
Sundhedscenteret 

– en ramme til fremme af sundhed?

Sundhedspolitik fylder godt på den kom-

munale dagsorden. her skal sundheds-

indsatser prioriteres og praktiseres både

som målrettede indsatser overfor de alle-

rede sygdomsramte og overfor de endnu

raske borgere, som man fra politisk hold

vurderer kan drage fordel af en sundheds- 

fremmende indsats (Pedersen & Peter-

sen 2014: 276). Sundhedsloven adresse-

rer kommunernes sundhedsfremmende

og sygdomsforebyggende ansvar over-

for borgerne (Sundhedsloven 2010), og

sundhedsstyrelsen udstikker retnings-

linjerne for, hvad staten mener med

sundhedsfremme og forebyggelse. Sund-

hedsstyrelsen definerer således forebyg-

gelse som: ”Sundhedsrelateret aktivitet,

der søger at forhindre opståen og udvik-

ling af sygdomme, psykosociale proble-

mer, eller ulykker og dermed fremmer

folkesundheden” og sundhedsfremme

som: ”sundhedsrelateret aktivitet, der

søger at fremme den enkeltes sundhed 

og folkesundheden ved at skabe rammer 

og muligheder for at mobilisere patien-

ters og andre borgeres ressourcer og 

handlekompetence” (Sundhedsstyrelsen:  

27). Som det fremgår af de to definiti-

oner, er der et bredt skøn til stede, når 

kommunerne skal ’oversætte’ sundheds-

styrelsen og sundhedslovens intentioner 

og formål med sundhedsfremme og fore-

byggelse til borgerindsatser.

Kommunerne har heller ikke overra-

skende valgt forskellige veje i organise-

ring, bemanding og i implementering  

af sundhedsfremmende indsatser (due, 

Waldorff, Aarestrup, Curtis 2008: 13; 

Aarestrup, due & Kamper-Jørgensen 

2007: 1). I tabel 1 ses det, hvor mange 

kommuner i de fem regioner der har valgt 

at organisere sundhedscentre, og hvor 

mange der enten har planer om at etab-

lere et sundhedscenter eller ikke har et 

sundhedscenter i efteråret 2013.
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I efteråret 2013 har hver anden dansk 

kommune således etableret et sundheds- 

center som en ramme til at fremme 

sundhed og forebygge sygdom blandt 

borgerne. de resterende kommuner har 

valgt at bruge enten eksisterende struk-

turer og organisationer så som plejehjem 

og lægeklinikker eller mobile løsninger 

som bl.a. sundhedsbusser til at varetage 

de kommunale sundhedsfremmende og 

forebyggende opgaver.

der er imidlertid også stor variation på, 

hvordan kommunerne med sundheds-

centre forstår centrenes primære opga-

ver, hvordan sammensætningen af sund-

hedsprofessionelle ser ud, hvordan 

organiseringsformen er og dermed også 

på den gruppe af borgere, der enten hen-

vises af egen læge, fra hospitalsregi, eller 

som kommer i sundhedscenteret på eget 

initiativ. 

Artiklen undersøger 19 ud af de eksiste-

rende 48 sundhedscentre i forhold til, 

hvordan de har valgt at indrette og struk-

turere de fysiske rammer for sundheds-

fremmende og forebyggende borgerind-

satser (se tabel 1). Artiklens konklusioner 

baserer sig på feltanalyse af sundheds-

centrenes organisering og på de forskelle 

og ligheder, som blev observeret ude på 

sundhedscentrene, og som også udgør 

analysens primære datagrundlag. 

Teoretisk ramme

Tidligere studier af sundhedscentre har 

interesseret sig for at kortlægge, hvilke 

politiske, administrative eller tekniske 

omstændigheder der forhindrer at sund-

hedsindsatser føres ud i livet (lanner-

ström et al.: 2013; Bello et al.: 2013; Ralph 

et al.: 2013). derudover har tidligere stu-

dier fokuseret på effekten af specifikke 

tiltag eller administrative systemer for 

borgernes sundhedstilstand (lebrund-

harris: 2013; olayiwola et al.: 2013). nogle 

studier peger endda på, at sundhedscen-

tre under særlige betingelser kan danne 

rammen om essentielle fællesskabspro-

cesser i lokalsamfundet, hvis sammen-

hæng med sundhedsfremmende eller 

forebyggende effekter dog ikke etable-

res (Clauss-Ehlers: 2003; Friedman et al.: 

2004; haines et al.: 2007: Scotta & Shan-

kerc: 2010). Vi ved imidlertid fra sociolo-

giske studier (hall & lamont 2013), at der 

er en positiv sammenhæng mellem sund-

hed og fællesskab, hvorfor det er interes-

sant at undersøge, under hvilke betin-

gelser borgeren møder den kommunale 

indsats i sundhedscenteret. 

Vi har en forventning om, at de fysiske 

og sociale rammer har en betydning for, 

hvilke sundhedsindsatser det er muligt 

at opnå i sundhedscentrene, dvs. de 

muligheder, der er for at sidde, stå, tale 

og være i rummet eller for, hvad vi forstår 

som fællesskabsprocesser og interakti-

onsmuligheder. Vi forventer, at indretnin-

gen i centrene bestemmer, hvilke former 

og typer af møder der kan foregå mellem  

de ansatte i huset og de borgere, der 

kommer for at få en sundhedsindsats.

hypotesen, at fysiske rammer betinger 

adfærd, har rødder i flere socialviden-

skabelige litteraturer, fx i magtteoretiske 

perspektiver på disciplinering (Foucault 

2001), kultursociologiske teorier (douglas 

1986) og ikke mindst inden for den sym-

bolske interaktionisme, hvor adfærd for-

stås som fremstilling, der knytter sig til 

rollespil mellem mennesker (Goffman 

1990:13-44). Erving Goffman beskriver de 

fysiske rammer som en ’scene’, der ser 

Tabel 1: Sundhedscentre i danske regioner

Sundhedscenter ingen sundhedscenter Sundhedscenter på vej

nord 7 (3) 4 0

Midt 12 (5) 5 2

Syd 10 (4) 12 1

hovedstaden 11 (3) 18 0

Sjælland 8 (4) 7 1

Total 48 (19) 46 4

Celleindhold: Danmarks 98 kommuner. Tal i parentes angiver antal observerede sundhedscentre
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ud på en særlig måde. den har et udse-

ende, der refererer til tegn på status. 

Ifølge denne forståelse af fysiske ram-

mer kan en social sammenhæng således 

iagttages som en scene, der refererer til 

en række tegn og betydninger, der giver 

mening inden for scenens opsætning. det 

er disse tegn og betydninger, som ifølge 

Goffman fremmer bestemte væremåder  

og undertrykker andre. En scene kan 

ifølge Goffman også variere på ritualise-

ringsgrad, dvs. i omfanget af handlinger, 

der gennemføres uden behov for reflek-

sion eller initiativ. der er fx forskel på, 

hvor ritualiseret en gågade er i forhold til 

en retssal. På gågaden går folk spontant 

fremad, mens væremåde og udtryksform 

i en retssal er mere eller mindre bestemt 

på forhånd. her er det altså mere tydeligt, 

hvilke væremåder der er acceptable, og 

hvilke der anses som uacceptable. han 

taler således om, at interaktioner foregår 

i front og derfor også om, at der er ’sce-

niske aspekter af fronten’ (the setting), 

som beskriver den fysiske indretning, og 

som fx kan bestå af møbler, dekorationer  

og af baggrundsartikler, der supplerer 

sceneriet: “Front, then, is the expressive 

equipment of a standard kind intentio-

nally or unwittingly employed by the indi-

vidual during his performance” (Goffman 

1990: 32). Vi anvender disse teoretiske 

greb i analysens interaktioner mellem de 

sociale rammer, de fysiske rammer og de 

personer, der er observeret i sundheds-

centrene. 

I analysen af sundhedscentrenes person- 

galleri henviser vi konsekvent til de 

observerede som enten ’personale’ eller 

’borgere’. Ved et personale forstår vi en 

person, der er ansat på sundhedscen-

teret, og hvis arbejde består i at møde 

borgerne enten for en sundhedsfrem-

mende eller en forebyggende indsats. 

Ved en borger forstår vi en person, der 

som skatteborger selv har været med til 

at finansiere sundhedscenteret. 

data

På baggrund af feltobservationer i 19 

sundhedscentre fordelt på alle regioner 

undersøger vi, hvad der karakteriserer 

interaktionerne mellem sundhedsprofes-

sionelle og borgere i sundhedscente-

ret. Vi kigger efter, hvilket persongalleri 

der er i sundhedscentret, hvordan huset 

fremtræder arkitektonisk, herunder hvor-

dan det er indrettet og mere generelt 

interesserer vi os for at beskrive, hvad 

det er for et liv, der præger det enkelte 

sundhedscenter, ligesom vi beskriver  

borgerne på tidspunktet for observa-

tionen. Tre personer har gennemført 

observationer og taget feltnoter efter 

en feltnoteguide for at sikre reliabili-

tet, dvs. samme opmærksomhedspunk-

ter i observationerne. Alle observationer 

er efterfølgende skrevet ud, anonymise-

ret og behandlet i nVivo. Vores observa-

tioner er imidlertid begrænset af kun at 

vare mellem 1 og 2 timer. Et hverdags-

indblik er efterstræbt ved at observere i 

tidsrum, hvor der foregår flest aktivite-

ter med borgerne. Vi har anvendt en to-

trins analysestrategi som fortolknings-

base (lofland & lofland 2006). Først 

gennemførte vi en åben kodning af felt-

De tilbud, som borgerne benytter, er 
i overvejende grad behandlende eller 
forebyggende, men der ses også glimt af 
sundhedsfremme i enkelte centre.
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observationerne med fokus på at identi-

ficere sundhedscentrenes scener (deres 

fysiske og sociale rammer). denne før-

ste eksplorative analyse blev herefter 

anvendt som basis for en systematisk og 

inklusiv kodning af hele materialet. 

analyse

Vi skal nu se nærmere på, hvordan sund-

hedscentre skaber rammerne for sund-

hedsfremme og forebyggelse overfor 

byens borgere. Vi starter med at beskrive 

de fysiske rammer, eller – for nu at blive i 

Goffmans terminologi – sundhedscente-

rets scene. derefter kigger vi mere ind-

gående på den sceniske front og på de 

sociale rammer inde i centeret. det gør vi 

ved at beskrive rekvisitter (møbler, dekora-

tioner, billeder og andet inventar), person-

galleri, væremåder og interaktioner inde i 

centeret. Vi identificerer to hovedhustyper 

i vores materiale: det borgernære og det 

kliniske sundhedscenter. I analysen af per-

songalleri og hustyper henviser alle refe-

rencer til tabel 2, som fremstiller hovedre-

sultatet af vores kodning:

Til sidst i analysen diskuterer vi, hvor-

vidt der er en systematik i de beskrevne 

forskelle og ligheder på den sceniske 

front med de interaktioner (og mangel på 

samme), som er blevet observeret.

Tabel1: Koderesultat

Centertype Sundhedscenter* personale (antal) Borgere (antal)

Borgernær:
Centre, som er beliggende sammen med 
andre afdelinger/tilbud, så som børne-
haver og idrætshaller. Udendørs facilite-
ter, såsom basketballbane, grill og en stor 
legeplads.
ligger centralt.

M4 > 7 7

M3 > 3 1

S4 7 16

M2 > 11 > 40

M5 > 9 4

n3 > 5 > 5

Klinisk:
nedlagte sygehusbygninger eller kommu-
nale bygninger. Fleretagers institutioner 
med tilhørende store parkeringspladser og 
lidt buskads. Anvisninger med oversigt-
kort over bygningerne. Indgangen består 
af automatiske døre.
ligger centralt.

S2 > 5 > 6

Sj1 > 5 > 7

Sj2 > 4 > 10

M1 (city) > 5 6

h1 > 25 
(kursus for ansatte)

 > 15

n2 3 6

n1 2 > 12

h3 6 > 26

Borgernær + klinisk indretning S1 > 7 > 10

Sj4 > 5 > 30

Sj3 > 11 > 20

Spartansk:
Minimalistisk og småt

S3 1 0

h2 > 5 1

*Sundhedscentrene er anonymiseret. Bogstaverne angiver region (N=nord, M=midt, S=syd, H=hovedstaden og Sj=Sjælland)
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fysiske rammer: hustyperne

Sundhedscentrene har vist sig at være 

meget ens placeret ude i kommunerne. 

de er – med få undtagelser – alle place-

ret i nedlagte sygehusbygninger eller 

kommunale bygninger. de ligger centralt 

i kommunernes største byer. Sundheds-

centrene er typisk i flere etager med  

tilhørende store parkeringspladser  

og ofte kun en lille smule buskads rundt 

omkring. der er anvisninger med offent-

lige oversigtkort over bygningerne, og 

når man kommer hen til det område, 

hvor centeret er placeret, er der et skilt, 

hvorpå der står ”Sundhedscenter”. 

når man går ind, mødes man udefra 

af store gennemsigtige glasdøre, som 

oftest åbner automatisk eller ved tryk på 

en knap. Et af de få centre, som adskiller 

sig, er Sundhedscenter M2. Sundheds-

centeret ligger i et multiaktivitetscenter 

opført af kommunen og den pågældende 

boligforening, der huser sundhedscente-

ret. det er en stor bygning, som ligger i 

et større boligsocialt område – et klassi-

ficeret ghettoområde under byfornyelse. 

Udover sundhedscenteret ligger kom-

munens lokale folkesundhedsafdeling i 

samme bygning. her finder man en afde-

ling med jordemoderpraksis, en idræts-

børnehave, nogle mødelokaler og en stor 

idrætshal. Bygningen er omgivet af græs-

plæne. der er en udendørs basketball-

bane, en stor grill og en stor legeplads 

som hører til idrætsbørnehaven. denne 

forskel på aktiviteter og tilbud, både inde 

i centeret og udenfor, ser ud til at betyde 

noget for interaktionsformerne. det ven-

der vi tilbage til senere i analysen. det 

generelle billede af centrene er dog, at 

de ligner andre offentlige institutioner, 

som vi kender det fra sundhedsvæsenet 

og kommunale institutioner som fx råd-

huse og skatteforvaltninger. de fysiske 

rammer ritualiserer en væremåde, der 

er passiv og afventende: Man ved, hvor 

man skal sidde, stå og gå og ikke mindst, 

hvor man ikke skal. dette er meget mod-

sat i M2, hvor de ydre rammer skaber en 

scene med forventninger om aktivitet, 

spil og i det hele taget en meget mindre 

ritualiseret væremåde. 

Sociale rammer: indretning

Men en ting er de ydre fysiske rammer, 

og de forventninger disse skaber, noget 

andet er selve den indendørs indretning 

og rummet, hvor borgerne tages imod. Vi 

finder, at der er stor forskel på henven-

delsesformen til borgerne i sundheds-
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centrene. Som vi nu skal se nærmere på, 

er sundhedscentrene indrettet meget 

forskelligt. I nogle centre er arealerne 

indrettet, så de indbyder til interaktion 

og aktivitet og i andre centre er arealerne 

indrettet på en måde, som adskiller bor-

gerne fra hinanden. 

Indretningsmæssigt har vi fundet to 

overordnede typer, som de fleste cen-

tre kan inddeles i. En borgernær og en 

klinisk type. den borgernære indretning 

sender hjemlige signaler, bruger farver 

og adskiller sig fra den kliniske indret-

ning ved at signalere en privat atmos-

fære, som bløder op for den institutio- 

nelle fysiske ramme. den kliniske indret-

ning dækker over neutrale til kolde farver,  

venteområder, der minder om venteom-

råder på sygehuse, hvor omgivelserne 

er ryddet for pynteting. Syv ud af de 19 

observerede centre har prioriteret en 

fysisk ramme, der ikke fremmer mulig-

hed for et borgerfællesskab (se tabel 

1). der er for eksempel ikke plads til at 

sidde sammen. her kommer man enten 

ind til en reception eller en infoskærm, 

hvor man kan få at vide af sekretæren 

eller læse på en skærm, hvor i huset man 

skal være. der er typisk et mindre vente-

område med en masse foldere om sund-

hed stillet op i reoler eller på stativer. 

Venteområderne fungerer flere steder 

som på et apotek eller hos en privatprak-

tiserende læge. der står et par enkelte 

stole, hvilket signalerer til borgerne at 

de skal hurtigt ind og hurtigt ud. Et sted 

trækker man et nummer og venter på, 

man bliver kaldt ind, et andet sted hæn-

ger der et skilt på væggen: ”’VEnTEoM-

RÅdE’ til sygeplejeklinikkerne. Behand-

ling sker KUn efter forudgående aftale”. 

denne indretning skaber mulighed for 

at systematisere alle besøgende bor-

gere og indskriver dem i en ventende og 

modtagende position, hvilket kan sam-

menlignes med en patientrolle, hvor man 

afventer behandling.

Seks ud af de 19 besøgte sundheds-

centre har valgt at prioritere en fysisk 

ramme, der fremmer en mindre rituali-

seret adfærd blandt borgerne (se tabel 

1). de anvender, hvad vi beskriver som 

en borgernær indretning og har vente-

områder med plads til mange. her kan 

folk sidde i grupper omkring borde eller 

i sofaer. der står ofte tændte stearinlys 

på bordene, og man har flere steder valgt 

at sætte vaser og andre pyntegenstande 

frem. der er typisk mulighed for the og 

kaffe, nogle steder også noget at spise, 

og så hænger der malerier på væggene. 

Malerierne er udstillet af lokale kunst-

nere og kan købes. I sundhedscenter Sj3 

har man fotografier af borgere, der ser 

glade ud og udfører aktiviteter sammen 

eller hygger sig med de ansatte.
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Ved at bruge tegn fra hverdagslivet, der 

signalerer at man gerne ’må blive lidt 

længere’, signalerer den fysiske indret-

ning her, at borgerne er en vigtig del af 

centeret og er betydningsfulde. Man har 

endvidere her valgt at placere et stort 

appelsintræ i centerets store lyse café. 

I sundhedscenter S4 har man valgt at 

bruge lidt pyntegrønt til at lukke vente-

området lidt inde, og man har et stort 

elghoved i plastic, der hænger på væg-

gen. når man kommer ind, er dagspro-

grammet skrevet af personalet med en 

tusch, og der er tegnet måger, vand og 

solskin på programmet. Væggen ved ind-

gangen er også dekoreret med et print af 

store røde babushka-figurer. disse for-

mer for indretning signalerer en henven-

delsesform, der inviterer til at sætte sig 

og slappe af. det kalder på en patient-

rolle, idet ritualet stadig er, at man skal 

sætte sig og vente. Men det skaber sam-

tidig rammerne for, at man kan udfylde 

en borgerrolle i et socialt fællesskab 

sammen med andre. Indretningen med 

borde til større grupper af mennesker 

former en scene, der er rettet mod et 

fællesskab. dekorationerne opfordrer til 

afslapning og en følelse af hjemlighed. 

Foruden de to hyppigst repræsenterede 

indretningstyper, den kliniske og den 

borgernære, er der to andre kategorier. 

den spartanske og den integrerede ind-

retning. Spartansk vil sige minimalistisk 

og småt. dette er kun observeret i to 

centre, som begge stod overfor at skulle 

flytte, og måske derfor var spartanske. 

derfor beskrives disse ikke her. den inte-

grerede indretningstype rummer både 

en klinisk og en borgernær indretning. 

dette findes i tre besøgte sundhedscen-

tre, der både huser private, kommunale 

og regionale aktører. Sundhedscenter 

Sj4 er et eksempel herpå. det ligger på 

et bygningsområde, der spreder sig ud 

på et meget stort areal. nogle bygninger 

indeholder privatklinikker med eksempel-

vis fodterapeuter, optikere eller psyko-

terapeuter, andre bruges af kommunale 

eller regionale aktører. En gengivelse 

af den integrerede indretning i Sj4 kan 

beskrives ved henholdsvis træningsaf-

delingen, som ligner og fungerer som en 

hospitalsafdeling. der står linnedvogne 

ude på gangen, som en rengøringskone 

er ved at ligge på plads, og der står stole 

langs væggen, hvor man kan sidde og 

vente. Farverne er hvide og grå, og der er 

også et lokale, hvor regionens laboran-

ter kommer ud hver uge for at tage blod-

prøver. Centeret skifter imidlertid ind-

retningsform, når man går til afdelingen 

for sundhedsfremme og forebyggelse. 

her mødes man af hyggelige sofaarran-

gementer i krogene på bygningen, store 

krukker med grene og påskepynt, samt 

flere farver, malerier og en stor café, der 

åbner sig op i en to etagers hall. der er 

udsigt op til en gangbro langs væggen på 

2. etage, hvor man kan tilgå lokaler.  

Cafeen fungerer også som et konference- 

center og huser et køkken, hvor der er 

ansat en kok med køkkenmedhjælpere. 

Alt på menuen er sundt og hjemmelavet, 

og der er en stor salatbar. Ude ved café-

bordene står et stort akvarium, hvor der 

er en gættekonkurrence i gang for bor-

gere og ansatte om, hvor mange liter 

vand, der er deri. 

Vi kan altså se, at sundhedscentrenes 

måde at indrette sig på også ser ud til at 

få betydning for de sociale rammer. Vi har 

identificeret to hovedtyper (det borger- 

nære og det kliniske sundhedscenter) på 

baggrund af, om den fysiske indretning 

skaber mulighed for fællesskab, eller om 

den omvendt ritualiserer en passiv bor-

geradfærd.

Ifølge Goffman skaber indretning – eller 

scenen – forventninger til, hvordan man 

skal begå sig. Rollerne ritualiseres ved, at 

folk gør det samme igen og igen (de går 

ind ad døren, sætter sig på stolen, venter 

til det bliver deres tur, går ind ad en dør, 

kommer ud igen og går). Vi har her set 

eksempler på, hvordan en klinisk indret-

ning kalder på en patientrolle og en  

borgernær indretning, der kalder på en 

mindre ritualiseret og dermed en mere  

fri (borger)rolle.

den sceniske front: personalet 

der er observeret 14 personalekategorier. 

de hyppigst repræsenterede er: recep-

tionister, fysioterapeuter og fysiotera-

peutstuderende, diætister, sundhedsple-

jersker, sygeplejersker, ledere, laboranter, 

kokke, køkkenmedhjælpere og sund-

hedskonsulenter, hvor uddannelsesbag-

grunden ikke kendes. Enkelte steder er 

der også observeret en massør, akupunk-

tør og en psykolog. dette har dog været 

ved de centre med private aktører og har 

været et betalingstilbud. Sundhedsper-

sonalet udgør klart størstedelen af de 

ansatte. dette viser, at man i centrene 

prioriterer at udbyde sundhedstilbud i 

form af fysioterapi, kost og sygepleje. 

nogle få steder bærer personalet unifor-

mer eller navneskilte med stilling skre-

vet på. de fleste steder er de dog klædt i 

almindeligt tøj, men præsenterer sig altid 

ved navn og funktion. denne fremførelse 

skaber en indtryksstyring, hvor borgerne 

tydeligt ’fortælles’, at det er en professio-

nel, de skal møde.

I feltnoterne er det noteret, hvilke hand-

linger de ansatte indgår i. dette er ble-

vet samlet i syv senarier 1: gåture med 

borgerne i grupper eller enkeltvis 2: træ-

ning med borgerne i træningssale 3: 

madlavning med borgerne 4: afhentning 
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af borgere i venteområder til samtaler, 

oftest individuelt nogle steder i grup-

per 5: sekretærer som taler i telefon og 

laver mødeaftaler på vegne af personalet 

6: ekspedition i cafeerne af personalet 

og nogle steder også borgere og sidst 7: 

undervisning af større personalegrupper. 

overordnet er samtlige af disse handlin-

ger scenarier, hvor de ansatte kan oplyse 

om og udføre forskellige sundhedshand-

linger sammen med borgerne. I forhold 

til caféerne er disse både sundhedsre-

gulerende i forhold til personalet og bor-

gerne, da de går op i salg af sund kost.

Borgerroller

Et væsentligt formål med vores observa-

tioner var også at finde ud af, hvem der 

kommer i centrene. Vi har, som allerede 

beskrevet, kun observeret centrene en 

gang i deres åbningstid, og her har vi iagt-

taget, hvor mange borgere der kom, samt 

hvordan de så ud, og hvad de lavede.

På mange af vores besøg så vi flere an-

satte end borgere. I syv sundhedscentre 

blev der observeret under syv borgere, 

og to steder så man højst én. I de reste-

rende 12 centre blev der observeret flere. 

de steder, hvor der kom flest, er steder, 

hvor der udbydes fysisk genoptræning 

samt holdundervisning i forhold til vægt-

tab eller kræftrehabilitering. Sundheds-

center h3 er et af de steder, hvor der blev 

observeret mange borgere. dette fordi 

der var flere træningshold både for fysisk 

skadede patienter, ældre borgere og 

for kræftramte kvinder. derudover sad 

der konstant to til tre ældre mennesker 

og ventede på at få behandlingshjælp i 

sygeplejeklinikkerne. Klinikkerne bestod 

af to mindre lokaler beliggende side om 

side. Besøgene derinde varierede mellem  

5 til 15 minutter; der var altså en stor 

udskiftning af borgere.

Flertallet af de observerede borgere i alle 

centrene ser ud til at være midaldrende 

eller 60 år og opefter. de ses oftest i 

centrene i forbindelse med træning eller 

ventende på at skulle til samtale med en 

sundhedsprofessionel. I de centre, hvor 

der er en sundhedsplejerske, kommer der 

mødre med børn. Foruden de få steder, 

hvor der er en sundhedsplejerske, ses de 

unge borgere de steder, hvor der er tilbud 

om vægttab. Men også her er flertallet de 

midaldrende og ældre. Fællestrækkene 

ved borgerne er, at de enten har fysiske 

skader, ser syge ud (mangler fx håret), 

eller er overvægtige. det er med andre 

ord syge borgere, der ofte er i en patient-

rolle og derfor også meget let tilpasser 

sig en ’klinisk forventelig adfærd’. 

På tværs af vores observationer af ram-

merne samt af interaktionerne mellem 

sundhedsprofessionelle og borgere kan 

vi pege på, at indsatsen de fleste steder 

er behandlende og forebyggende. Få  

steder kommer den sundhedsfremmende  

indsats dog også frem. I sundhedscenter  

Sj4 blev der observeret fem ældre kvin-

der, som kom ind af hovedindgangen 

samtalende og glade, og som gik igen-

nem caféen, hen mod nogle lokaler, som 

kommunen gratis har stillet til rådighed  

for frivillige fra patientforeningerne. I 

starten beskrev vi sundhedscenter M2, 

beliggende i et boligsocialt område, som 

en bygning der skilte sig ud. der var bro-

churer om forskellige arrangementer fx 

gåture for kvinder, fodbold for voksne 

mænd hver tirsdag og legestue for børn 

om lørdagen. Tilbuddene var altså mere 

socialt rettede end sundhedsrettede.  

der blev yderligere observeret en ander-

ledes indretning og omgangsform blandt 

de besøgende borgere. Borgerne hilste 

alle på hinanden og gik også ind og hilste 

på personalet inden de satte sig i sofa-

erne. Cafémedarbejderen var her i gang 

med at lave en fødselsdagskage formet 

som en racerbil, og på et tidspunkt kom 

der en hel børnehave ind (centeret deler 

bygning med en idrætsbørnehave), som 

skulle sidde og spise deres madpakker. 

dette foregik ikke ritualiseret i betydnin-

gen systematiseret, men derimod som 

en ’naturlig’ eller en forventet forekomst. 

der kom også flere ind, som skulle til 

træning, og som ikke så ud til at være 

skadet.

konklusion

Igennem den empiriske fremstilling og 

analyse kan vi pege på de centrale for-

skelle i fysiske og sociale rammer, som 

fremmer forskellige former for adfærd 

og aktiviteter i centrene, herunder også 

hvilken indsats sundhedscentrene prio-

riterer og udbyder. Vi identificerede to 

hovedhustyper med vidt forskellige sce-

niske fronter, en borgernær og en klinisk, 

ligesom vi identificerede meget forskel-

lig ritualiseringsgrad og volumen i de for-

skellige centre. hovedforskellene mel-

lem indretningen af det borgernære og 

det kliniske sundhedshus kan opsumme-

res således: 
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de tilbud, som borgerne benytter, er i 

overvejende grad behandlende eller fore-

byggende, men der ses også glimt af 

sundhedsfremme i enkelte centre. den 

strategi, som kommunerne anvender, ser 

dermed ud til på overordnet vis at være en 

overtagelse af den måde, regionerne for-

valtede rehabilitering og forebyggelse på, 

inden opgaven blev fordelt ud på kommu-

nerne ved reformen i 2007. Rammerne er 

ændret lidt, men de fleste steder rituali-

serer centrene fortsat borgernes være-

måde som patienter. de sundhedsprofes-

sionelle præger, hvilke tilbud og dermed 

også hvilke borgere, der kan modtage 

hjælp. de tilbud, som primært udbydes, 

er en afspejling af statens sundheds-

politik, hvor blandt andet kost, rygning 

og motion har været i fokus igennem 

mange år. den måde, man har placeret 

sundhedscenteret sammen med andre 

lokale tilbud i en moderne bygning, ser 

også ud til at skabe andre interaktions-

former end de steder, hvor man traditio-

nelt har placeret centrene i gamle syge-

husbygninger og indrettet sig klinisk. 

Sundhedsfremme ses tydeligere disse 

to steder, samt de steder hvor man har 

placeret kommunens sundhedsplejer-

sker. Borgerne bringes mange steder ind 

i patientroller, hvor de kommer som mod-

tagere af forskellige tilbud. Kun enkelte 

centre adskiller sig markant fra den tra-

ditionelle institutionstænkning. de ste-

der, hvor der kommer frivillige, og hvor 

centrene er tænkt mere ind i de sociale 

og lokale rammer, ser det til gengæld ud 

til, at en sidegevinst kan opstå i form af 

at fremme et borgerfællesskab. w

Scenisk front Borgernær klinisk

Sociale rammer:  
indretning

Bruger farver på væggene.
Privat indretning, som bløder op for den institutio-
nelle fysiske ramme. Venteområder med plads til 
mange, omring borde eller i sofaer.
ofte tændte stearinlys og pyntegenstande.
Mulighed for the og kaffe, nogle steder også noget 
at spise.
Kunstmalerier på væggene.

neutrale til kolde farver, Venteområder, der minder 
om venteområder på sygehuse hvor omgivelserne  
er ryddet for pynteting.

Personalet hilser personligt på besøgende. Bærer uniformer og navneskilte med stilling  
skrevet på.
de fleste steder klædt i almindeligt tøj, men  
præsenterer sig altid ved navn og funktion.

Borgerroller Frivillige fra patientforeningerne.
Mødre og børn.
Borgere til træning.
Socialt rettede tilbud, fx brochurer om forskellige 
arrangementer fx gåture for kvinder, fodbold for 
voksne mænd hver tirsdag og legestue for børn om 
lørdagen.

Midaldrende samt 60 år og opefter til genoptræning 
eller ventende på en samtale med en sundheds- 
professionel.
Mennesker med overvægt, fysiske skader eller  
sygdom.
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