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SUNDHED I GADEHAVEGÅRD
Vi vil gerne gøre Gadehavegård til et sundere
og bedre sted at bo og leve

STRUKTURELLE TILTAG

SOCIALE TILTAG

INDIVIDUELLE TILTAG
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Projektmedarbejder
JANNI LANGØE,
Kandidat i psykologi og
sundhedsfremme fra RUC.
Kontakt på jannila@htk.dk
eller mobil 20 28 24 72.

Projektleder
SUZANNE BJERREGA ARD,
Cand.rer.soc og
MA i Social Integration.
kontakt på SuzanneBj@htk.dk
eller mobil 51 40 90 27.
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Som det fremgår af ovenstående model afhænger sundhed af mange forskellige faktorer og
Sundhed i Gadehavegård arbejder der for med en bred vifte af forskellige indsatser.
Whiteheads model (Sundhedsstyrelsen, 2007)

ORGANISERING AF SUNDHED I GADEHAVEGÅRD
Sundhed i Gadehavegård er et modelprojekt der
støttes af Sundhedsstyrelsen med 8 mio. kr. og
drives af Høje-Taastrup kommune. Projektet
har i 9 måneder haft kontor i Klub Gadehaven på
Gadehavegårdsvej med er nu r ykket op på råd
huset for at få en tættere kontakt til de forskellige kommunale samarbejdspartnere. Sundheds
projektet har desuden kontortider i Gadehavegårds
beboerhus samt i Helhedsplanens kontor i området.
Projektet samarbejder tæt med Helhedsplanen;
Mennesker mødes i Gadehavegård, bl.a. ved at de
2 projekter har fælles styregruppe. Desuden samarbejdes med institutioner og foreninger i lokalområdet. Igangsatte aktiviteterne i projektet søges
forankret i allerede eksisterende tiltag fx i samarbejde med Gadehaveskolen, Klub Gadehaven, daginstitutioner, sundhedsplejen, boligforeningen eller
frivillige foreninger.
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LOK ALSAMFUNDSANALYSE SOM GRUNDLAG
FOR SUNDHEDSFREMMENDE INDSATSER
I foråret 2011 er udarbejdet en lokalsamfundsanal yse, som er grundlaget for prioriteringen af
sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i
projektet.
Lokalsamfundsanalysen består af to dele: en
nærmiljø-sundhedsprofil foretaget af NIRAS og Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd. 463 beboere er blevet spurgt om deres sundhed og trivsel og
oplevelse af at bo i Gadehavegård.
Den kvantitative undersøgelse er suppleret med
interviews med professionelle, der arbejder i området samt med frivillige grupper og beboere i Gadehavegård. I alt er der interviewet 83 personer fordelt på
34 interviews. Det er projektleder Suzanne Bjerregaard og projektmedarbejder Janni Langøe der har
udført den kvalitative undersøgelse.
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SUNDHEDSMÆSSIGE UDFORDRINGER
GADEHAVEGÅRD
Beboersammensætningen i Gadehavegård afviger
fra den øvrige del af Høje-Taastrup Kommune, idet
der både er en større andel borgere med baggrund
som indvandrer og efterkommer, børn med kun én
forsørger og førtidspensionister. Samtidig er bruttoindkomsten også en del lavere i Gadehavegård.
Den gennemsnitlige bruttoindkomst i Gadehavegård er 190.790 kr. og for Høje-Taastrup kommune
som helhed er den 270.562 kr. Den lave indkomst
betyder at 64% af de voksne beboere i den lokale
sundhedsprofil angiver at de lider økonomiske afsavn. Dvs. at de ikke kan betale tandlæge, sportstøj, fødselsdagsgaver, nødvendig medicin eller dyrke fritidsaktiviteter. Mange beboere har en relativ
kort uddannelse. Udover Danmark kommer beboerne fra 44 lande. De fleste er fra Tyrkiet herefter
kommer beboere med anden etnisk herkomst mest
fra Irak, Iran, Libanon og Pakistan.
Desuden viser undersøgelsen, at mange beboere
har et begrænset netværk, og flere føler sig ufrivilligt alene, og at graden af frivilligt engagement og
lokalt initiativ er lavt.

60% af borgerne vurderer selv, at de generelt lever et sundt liv med et godt helbred. Der er således en gruppe på 40%, der selv vurderer, at de ikke
lever sundt. Desuden peger analysen på, at der er
en gruppe borgere, der har brug for hjælp til at blive
mere fysisk aktive, få et øget socialt netværk og udvikle flere handlekompetencer til at leve et sundere liv.
Der er to grupper, som har særlige sundhedsudfordringer:
Beboere på overførselsindkomster (særligt områdets arbejdsløse, herunder borgere i aktivering
og støttet beskæftigelse). De har bl.a. dårligere
selv vurderet sundhedstilstand, oplever oftere økonomiske afsavn, stressfaktorer og belastninger i
hverdagen, og der er en tendens til, at de har ringere kostvaner.
Beboere, som af økonomiske årsager oplever
forskellige afsavn i hverdagen. De har bl.a. dårligere selv vurderet sundhedstilstand, flere fysiske
smerter og andre former for ubehag, de ser sjældnere familie og venner, og de oplever generelt flere
stressfaktorer og belastninger i hverdagen (Der vil
ofte være tale om den samme gruppe som ovenfor).

SUNDHEDSPROFIL I GADEHAVEGÅRD
• Gadehavegård er et socialt boligområde med
2.032 beboere
• Den gennemsnitlige indkomst er på 190.790 kr.
• 50% af beboerne har anden etniske baggrund end
dansk
• Beboere kommer fra 44 forskellige lande de
fleste fra Danmark, Tyrkiet, Irak, Iran, Libanon
og Pakistan
• 29% af beboerne i Gadehavegård er børn under 18 år
• 35% af børnene har kun en forsørger
• 54% af børnene er i institutioner. (HTK 62%)
• 64% med økonomiske afsavn
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(kan ikke betale tandlæge, sportstøj, fødselsdagsgaver nødvendig medicin eller dyrke fritidsaktiviteter)
61% vurderer eget helbred som godt eller meget
godt (HTK 83%)
80% med mindst en psykiske smerte (søvn-besvær, deprimeret, nervøs, ulykkelig)
77% med mindst en fysisk smerte (hovedpine,
smerter i kroppen, træthed, hjertebanken)
50% er overvægtige (BMI over 25)
50% er rygere
(67% af rygerne ønsker at holde op med at ryge)
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BEBOERGRUPPEN

HTK

Børn i institutioner

62

54
5

Friplads i daginstitutioner

GHG

14
41

Indkomst under 200.000 kr. pr. år
6

Personer på før tidspension (andel af 18-64årige)

15

3

Kontanthjælpsmodtagere

3

A-kasse modtagere

62

12
6
19

Andel børn med kun én forsørger
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20
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SMERTER I GADEHAVEGÅRD
Mindst én psykisk smer te

80

Mindst én f ysisk smer te

77

Hjer tebanken

17

Nedtr ykt, deprimeret eller ulykkelig

37

Træthed

59
43

Søvnbesvær
Hovedpine

46

Smer ter i ben, hofte, knæ eller fødder

45

Smer ter i r yg eller lænd
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ØKONOMISKE AFSAVN I GADEHAVEGÅRD
Mindst ét afsavn

64

Ikke kunnet betale uforudseete udgifter

30

Ikke betalt regninger

24

Ikke købt tøj og sko til idræt

38

Købe nødvendig medicin

13

Lade være med at gå til tandlæge

39

Give fødselsdagsgaver

30

Dyrke fritidsinteresser

33
0
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Sundhedsfremmende aktiviteter i Gadehavegård 2011 og 2012

STRUKTURELLE TILTAG
Sundhedsprojektet har 3 strukturelle mål:
1. Tilbyde minimum 12 nye
sundhedsfremmende aktiviteter fx på skolen, i fritidsog ungdomsklubben eller i
de eksisterende foreninger.

2. 10 kommunale institutioner indbygger sundhedsog trivselsfremmende
aktiviteter ved at ændre i
eksisterende praksis.

ÅBEN KLUB – ØGET
SYNLIGHED AF
KLUB GADEHAVENS
TILBUD:
I samarbejde med Klub
Gadehaven tilbydes hver
torsdag åbne aktiviteter gratis for unge, der ikke er betalende medlem
af klubben. Formålet er at få flere unge til at blive
medlem af Klub Gadehaven og der ved få de unge
væk fra gaden og ind i et pædagogisk tilbud. De
foreløbige resultater viser, at 50 nye unge kommer
til aktiviteterne i aftenklubben samt, at 40-50 flere
børn deltager i fritidsklubben om torsdagen. Seks
børn har meldt sig i fritidsklubben med et fritidspas
og en ung har meldt sig ind i aftenklubben, ligeledes
med fritidspas.
ÅBEN SKOLE – GADEHAVESKOLEN SOM SOCIALT MØDESTED:
For at udvide skolens
traditionelle rolle, skabe flere sociale relationer mellem forældre og
lærere og styrke forældresamarbejdet har Sundhedsprojektet, Gadehaveskolen og Helhedsplanen
indledt et samarbejde om afholdelsen af sociale arrangementer efter skoletid for forældre kombineret
med et fagligt indhold. Aktiviteterne kaldes Åben
skole og målet er at udvikle og afprøve nye metoder
til tværgående samarbejde for fagprofessionelle
omkring udsatte familier, samt styrke skole-hjem
samarbejdet via fællesaktiviteter, temaarrange-
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3. Områdets fysiske rammer
bruges mere og der er kommet flere nye til, for at nå disse
slutmål er der i 2011 igangsat
nedenstående aktiviteter

menter og fællesspisning. Der ved bliver skolen et
attraktivt lokalt mødested, som kan danne ramme
for udviklende og relationsopbyggende aktiviteter for og med lærere, elever og forældre. Der har
været 3 åben skole tilbud med emnerne sundhed
og uddannelse i samarbejde med sundhedsplejen,
tandplejen, skolens lærer og uddannelsesvejledningen. De 3 Åben skole tilbud er afholdt mellem kl.
17 til 20 med i alt 650 deltagere.
ETABLERING AF
IDRÆTSAKTIVITETER
FOR UNGE UDENFOR
FORENINGSLIVET
Gadehavegård
blev
i foråret udnævnt til
GAMEZONE og GAM3
gadeidræt har tilbudt
streetbasket og streetdance hele sommeren lokalt i Gadehavegård. 100 unge fra Gadehavegård og omegn har deltaget i træning og event.
Der har desuden været afholdt kvalifikationsmesterskab i streetbasket i Gadehavegård. Unge
har i efterårsferien været med til en renovering af
banen ved Sylen samt haft mulighed for at deltage i
et streetsoccer forløb med 3 træningsgange.
Der er desuden indledt et samarbejde med
Gadehaveskolen, Klub Gadehaven, Helhedsplanen, Driftbyen, Kultur og fritidscentret samt unge
i området om at opføre helårs sponsoreret multibane med kunstgræs og et ungemiljø ved fodboldbanerne ved Gadehaveskolen. Formålet er at
få mere aktivitet i området og idræt på banerne.
Planlægningen af en multibane fortsætter i 2012.
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Sundhedsfremmende aktiviteter i Gadehavegård 2011 og 2012

SOCIALE TILTAG
Sundhedsprojektet har 3 sociale mål:
1. Oprette 5 nye foreninger i området udover de
allerede eksisterende.

2. Flere beboere
tager initiativer og
ansvar i området.

3. Flere beboere bliver
frivillige og at flere beboere er aktive i fritiden.

For at opnå ovenstående mål er der iværksat nedenstående aktiviteter.

GANGTRÆNING
For at styrke den fysiske aktivitet og beboernes netværk og støtte til
livsstilsændringer samt
at skabe øget brobygning
mellem nabokvartererne
er der etableret en gå-gruppe. Gruppen har pt. 16
medlemmer der går tre gange om ugen fra Gadehaveskolen og fungerer under en frivillig tovholder.
Der kommer løbende nye medlemmer. Det lokale
lægehus og Espens Vænge henviser borgere til
gangtræningen.
FORÆLDRENETVÆRK
I samarbejde med Sundhedsplejen og Helhedsplanen og på opfordring
fra daginstitutionerne i
området er der oprettet
en forældre-netværksgruppe. Formålet er at styrke det sociale netværk
samt øge handlekompetence og viden ift. børn, kost,
trivsel og opdragelse. Gruppen mødes en gang om
ugen i det lokale beboerhus. Mellem 20 og 30 forældre og børn deltager i netværket og der rekrutteres jævnligt via opslag i opgangen og via sundhedsplejen.
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MOTIONSKLUB
Der er etableret et motionsrum i samarbejde med
Domea og Helhedsplanen, frivillige og eksisterende
foreninger i Gadehavegård. Motionsrummet er forankret i afdelingsbestyrelsen, hvor der er oprettet
en motionsforening. Foreningen blev dannet ved en
stiftende generalforsamling d. 8. september med
42 medlemmer. 10 frivillige står for pasningen af
motionsrummet.
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Sundhedsfremmende aktiviteter i Gadehavegård 2011 og 2012

INDIVIDUELLE TILTAG
Sundhedsprojektet har 2 individuelle mål:
1. 10% flere vurderer egen sundhedstilstand
bedre. I 2011 svarede 60%, at de vurderede egen
sundhedstilstand som god eller meget god.
Målet i 2014 er at dette tal er steget til 70%.

2. 25% færre beboere er rygere i 2014. I
2011 svarede 51%, at de dagligt ryger (i
Høje-Taastrup kommune er andelen 22%).
Målet i 2014 er, at 26% dagligt ryger.

Lokalsamfundsanalysen viser at 50% af beboerne i undersøgelsen
er r ygere, og at over halvdelen af dem ønsker at stoppe med at r yge.
På den baggrund er nedenstående aktiviteter igangsat.

RYGESTOPKURSUS
I november tilbydes et fleksibelt r ygestoptilbud med
udlevering af gratis nikotinerstatningsprodukter.
Rygestoptilbud placeret fysisk i Gadehavegård og
er gratis. Tidspunktet for kurset er planlagt således at det støttes op af Sundhedsstyrelsens landsdækkende r ygestop kampagner. Der er uddannet 4
r ygestopkonsulenter til at varetage rådgivning og
vejledningen i det fleksible r ygestoptilbud. Kurset
fortsætter til påske 2012.
KOSTRÅDGIVNING OG VÆGTSTOPRÅDGIVNING
I december er der startet kostrådgivning op i det
nye motionsrum, i beboerhuset og i kvindeklubben.
Desuden tilbydes madskole i Fritids-og Ungdoms-
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klubben Gadehaven. I januar 2012 starter et vægtstopkursus op for kvinder.
SUNDHEDSBAZAR
I samarbejde med Vestegnsprojektet, den lokale motionsforening samt Espens Vænge blev der
d. 24.10 afholdt en sundhedsbazar med 6 workshops
hvor 43 beboere fik målt blodtr yk, lungefunktion,
blodsukker samt fik gode råd til kost og motion.
Formålet er at øge vidensnivaeuet omkring patientskolerne for diabetes og KOl og opspore patienter til
skolerne samt give inspiration til en sundere livsstil
samt at rekruttere til rygestopkursus og andre aktiviteter. 2 beboere henvises fra sundhedsbazaren til
diabetesskolen og 2 beboere til KOL rygestopkursus.
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SUNDHED I GADEHAVEGÅRD
MOTIONSRUM
Meld dig ind i Gadehavegårds nye motionsklub, Gadehave Gym. Sylen 28, kælderen. Se åbningstider
på facebook under Gadehave Gym og ved opslag på
døren.
RÅDGIVNING FRA FYSIOTERAPEUT
Få råd og vejledning fra en fysioterapeut hver tirsdag fra. kl. 17 til 19 i motionsrummet, Sylen 28 i
kælderen.
GRATIS GANG-TRÆNING
Mandage, torsdage kl. 17.30 og lørdage kl. 10.
Kom og vær med. Vi mødes ved Gadehaveskolens
P-plads og går i raskt tempo ca. en time. Du kan
bare møde op i kondisko og behageligt tøj.

KOSTRÅDGIVNING
Få råd og vejledning fra en kostrådgiver hver tirsdag fra. Kl. 17 til 18 i motionsrummet, Sylen 28 i
kælderen. Det er gratis og alle er velkomne.
FORÆLDRENETVÆRKET
Kom og vær med. Vi mødes hver tirsdag kl. 15-17
i Beboerhuset. Du kan bl.a. møde sundhedsplejen.
GRATIS RYGESTOP MED
GRATIS NIKOTINERSTATNING
Vil du stoppe med at r yge så kom til gratis r ygestopkursus hver mandag kl. 16.30 til 18.00 i beboerhuset, Øksen 33. Du får gratis nikotinerstatning og
støtte fra en r ygestopinstruktør og fra andre der er
stoppet med at r yge. Kurset er åbent for alle i Gadehavegård. Der er ingen tilmelding, du kan deltage
i de kurser du ønsker.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kontakt projektleder Suzanne Bjerregaard på mobiltelefon 5140 9027 eller mail: SuzanneBj@htk.dk
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