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Et tilbageblik på Udsatterådets første fem år viser, at vi 
som råd – som mange af de andre kommunale udsatte-
råd i Danmark – spiller en stadig større rolle i de kom-
munale beslutningsprocesser, når der skal laves indsatser 
og tilbud til socialt udsatte mennesker. Som fagfolk og 
talerør for brugerne af de sociale tilbud glæder vi os over 
samarbejdet og over at præge udviklingen på området.

Der er brug for et udsatteråd i Vejle!
Vejle Udsatteråd har fra første dag arbejdet på at finde 
sin rolle og balancen i det kommunale landskab, som vi 
er en – omend perifer – del af. Processen har lært os, at 
der er brug for et udsatteråd i Vejle, men også at der er 
behov for, at rådet styrkes og får en platform, der er lige 
så solid som den platform, både Ældrerådet og Handi-
caprådet har.

I Vejle Kommune har vi været gennem en spændende, 
men til tider svær proces fra at være et råd udpeget af 
brugerne og borgerne til at være et råd af organisationer, 
som er udpeget af kommunen, og brugere, som er valgt 
på de repræsenterede sociale tilbud. Selvom vi er inde i 

en god gænge og oplever stor velvilje i samarbejdet med 
Vejle kommune og Voksenudvalget, er vi overbeviste 
om, at der er behov for at udvikle formen og rammerne 
for samarbejdet.

Da Vejle Kommune og Udsatterådet i 2013 var vært for 
et topmøde for udsatterådene i Danmark, var budskabet 
fra de forsamlede udsatteråd, at der er brug for et samlet 
talerør fra de lokale udsatteråd til det centrale niveau: 
Regeringen og Folketinget.

Rådets arbejde fremover
Vi er ramt af efterveerne af finanskrisen. Vi oplever et 
efterslæb fra de omfattende besparelser, som vi advarede 
stærkt imod i 2012-13. Vi oplever og kan rapportere om 
flere brugere på væresteder og i gadebilledet generelt 
– særligt i området omkring Vestergade og Højbanen. 
Vi ser også flere helt unge mennesker, som har brug for 
hjælp og støtte, fordi de er på vej til at falde helt igennem 
hjælpesystemet. Det er opgaver, som de frivillige sociale 
organisationer ikke kan løfte alene, og som vi er nødt til 
at have en samlet og fælles plan for at kunne håndtere. 

FORORD
RÅDETS FØRSTE FEM ÅR 



Markante aftryk
Der er dog også lyspunkter og gode erfaringer fra sam-
arbejdet, som vi kan bygge videre på. Over de seneste år 
har Vejle Kommune oprettet en række nye tilbud, som 
vi i Udsatterådet er stolte over at have bidraget til og sat 
vores aftryk på, bl.a. :

•  Hyttebyen for hjemløse
•  Det sociale frirum i Vestergade
•  Ungeherberget
•  Udsattestrategien
•  Ansættelse af social- og gadesygeplejerske
•  Sundhedstandpleje
•  Lighed i sundhed 
•  Natherberget

Tilbuddene vil blive uddybet og beskrevet nærmere på de 
efterfølgende sider i denne pjece.

På vegne af Udsatterådet i Vejle Kommune
Cliff Kaltoft
Formand



4

UDSATTERÅDET TALER DE SVAGES SAG! 
De socialt udsatte halter ofte bagud – fordi de bliver 
glemt, overset eller har sværere ved at trænge igennem. 
De har derfor brug for andre til at tale deres sag. Udsatte-
rådet i Vejle Kommune er dannet for at skabe og forstær-
ke et fælles ansvar for de allersvageste i samfundet og 
være deres talerør i forhold til kommunalpolitiske tiltag 
på udsatteområdet.

Derfor har Udsatterådet i Vejle Kommune også som 
erklæret mål at sørge for, at kommunen har et kontinu-
erligt fokus på de udsatte grupper, fx ved at rådgive dem 
og komme med nye perspektiver i forbindelse med en 
politisk beslutning, en strategiproces mv. Ofte kan en ny 
politisk beslutning have konsekvenser – ofte utilsigtede 
– for de socialt udsatte, og så skal Udsatterådet være klar 
til at agere vagthund og minde beslutningstagerne om 
ikke at glemme de udsatte. 



Det siddende Udsatteråd i Vejle Kommune består af 13 
medlemmer. De er valgt for perioden 2014-2017.

Som udgangspunkt er det besluttet, at rådet fagligt skal 
rumme viden inden for alle områder, dvs. hjemløse, stof-
misbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholikere 
– og have repræsentanter fra både offentlige og frivillige 
organisationer samt borgere og eksperter :

Fagprofessionelle
Tove Hertz Mikkelsen 
Afdelingsleder i varmestuen Kirkens Korshær

Claus Sørensen
Leder i Parasollen KFUM’s sociale arbejde

Rikke Johansen Lundblad
Medarbejder i „Den grønlandske rådgivning“ i Vejle

Signe Koba
Socialsygeplejerske, Velfærdsforvaltningen

Karen Hvid Vestergaard
Afdelingsleder i Jobcentret

Brugerrepræsentanter
Svend Ek fra Værestedet Himmelblå

Jacob Nielsen fra SAND
Ole Lønsmann Iversen fra Værestedet Huset 

Brugere fra café Parasollen
Kim Rohr og Lars Gjern Andersen

Brugere på Varmestuen Kirkens Korshær
Johanne Nielsen og Lars Rasmussen 

Udsatterådet har udpeget en person med særlig 
interesse og viden for området
Cliff Kaltoft, formand for Vejle Udsatteråd, repræsentant 
for Landsforeningen for Væresteder og medlem af det 
nationale udsatteråd.

UDSATTERÅDETS MEDLEMMER



MARKANTE AFTRYK 
HYTTEBYEN GIVER HJEMLØSE TAG OVER HOVEDET! 

Højt til himlen i Hyttebyen
Harerne danser rundt udenfor, vi har en andemor med 
ællinger, og der går tit rådyr forbi. Det er ret fedt ! Maria 
Gesch nyder udsigten fra sine vinduer på Venstre Engvej i 
AAB’s nye afdeling – Hyttebyen. 59-årige Maria har boet 
flere steder hos AAB, men hun har aldrig været så glad 
for sin bolig, som hun er i dag. 

– Man har sit eget hus, og så er der ikke nogen underbo!, 
smiler hun. Som de andre beboere i Hyttebyen kan Maria 
nogle gange komme til at spille lidt for høj musik – nok 
især når hun har drukket lidt for mange øl. Hun har 
også haft svært ved at magte almindelig rengøring. Hun 
fortæller, at hun blev sagt op af sin seneste bolig i Løget 
Høj, „fordi jeg ikke kunne holde min lejlighed“. I Hytte-

byen kan hun spille lige så høj musik, hun vil, og nyde 
sit liv, som hun har lyst til. Der er meget høj til himlen i 
Hyttebyen.

Og Bettina Bøgelund, Kirkens Korshærs sociale vicevært 
på stedet, hjælper nogle gange til med oprydning og 
rengøring: – Vi gør ikke noget for nogen beboere. Vi laver 
kun noget sammen med dem, siger Bettina Bøgelund 
[…]. Jeg kommer her alle hverdage. Ikke 7 timer hver dag, 
hvis der ikke er brug for mig. Men jeg går altid en runde 
og finder ud af, hvordan hver enkelt beboer har det. Og 
hjælper med de ting, de beder om hjælp til, siger Bettina 
Bøgelund.

Fra AABNyt nr. 02 – juni 2015

Hyttebyen var længe undervejs, men i efteråret 2013 stod Hyttebyen endeligt solidt på sine 
fundamenter og var klar til at tage imod de første beboere. 
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Projekt „Hytteby“ var på tegnebrættet længe og stødte 
på mange udfordringer, og nogle gange var det svært at 
fastholde troen på en hytteby for hjemløse. Diskussio-
nen om en hytteby til Vejles hjemløse begyndte med en 
idé for lang tid siden. Først for 12 år siden tog den form 
og førte til en politisk beslutning. Siden gik det galt 
med både adresseflytning og entreprenør-konkurser, 
men den 20. september 2013 var det ganske vist : Hyt-
tebyen blev indviet med de traditionelle taler, snorklip-
ning mv., og kort efter flyttede de første beboere ind. 

Vejle Kommune, Kirkens Korshær, boligforeningen 
AAB og repræsentanter var Udsatterådet var samar-
bejdspartnere om projektet. Ved indvielsen var de alle 
enige om, at det har været sliddet værd, og de var glade 
for endelig at kunne tilbyde tag over hovedet til den 
udsatte gruppe af hjemløse.

Den daglige hyttedrift 
Hyttebyen, der består af seks hytter plus et fælleshus, 
bliver drevet som en almen boligafdeling. Der er ansat 

en social vicevært, som i dagligdagen støtter beboerne 
og er med til at skabe rammer, miljø og omgangsformer 
i hyttebyen. Målgruppen for boligerne er mennesker, 
som er hjemløse, som ikke trives i eksisterende bofor-
mer og / eller er mennesker med alkohol- og blandings-
misbrug.



8

MARKANTE AFTRYK 
ET SOCIALT FRIRUM UNDER HØJBANEN 

Vi bruger byen forskelligt, men der skal være plads til os 
alle. Det tager Vejle Kommune hensyn til i deres byud-
vikling – også når det gælder de socialt udsatte.

Der er forskellige grupper af socialt udsatte mennesker 
i Vejle midtby. Nogle er meget synlige og skaber indi-
mellem problemer for borgere og forretningsliv. Andre 
har på grund af byfornyelse mistet deres sædvanlige 
tilholdssteder og opholder sig nu steder, som ikke er sær-
ligt hensigtsmæssige – hverken for byens borgere eller 
de udsatte, som føler sig udstødte.

Kommunen spurgte derfor de udsatte, hvad de havde af 
behov i byrummet. De svarede: „Et sted med toilet, vand 
og varme, og hvor vi ikke er til udstilling for andre“. 

Det har de nu fået. Der er blevet indrettet et opholdssted 

i et lokale „Under Højbanen“ i Vejle, som er et sted, hvor 
mange socialt udsatte, dvs. mennesker med misbrug, 
hjemløse mv., i mange år har holdt til. Også området 
omkring „Under Højbanen“ er blevet forskønnet, og 
det er brugerne, som selv været med til at bestemme, 
hvordan det skal se ud og bruges. Det er sket i tæt sam-
arbejde med kommunen og den københavnske kunstner 
Kenneth Balfelt, der har erfaring med at designe byrum 
med plads til de udsatte. Som en del af projektet er der 
også blevet arbejdet med konfliktløsning de forskellige 
borgergrupper imellem. 

Der arbejdes på forskellige planer på at få stedet til at 
fungere, så der er plads til alle. Der er bl.a. ved at blive 
lavet et lokalråd, hvor Udsatterådet, Vejle Kommune, 
brugerne, forretningslivet og opsøgende og sociale med-
arbejdere, deltager.

Som en del af et byudviklingsprojekt i Vejle Kommune har de socialt udsatte – efter eget ønske 
– fået deres helt eget sted.



MARKANTE AFTRYK 
ET SOCIALT FRIRUM UNDER HØJBANEN 

Da „Det Sociale Frirum“ blev indviet i maj 2014 sagde 
Gitte Frederiksen, udvalgsformand i Voksenudvalget, 
til de fremmødte brugere og forretningsdrivende : 

– Hovedformålet med projekt „Det Sociale Frirum“ er 
at skabe et byrum med plads til alle og sikre et godt 
naboskab. At bo og leve side om side kan være svært – 
og eventuelle uenigheder bliver ikke alene løst med et 
lokale og moderniseringer. Det ved jeg godt. Men det 
er vigtige brikker for at komme i mål. Derimod er det 
vigtigt at sikre et godt naboskab og en god kommuni-
kation.



MARKANTE AFTRYK 
DANSKE UDSATTERÅD TIL TOPMØDE I VEJLE  

Det er meget forskelligt, hvordan udsatterådene i Dan-
mark er sammensat, og hvad der optager rådene, for der 
er ingen decideret politik på området. 

– Da vi mødtes til topmøde i 2013, var det for at dele ud 
af vores erfaringer : Hvad går godt ? Hvad går mindre godt? 
Og på den baggrund lave et notat til folketingspolitikerne, 
som samler erfaringer og kommer med bud på udsatte-
rådenes fremtid i Danmark – også for at skabe en fælles 
retning, siger Cliff Kaltoft, formand for Vejle Kommunes 
udsatteråd.

Ét har rådene dog tilfælles – nemlig ønsket om at for-
stærke et fælles ansvar for de allersvageste i samfundet 
og være deres talerør i forhold til bl.a. de kommunale 
indsatser på området. 

Der var også stor enighed om, at udsatterådene skal have 
et kontinuerligt fokus på de udsatte grupper, fx ved at 
rådgive dem og komme med nye perspektiver i forbin-
delse med en politisk beslutning, en strategiproces mv. 
Ofte kan en ny politisk beslutning have konsekvenser 
– ofte utilsigtede – for de socialt udsatte, og så skal de 
kommunale udsatte råd være klar til at agere vagthund 
og minde beslutningstagerne om ikke at glemme de 
udsatte. 

Hvordan ser fremtiden ud for udsatteråd ? Det var hovedtemaet, da udsatteråd fra hele Danmark 
satte hinanden stævne i Vejle for at diskutere rådenes betydning nu og fremover. 
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MARKANTE AFTRYK 
DANSKE UDSATTERÅD TIL TOPMØDE I VEJLE  

Udsatteråd i Danmark
I alt 22 kommuner i Danmark har udsatteråd, som 
taler de socialt udsattes sag. De socialt udsatte er 
hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindsliden-
de, alkoholmisbrugere og etniske minoriteter. Men-
nesker, som lever i udkanten af det sociale fællesskab.

Hvad kom der ud af topmødet?
Da Vejle Kommune og Udsatterådet i 2013 var vært 
for et topmøde for udsatterådene i Danmark, var 
budskabet fra de forsamlede udsatteråd, at der er 
brug for et samlet talerør fra de lokale udsatteråd til 
det centrale niveau: Regeringen og Folketinget. Der 
blev derfor udarbejdet et notat til folketingspolitiker-
ne, som samler erfaring og gode råd.



MARKANTE AFTRYK 
TAG OVER HOVEDET TIL SOFASURFERE OG UNGE PÅ 
GADEN  

Tal fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd viste 
i 2011, at der var markant flere hjemløse unge mellem 
18 og 24 i Danmark end tidligere år. En tendens, Vejle 
Kommune også mærkede til. Byens varmestuer oplevede 
bl.a. en stigning i antallet af unge, som kom for at gøre 
brug af varmestuernes tilbud som et bad og menneskelig 
omsorg. 

For at imødekomme akutovernatningsbehovet i Vejle 
valgte politikerne at lave et ungepensionat på Nørretorv i 
Vejle. Pensionatet åbnede den 1. november 2013 og består 
af tre lejligheder. Der er en social vicevært tilknyttet.

Tilbuddet er til unge mellem 18-30 år, som har behov for 
et midlertidigt opholdssted, fx hvis den unge ikke har et 
sted at bo eller har personlige, sociale eller psykiske van-
skeligheder, der er pludseligt opstået eller har udviklet 
sig over tid.                 

Målet med et ophold på et ungepensionat er:

•  At stabilisere den unges situation
•  At forbedre den unges mulighed for at klare sig i / få 

egen bolig
•  At udrede den unges situation og evt. lave en plan for 

fremtiden (job/uddannelse, misbrugsbehandling)
•  At opbygge den unges netværk

Siden åbningen har der været 93 henvendelser, hvor 16 
unge har haft et længerevarende ophold, mens 29 unge 
har været i akutophold. De resterende er blevet afvist, 
fordi de enten ikke passede ind i målgruppen eller pga. 
pladsmangel.

En stigning af antallet af unge, der sover på gaden eller på sofaen hos venner, var baggrunden 
for lave et ungepensionat i Vejle.
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Hvorfor et ungepensionat?
Vejledning om botilbud til voksne anbefaler, at unge 
under 24 år ikke opholder sig på forsorgshjem, da de 
unge risikerer at blive marginaliseret. Med etablerin-
gen af et ungepensionat til midlertidige ophold ønsker 
Vejle Kommune at leve op til vejledningens anbefalin-
ger. Et lokalt tilbud giver også Myndighed mulighed 
for tidligere at komme i kontakt med unge med særlige 
behov tidligere. 
(uddrag fra folderen „Ungepensionat i Vejle“)

– I Myndighed er vi udfordret på varigheden, da et 
længerevarende ophold er en individuel og konkret 
vurdering, der ofte sker i samarbejde med den unges 
sagsbehandler eller mentor i Jobcenter-regi. Og det er 
de længerevarende ophold, der efterspørges. Vi arbej-
der som udgangspunkt i et tidsperspektiv af max. ca. 
3 måneders varighed, så tilbuddet ikke får karakter 
af ungdomsbolig, fortæller Pia Jensen, sagsbehandler 
i Myndighed og tilføjer, at det er meget få af de unge, 
der alternativt ville vælge et ophold på forsorgshjem.

– Målet med tilbuddet er at komme i kontakt med 
unge med særlige behov langt tidligere og derfor også 
kan sætte ind med de nødvendige indsatser som råd-
givning, uddannelse, misbrugsbehandling eller andet, 
fortæller udvalgsformand Kit Kielstrup (formand for 
Voksenudvalget i 2011).



MARKANTE AFTRYK 
NY UDSATTESTRATEGI SKAL SIKRE SOCIAL LIGHED  

Et godt samfund kan kendes på den måde, det behandler 
mennesker, som lever i udkanten af det sociale fællesskab, 
og det drejer sig om en stor, uhomogen gruppe. Lige fra 
gruppen af hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbru-
gere, prostituerede, sindslidende, etniske minoriteter til 
mennesker i krise, arbejdsløse og børn og unge, som bor 
i familier med sociale problemer mv.

Fire temaer
Derfor er der i Vejle Kommune i 2014 lavet en strategi, 
som arbejder for at skabe social lighed og værdighed 
for alle borgere – og i sidste ende skal den være med til 
at nedbringe antallet af udsatte. Dette skal helt konkret 
gøres ved at have fokus på fire udvalgte temaer: 

Sundhed og forebyggelse, særlige boligløsninger, 
nye sociale frirum rundt i Vejle – og endeligt accept af 
retten til at træffe egne valg. 

Strategien er godkendt i byrådet og bliver nu tænkt ind 
i kommunens arbejde på alle områder – lige fra skole-, 
børne- og ungeområdet til teknik-, arbejdsmarkeds- og 
socialområdet. Der arbejdes også på tværs af forvalt-
ningerne i kommunen. Det er etablering af „Det sociale 
frirum“ et godt eksempel på (se side 8). Her har både 
Teknik og Miljø, Velfærdsforvaltningen, Sundhed og 
Forebyggelse og Jobcentret arbejdet – og gør det stadig – 
tæt sammen.

Det brede fokus skal være med til at nedbryde den nega-
tive arv, så mennesker ikke ender i gruppen af udsatte, 
men i stedet gøre, at alle børn og unge vokser op i en til-
værelse fyldt med håb, drømme og sejre – uanset deres 
sociale, økonomiske eller kulturelle livsbetingelser.

Udsatterådet, frivillige organisationer og Vejle Kommune har sammen lavet en udsattestrategi, 
som skal sikre social lighed og nedbryde den negative arv.
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– Skal strategien lykkes og ikke stå at samle støv, 
kræver det, at vi arbejder sammen – internt i Vejle 
Kommune og med de frivillige organisationer, politiet, 
skoler, sygehusene og de erhvervsdrivende. Vi skal også 
arbejde sammen med borgerne og give dem mulighed 
for at skabe ansvar for eget liv. Strategien bygger derfor 
på erfaringer fra Udsatterådet, de frivillige organisati-
oner og medarbejdere i Vejle Kommune.
– Martin Jensen, næstformand i Voksenudvalget, 2014

Læs udsattestrategien på 
www.socialogpsykiatri.vejle.dk
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MARKANTE AFTRYK 
SOCIALSYGEPLEJERSKE TIL DE SOCIALT UDSATTE  

Socialt udsatte har en højere sygelighed og dødelighed 
end andre. De lever et kaotisk liv – mange på gaden og 
også som misbrugere af alkohol, stoffer eller begge dele. 
Derfor ansatte Vejle Kommune i 2012 en socialsygeplejer-
ske som en del af et etårigt projekt. Projektet skulle sikre 
de socialt udsatte nemmere adgang til sundhedssystemet, 
motivere borgere med misbrug til at søge behandling og 
registrere de udsattes sundhedstilstand i Vejle Kommune. 

Det viste sig hurtigt, at behovet for en sygeplejerske på 
gadeplan var til stede, og allerede i 2013 blev ordningen 
gjort permanent.

Et af hovedpunkterne i Vejle Kommunes fælles bud-
getforlig for 2013 var en øget indsats over for udsatte 
borgere. Voksenudvalget fik 33 mio. kr. ekstra over 
de næste fire år, hvoraf 3,1 mio. kr. blev øremærket til 
socialt arbejde, bl.a. til at gøre ansættelsen af en social- 
sygeplejerske permanent.

Kræver tillid
– I starten blev der brugt rigtig meget tid på at lære 
borgerne at kende og falde ind i deres miljø, så behovet er 
steget i takt med, at de har fået tillid til mig. De skal opleve 
at noget lykkes for dem, for at jeg kan få lov at hjælpe, når 
det gælder. Mange af de udsatte mennesker, jeg møder på 
gaden, har oplevet svigt i barndommen og har derfor som 
udgangspunkt ikke tillid til systemet. Denne mistillid til 
systemet har fulgt dem, og mange har ikke tillid til autori-
teter, siger socialsygeplejerske Signe Koba Larsen.

Hun cirkulerer omkring fem væresteder i Vejle midtby, 
hvor hun møder aktive og afvænnede misbrugere, hjem-
løse, psykisk syge og andre udsatte. Hun har ikke faste 
mødetidspunkter, men er altid tilgængelig og kommer, 
når der er bud efter hende. Hun kontakter også ofte syge-
hus eller læge på vegne af borgerne, hjælper dem til læge 
eller tandlæge, plejer sår og injektionsskader mv. Andre 
gange handler det om rygestop, gode råd og vejledning. 

De socialt udsatte har fået deres egen sygeplejerske, som skal give et billede af og forbedre 
socialt udsatte borgeres sundhed. 



Udgangspunktet for stillingen som socialsygeplejerske var 
en formodning om, at sygeplejersken skulle hjælpe med 
at behandle sår og injektionsskader. Men det har vist sig 
at der også er brug for en social og psykiatrisk indsats. 
Derfor består en stor del af Signes arbejde også i at give 
misbrugerne og de hjemløse den hjælp, de har brug for. 
Og her består opgaven ofte i at være en slags brobygger til 
systemet, da de udsatte ikke passer ind i normerne inden 
for sundhedssystemet:

– Jeg skal ikke udføre, men sikre, at borgerne bliver tilbudt 
de samme muligheder for hjemmepleje, sårbehandling, me-
dicin mv. som alle andre borgere og på den måde integrere 
dem i det etablerede sundhedssystem. Her giver jeg mine 
erfaringer og særlige kendskab til de udsatte borgere videre 
til sundhedspersonalet, fortæller Signe Koba Larsen.

– Det er meget vigtigt at være ærlig og åben over for de 
udsatte, jeg møder, og at jeg tør tro på det, de siger. De 
møder så mange andre, der ikke gør det. Også inden for 
sundhedssystemet, siger Signe Koba, som har været ansat 
som socialsygeplejerske siden 2013.

Lige adgang til sundhed
Baggrunden for ordningen er da også et politisk ønske om 
at styrke indsatsen for mere lighed i sundhed, da mange 
socialt udsatte mangler tillid til sundhedssystemet og der-
for sjældent henvender sig til lægen om deres helbred. 

– Vejle Kommune vil gerne styrke indsatsen for mere 
lighed i sundhed. I vores sundhedspolitik står der, at alle 
borgere i Vejle skal have mulighed for at leve et sundt liv. 
Det betyder også, at vi skal tage hånd om de svageste – og 
vise hensyn og sætte særlige initiativer i gang i forhold til 
denne borgergruppe, siger Kit Kielstrup, formand i Vok-
senudvalget i 2013.
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GODE TÆNDER – OGSÅ TIL SOCIALT UDSATTE  

I en undersøgelse lavet i Vejle Kommune i 2012 svarede 
seks ud af ti socialt udsatte, at de havde haft smerter eller 
ubehag fra mund eller tænder inden for det sidste år. Des-
uden havde næsten halvdelen problemer med overhovedet 
at tygge maden. 

– De tager narkotika og andre ting, der gør det svært at 
klare tandhygiejnen, fordi de bliver meget tørre i munden. 
Når de så får ondt, så dulmer de smerten i stedet for at 
gå til tandlægen, og der er også et økonomisk aspekt i det, 
forklarer Cliff Kaltoft, formand i Udsatterådet i Vejle.

Mere end halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen 
svarer da også, at det er økonomi, der er årsagen til, at 
tandlægen ikke prioriteres.

Udover det økonomiske aspekt, som spænder ben for 
tandplejen, er udsatte mennesker ofte behovsstyrede og 
venter ikke på en tandlægetid, hvis tænderne gør ondt. 
Og når de så endelig gør, er vejen til tandlægen lang og 
besværlig. Der skal bestilles tid. Så skal der laves over-
slag på, hvad tandbehandlingen koster. Derpå skal der 
søges om økonomisk støtte til behandlingen. Er man 
hjemløs, er der ingen steder at sende overslaget – eller 
også kan borgerne kan ikke dokumentere deres udgifter.

Som en del af undersøgelsen blev der også gennemført 
gruppeinterview med Udsatterådet for at skabe bruger-
drevet innovation og designe et tilbud til socialt udsatte. 

Gruppeinterviewet med Udsatterådet har medført en 
række anbefalinger til det nye tilbuds indhold og ud-
formning (uddrag):

Langt de fleste mennesker med stofmisbrug og alkoholproblemer har problemer med tænderne, 
og de får ikke gjort noget ved deres tandproblemer. Derfor er der lavet et tilbud om omsorgs-
tandpleje til særligt udsatte borgere. 



•  En indsats i forhold til tyggefunktion og smertebe-
handling vægtes 

•  Der bør tænkes i forebyggelse med hensyn til at 
sætte rettidig ind med akut tandbehandling, så de 
udsatte ikke bevæger sig ind i en ond cirkel med 
selvmedicinering i form af et øget alkoholforbrug 
eller stofmisbrug

•  De udsatte skal mødes i øjenhøjde og med realisti-
ske forventninger 

•  Tilbuddet skal placeres let tilgængeligt – gerne et 
kombineret mobilt og stationært tilbud 

•  Tilbuddets åbningstider lægges i det tidsrum, hvor 
de udsatte er mindst påvirket af deres eventuelle 
misbrug, psykiske sygdom mv. 

•  Der bør gøres en indsats for at rekruttere frivillige, 
som matcher målgruppen

Tandpleje på gadeplan
På baggrund af såvel undersøgelsen som Udsatterådets 
ønsker har kommunen lavet en opsøgende ordning, 
hvor bl.a. en tandlæge og opsøgende medarbejdere har 

været på gaden og besøgt væresteder for at undervise 
i tandpleje og tandsundhed. Nogle borgere er også 
– bogstaveligt talt – blevet taget ved hånden, så de er 
kommet til tandlægen. 

Den svageste del af de udsatte kan i dag visiteres til 
kommunale tandplejetilbud som omsorgstandpleje 
eller specialtandpleje, hvor personalet er uddannet 
til målgruppen og også klædt på til at rådgive og evt. 
guide de socialt udsatte videre i det kommunale 
system. Visiteringen kan desuden ske direkte fra 
kommunens opsøgende gademedarbejdere og social-
sygeplejersken.

– Hos omsorgstandplejen er der plads til at være den, 
man er. Der er interesse for målgruppen, og de føler sig 
set, velkommen og mødt. De bliver hjulpet og guidet 
– og så er det er ok at komme i den tilstand, man 
magter. Det kan fx være at man er påvirket af det ene 
eller andet, fortæller socialsygeplejerske Signe Koba 
Larsen.
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LIGHED I SUNDHED  

Alle borgere i Vejle skal have så mange gode leveår som 
muligt. Det gælder både de, der er raske og de, der alle-
rede lever med en kronisk sygdom. Vejle Kommune har 
derfor med deres sundhedspolitik for 2014-2016 styrket 
indsatsen for mere lighed i sundhed.

Lighed i sundhed betyder, at alle skal have mulighed for 
at leve et sundt liv. Den sociale ulighed i sundhed har 
været stigende gennem de sidste år. Der er sket en polari-
sering i befolkningens sundhedstilstand. Derfor skal der 
på nogle områder tages særlige initiativer for at fremme 
lighed i sundhed – på tværs af forvaltninger, sektorer og 
fagområder. Øvrige indsatsområder i sundhedspolitikken 
har alle et eller flere mål, der styrker lighed i sundhed.

Det vil Vejle Kommune
•  Iværksætte en systematisk indsats om støtte til æn-

dring af sundhedsadfærd overfor de målgrupper, der 
er hårdest ramt af ulighed i sundhed.

•  Styrke de målrettede indsatser i forhold til de socialt 
udsatte og sårbare grupper.

•  Styrke den tværgående indsats i kommunen med 
fokus på muligheder for opsøgende arbejde overfor 
målgrupperne.

•  Videreudvikle patientuddannelser, der tager hensyn til 
socialt udsatte og sårbare grupper.

•  Fortsætte pilotprojekter, der styrker lighed i sundhed.
•  Sikre let adgang til sundhedstilbud for alle.
•  Opfordre til sundhedstiltag i belastede områder.
•  Fortsætte med sundhedsindsatser for ledige og lang-

varigt sygemeldte.
•  Fortsætte genoptræning efter sygehusophold.
•  Tandplejen vil fortsat have fokus på udsattes børns 

tandsundhed.
•  Vejle Kommune vil i samarbejde med andre sekto-

rer arbejde for, at alle kommunens borgere har lige 
adgang til sundhedsbehandling. 
(uddrag af sundhedspolitikken)



Sundhedspolitik: 
„Vi har sunde borgere i en sund kommune“

Visioner og rammer for forebyggelse og sundhedsfremme

SundhedSpolitik

2012-2016
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NATHERBERG  

Det tidligere Vejle Amt placerede to forsorgshjem for 
socialt udsatte i henholdsvis Horsens og Kolding. Her 
kunne regionens hjemløse – også Vejle-borgere – få en 
seng for natten. De to forsorgshjem eksisterer stadig, og 
hjemløse kan stadig søge ly for natten i de to byer, men 
efter kommunalreformen i 2007 blev mange hjemløse 
mere lokalfokuseret. Det betød, at der blev efterlyst 
midlertidige tilbud som fx natherberg til de socialt 
udsatte i de enkelte kommuner.

På den baggrund blev der i første omgang – og på frivil-
lige hænder – i løbet af vinteren 2011 lavet et akut-her-
berg på Grejsdalsvej i Vejle, og i forlængelse heraf blev 
der i Vejle Kommune arbejdet videre med forslaget om at 
etablere et varigt overnatningstilbud til socialt udsatte. 

Da Foreningen Vejle Herbergs Venner sideløbende 
hermed etablerede et natherberg i Danmarksgade, valgte 

politikerne at støtte op om det frivillige initiativ med 
økonomisk støtte, og herberget er i dag et fast tilbud, 
som hvert år får tilskud fra § 18-puljen til drift og afløn-
ning af en medarbejder. I dag har natherberget flyttet 
adresse til Havnegade. 

Natherberget har åbent fra 19.00 om aftenen til kl. 8.00 
om morgenen, så hjemløse kan få en seng at sove i. For-
eningen registrerer antallet af besøgende, og om de er 
under eller over 25 år. Herberget har lukket ca. fra 1. maj 
til 1. september. I denne periode henvises borgerne til 
forsorgshjemmene i Horsens og Kolding.

Der er ansat en medarbejder, Bettina Sørensen, som står 
for alt lige fra koordinering af vagtplaner og rekruttering 
af frivillige, rengøring og tøjvask til samarbejde med Vejle 
Misbrugscenter og sagsbehandlerne i Vejle Kommune. 

Vejle Kommune fik et natherberg i 2012 – og det var noget, som hjemløse i Vejle havde 
efterlyst længe – særligt om vinteren. 



– Vi forsøger også at hjælpe de borgere videre, som gerne 
vil – både med misbrugsbehandling, egen bolig og prak-
tikpladser. Hvis en borger får tag over hovedet, er vi klar 
med støtte – både til de praktiske ting som møbler, tøj 
mv. og til dialogen med kommunen, siger Bettina Søren-
sen og fortæller, at i forhold til misbrugsbehandlingen har 
herberget den fordel, at medarbejderne er i kontakt med 
borgerne om morgenen, hvor de er friske og uden påvirk-
ning af alkohol eller andre rusmidler.

– Vi oplever også, at de brugere, som får egen bolig, 
fortsætter med at komme her, da de ikke har ret meget 
netværk og derfor risikerer at blive ensomme, siger Betti-
na Sørensen.

– Herberget giver mig ro og tryghed. Jeg ved, at jeg har et 
sted at sove og andre at tale med. Det giver mig også en 
fornemmelse af, at jeg er del af noget – et fællesskab med 
andre, fortæller en bruger af herberget. 
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