-årige

Grundskole Ungdomsudd. Videregående udd.

Gode resultater ved forskelligt interval 

mellem forebyggende undersøgelser pba

konkret vurdering af den enkeltes risiko for 

at få huller i tænderne, Aalborg Kommune

Social ulighed i tandsundhed



Indsatser rettet mod alle børn 'rammer' også 
sårbare børn og børn i socialt udsatte 
positioner

• Alle børn: Forebyggelse mhp. at reducere 

udsættelse for risiko

• Særligt sårbare (20%): Særlige indsatser og 

tilbud

• Børn i socialt udsatte positioner (2-5%): Helt 

særlige indsatser



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

SÅ,

• Hvad kan kommunen gøre for at bidrage til at 

reducere social ulighed i sundhed blandt børn?

• Gøre det, vi allerede gør – og styrke det

• Men også sikre, at vi gør alt det, forskningen 

viser os, der er at gøre

• Hvad er de 'vigtigste' faglige anbefalinger ift. 

kommunale indsatser?



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

• Småbørn

• Dagtilbud

• Skole og SFO

• Tværgående



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

Småbørn Dagtilbud Skole og SFO Tværgående 

Forældrestøtteprogrammer

Sundhedsplejerske til alle og 

ekstra fokus på socialt 

sårbare familier 

Tidlig indsats til børn i særlig 

risiko 

Aktiv rekruttering af alle børn 

til dagtilbud 

Fokus på alle børns sundhed 

og trivsel 

Ressourcer og kompetencer 

tilpasset behovene i udsatte 

områder 

Fokus på alle børns sundhed 

og trivsel i skole og 

fritidsordning, KRAM og 

mental sundhed 

Alle børn kan læse og skolen 

motiverer til (videre) 

uddannelse 

Særlige indsatser til børn 

med højt sygefravær samt til 

socialt dårligere stillede og 

bogligt svage elever 

Koordinering mellem 

faggrupper ift. børn i særlig 

risiko og børn fra familier i 

social udsatte positioner

Sikre flere sårbare børns 

deltagelse i fritidsaktiviteter 

Styrke social kapital i udsatte 

boligområder i samarbejde 

med frivillige, organisationer 

og lokale foreninger 

Universelt tilbud om 

tandpleje og særlig indsats 

ved dårlig tandsundhed 



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

Småbørn

• Forældrestøtteprogrammer

• Sundhedsplejerske til alle og ekstra fokus på 

socialt sårbare familier

• Tidlig indsats til børn i særlig risiko

• Aktiv rekruttering af alle børn til dagtilbud



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

Dagtilbud

• Fokus på alle børns sundhed og trivsel

• Ressourcer og kompetencer tilpasset 

behovene i udsatte områder



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

Skole og SFO

• Fokus på alle børns sundhed og trivsel i skole og fritidsordning, 

KRAM og mental sundhed 

• Alle børn kan læse og skolen motiverer til (videre) uddannelse

• Særlige indsatser til børn med højt sygefravær samt til socialt 

dårligt stillede og bogligt svage elever



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

• Koordinering mellem faggrupper ift. børn i særlig risiko og børn fra familier i 

social udsatte positioner

• Sikre flere sårbare børns deltagelse i fritidsaktiviteter

• Styrke social kapital i udsatte boligområder i samarbejde med frivillige, 

organisationer og lokale foreninger

• Universelt tilbud om tandpleje og særlig indsats ved dårlig tandsundhed

Tværgående



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

Småbørn Dagtilbud Skole og SFO Tværgående 

Forældrestøtteprogrammer

Sundhedsplejerske til alle og 

ekstra fokus på socialt 

sårbare familier 

Tidlig indsats til børn i særlig 

risiko 

Aktiv rekruttering af alle børn 

til dagtilbud 

Fokus på alle børns sundhed 

og trivsel 

Ressourcer og kompetencer 

tilpasset behovene i udsatte 

områder 

Fokus på alle børns sundhed 

og trivsel i skole og 

fritidsordning, KRAM og 

mental sundhed 

Alle børn kan læse og skolen 

motiverer til (videre) 

uddannelse 

Særlige indsatser til børn 

med højt sygefravær samt til 

socialt dårligere stillede og 

bogligt svage elever 

Koordinering mellem 

faggrupper ift. børn i særlig 

risiko og børn fra familier i 

social udsatte positioner

Sikre flere sårbare børns 

deltagelse i fritidsaktiviteter 

Styrke social kapital i udsatte 

boligområder i samarbejde 

med frivillige, organisationer 

og lokale foreninger 

Universelt tilbud om 

tandpleje og særlig indsats 

ved dårlig tandsundhed 



Hvis I har spørgsmål eller 

kommentarer, så send 

gerne ind nu



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / HVAD SKAL DER TIL FOR AT 
STYRKE INDSATSEN I EGEN 
KOMMUNE?

v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis



Faglige anbefalinger : Kommuners indsats for at reducere social ulighed i sundhed blandt børn 

Småbørn Dagtilbud Skole og SFO Tværgående 

Forældrestøtteprogrammer

Sundhedsplejerske til alle og 

ekstra fokus på socialt 

sårbare familier 

Tidlig indsats til børn i særlig 

risiko 

Aktiv rekruttering af alle børn 

til dagtilbud 

Fokus på alle børns sundhed 

og trivsel 

Ressourcer og kompetencer 

tilpasset behovene i udsatte 

områder 

Fokus på alle børns sundhed 

og trivsel i skole og 

fritidsordning, KRAM og 

mental sundhed 

Alle børn kan læse og skolen 

motiverer til (videre) 

uddannelse 

Særlige indsatser til børn 

med højt sygefravær samt til 

socialt dårligere stillede og 

bogligt svage elever 

Koordinering mellem 

faggrupper ift. børn i særlig 

risiko og børn fra familier i 

social udsatte positioner

Sikre flere sårbare børns 

deltagelse i fritidsaktiviteter 

Styrke social kapital i udsatte 

boligområder i samarbejde 

med frivillige, organisationer 

og lokale foreninger 

Universelt tilbud om 

tandpleje og særlig indsats 

ved dårlig tandsundhed 



Opgaven: Sortering og oversættelse til praksis 

Hvad gør vi allerede, hvad gør vi ikke godt nok, hvad mangler vi?

Kompleksitet:

• Hvordan oversættes og tilpasses eksisterende viden og 

anbefalinger til praksis hos os?

• Kan vi 'selv’ implementere indsatsen? Skal andre faggrupper eller 

forvaltninger – eller kommune-'eksterne' - stå for indsatsen? 

Kræver indsatsen samarbejde mellem flere aktører?

• Har vi ressourcerne? Kræver det politisk mandat og særligt 

budget?



Kapacitet

Hvad har betydning for, at kommunen og andre lokale 

samarbejdspartnere kan styrke indsatsen?



Kommunens kapacitet til at levere 

• Positivt fokus på området i form af interesse og engagement fra politikere, 

øvrige beslutningstagere og offentlighed

• Ressourcer

• Medarbejderne med engagement, kompetencer, praksisviden, forståelse 

af feltet og formålet

• Synlig og støttende ledelse og en kultur, der understøtter videndeling og 

læring

• Aktive samarbejdsrelationer med andre i og uden for egen enhed i 

organisationen og fornuftig brug af dem

(Building Health Promotion Capacity, McLean et al, 2005)



Kapacitet til 
implementering

www.kl.dk/forebyggelseipraksis

Inspireret af Francke et al 2008 og McLean et al, 2005 (Building 

Health Promotion Capacity)



Kvalitet i indsatsen
- social ulighed i sundhed blandt børn



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / INTERVIEW  



Kapacitet til 
implementering

www.kl.dk/forebyggelseipraksis

Inspireret af Francke et al 2008 og McLean et al, 2005 (Building 

Health Promotion Capacity)



Opgaven

• Hvad er udfordringen?

• Hvad står vi på?

• Hvad skal gøres?

• Hvilke aktører lokalt skal sammen eller
hver for sig udføre forskellige
delopgaver?

• Hvad er vores opgave – og rolle?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / AFSLUTNING OG TAK 
FOR I DAG



Mulighed for ønsker til nye temadage eller 
sparring ift. det videre arbejde

Alle kommuner er velkomne til at kontakte os med ønsker til 

temadage eller rådgivning og sparring om arbejdet i egen 

kommune

› Skriv og få sparring: forebyggelseipraksis@kl.dk

mailto:forebyggelseipraksis@kl.dk


Hvad er jeg blevet inspireret af i dag? 

› Hvad er jeg blevet inspireret af i 

dag?

› Hvad har jeg lært – noget nyt?



Ønsker til fremtidige temadage/webinarer

Hvilke ønsker har du til

kommende temadage 

eller webinarer?


