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Rigtig mange taler om dem: Sundheds-
centrene. Visionerne flyver, men få har 
defineret, hvad centrenes indehold skal 
være. For at få mere form og konsis-
tens i debatten om sundhedscentre 
inviterede JCVU i Århus derfor til konfe-
rence torsdag den 12. maj.

Her gav politikere, praksisfolk, em-
bedsmænd, en filosof og Etf's formand 
Gunner Gamborg deres bud på, hvad 
sundhedscentrene kan indeholde, og 
hvilke kompetencebehov, der skal være 
i sundhedsvæsenet efter kommunalre-
formen.

- Med kommunalreform og sund-
hedscentre har Staten udstukket en 
udviklingsopgave uden vejledning i 
indhold og mål. Derfor er det systemets 
samlede kompetencer, der skal udvikles 
og være parate til opgaven. Det er med 
andre ord ikke kun medarbejderne, der 
alene har ansvar for at drive udviklingen 
og tilegne sig nye kompetencer, under-
streg-ede Gunner Gamborg, Etf.

Han oplistede otte kompetenceom-

råder, som er nødvendige at besidde i 
forandringstider. (Se boks her på siden). 

- Opgaven med sundhedscentrene 
bliver i første omgang at udvikle, hvad 
målet skal være. Hvis for eksempel 
medarbejderne ikke føler sig klædt på til 
forandringerne og ikke har mod til at ta-
le med deres ledelse om det, så er det 
ikke kun medarbejderne, der mangler 
kompetencer, det er i lige så høj grad 
systemet, sagde Gunner Gamborg, der 
også benyttede lejligheden til at opfor-
dre medarbejderne til at tage reformen 
som en mulighed for udvikling. 

INDHOLD FØR MURSTEN

Amtsborgmester i Århus Johannes 
Flensted-Jensen var ikke i tvivl om, at 
sundhedscentrene vil bringe meget 
udvikling for alle involverede parter. Men 
han betonede flere gange vigtigheden 
af at definere målgrupper, problemom-
råder og løsningsstrategier, inden man 
går i gang med projekterne.

- Det er positivt, at der ikke ligger 

færdige definitioner på indholdet i sund-
hedscentrene, for det skal afgøres lokalt 
og i samarbejde mellem parterne. Der 
er allerede mange forskellige overvejel-
ser i gang om indholdet i centrene og 
der er stor variation i, hvad kommuner-
ne forestiller sig, sagde Flensted-Jensen 
og tilføjede:

- Jeg mener, det er meget vigtigt, at 
definere hvilke problemer man vil løse 
med sundhedscenteret, inden man for 
eksempel går i gang med at købe nyt 
hus til centeret eller flytter personale 
over i et nedlagt sygehus. Hvis politike-
re, myndigheder og faglige folk sammen 
definerer, hvad der er behov for i netop 
deres område, så tror jeg, centrene kan 
give en unik chance for at designe en 
holdbar sundhedsfremmende og fore-
byggende indsats.

PERSPEKTIVSKIFT

Holdningen til at tænke ide før mursten 
var et område de fleste oplægsholdere 
var enige om. Finn Breinholt Larsen, 

Sundhedscentre – alle aktørers ansvar
Sundhedscentre bliver centrale kraftstationer på sundhedsområdet, når kommunalrefor-
men er på plads. Indholdet er ikke defineret og aktørerne skal derfor i gang med at løse 
en omfattende og uklar opgave, baseret på lokal enighed og frivillig forandring. Det kræ-
ver, at systemet udvikler fælles kompetencer
Af Lisbeth Maindal, journalist

● ● ●

OTTE NØDVENDIGE KOMPETENCER
Alle aktører får fælles kompetencebehov i forbindelse med 
kommunalreformen og udviklingen af sundhedscentre. Det 
gælder både politikere, administratorer og faglige ledere, 
medarbejdere, fagfolk og borgere/brugerorganisationer.
•  Forskningskompetencer
For eksempel: Evidensproblemer i sociale sammenhænge 
frem for specifikke ydelser og kliniske standarder.
• Forventningsstyringskompetencer
For eksempel: Omlægning eller udvidelse af service.
• Fusionskompetencer
For eksempel: Kan de andre klare det, vi gør nu? 
Hvilken kultur skal bestemme?
• Magtreguleringskompetencer:

For eksempel: Revurdere om hævdvundne rettigheder stadig 
er begrundede.
• Modighedskompetencer:
For eksempel: Tro på at faglighed er robust nok til et liv i nye 
strukturer.       
• Præciserings- og definitionskompetencer
For eksempel: Forebyggelse, sundhedsfremme, behandling.
• Relationskompetencer
For eksempel: Fra professionel neutralitet til relationel 
ansvarsdeling.
• Rollebevidsthedskompetencer
For eksempel: At lede og lade sig lede.
Kilde Gunner Gamborg, Etf. På konference om Sundheds-
centre, JCVU i Århus, den 12. maj 2005.
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sundhedskonsulent i Århus Amt pegede derudover på 
to andre gode råd, når der tænkes i sundhedscentre:
• Tag udgangspunkt i primær forebyggelse
•  Fokuser på sammenhæng mellem sociale forhold og 

sundhed. 
Finn Breinholdt Larsen betonede også, at kommuner-

ne skal skifte perspektiv fra et snævert lovgivningsmæs-
sigt veldefineret område til at definere, hvilke vigtigste 
folkesundhedsproblemer, de vil satse på i centrene.

- Man kan med rette spørge om sundhedscentrene 
kan styrke forebyggelsen? Svaret er: Måske! For vi taler 
stadig om luftkasteller – og der er faldgruber i form af, 
at centrene drukner i genoptræning og behandling og at 
hovedvægten lægges på tertiær og sekundær forebyg-
gelse. Til gengæld er der også muligheder i centrene 
– nemlig for professionelle sundhedsfaglige miljøer og 
synlighed og tilgængelighed for borgerne, sagde han.

TAL VÆRDIER

Ergoterapeut og leder af Videnscenter for sundheds-
fremme Line Folsgaard Petersen opfordrede aktørerne 
til at tænke i værdier, når de tænker sundhedscentre.

- Sundhedscenteret et blevet et hurra-ord, og vi tror 
alle, vi ved hvad vi taler om, men der er mange forskel-
lige billeder på, hvad sundhedsfremme er, sagde hun.

- Aristoteles sagde, at man kan angribe sundhed 
som teknik eller værdi, når man definerer det. Jeg ser 
snakken om, at tværfaglighed kan fremme sundheds-
fremme, som tekniksnak. I stedet synes jeg, at vi skal 
koncentrere os om værdierne. For sundhedsfremmende 
værdier skal være en integreret del af den enkelte med-
arbejder i opgaveløsningen. Men vi skal være bevidste 
om, at begrebet udfordrer os som faggrupper, for vi 
er opdraget til at tænke sygdom. Derfor skal vi kon-
centrere os om værdierne, opfordrede Line Folsgaard 
Petersen.
Se mere på jcvu.dk

SUNDHEDSCENTER – BUD PÅ INDHOLD
• Fra nedlagte sygehuse til klinik bofællesskaber
• Tværfaglige lægehuse
• Åbne Walk In Centre
• Kroniker støttecentre
• Træningssegment i plejecenter
• Private udbyder-organisationer
• Sundhedsbutik/supermarked.


