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Kære venner af Kirkens Korshær i Odense.
I flere uger har solen skinnet og mange af os har nydt den tidlige sommer. Vejret påvirker vores
humør og det er som om, at alting går lidt lettere end ellers. I Kirkens Korshær mærker vi også
stemningsskiftet og mange af brugerne nyder det frie liv udenfor. Men der er stadig brug for at få
mad og brug for hjælp og støtte til de problemer, som ikke bare lige forsvinder, selv om solen
skinner.
Rådet for socialt udsatte i Danmark har lige udsendt en ny rapport om socialt udsattes sundhed og
trivsel. Undersøgelsen tegner et billede af, at det for en gruppe mennesker er et ekstremt hårdt og
voldsomt liv at være socialt udsat. Der er meget stor ulighed i sundhed, hvor f.eks. dobbelt så
mange socialt udsatte kæmper med langvarig sygdom i forhold til den øvrige befolkning. Et andet
stort problem er dårlige tænder og fødder.
Tidligere undersøgelser viser, at socialt udsattes liv er omkring 20 år kortere end landsgennemsnittet.
Disse undersøgelser stemmer meget godt med de erfaringer vi har i Kirkens Korshær. Hver dag
møder vi mange mennesker, som er plaget af sygdom og lidelser. Vi gør hvad vi kan for at hjælpe.
I varmestuen i Østergade har vi et sundhedstilbud, hvor vi kan hjælpe med mange akutte ting. En
vigtig del af arbejdet er at bygge bro til det øvrige sundhedsvæsen med egen læge og sygehus.
Nogle tænker måske, at vi har et frit og gratis sundhedssystem i Danmark, og det har vi også, men
for nogle mennesker kan det være svært at tage til lægen eller sygehuset, fordi der er så mange
andre problemer i livet.
For mange af os er det ikke et problem at få bestilt tider og overholde dem. Forstår vi ikke hvad
lægen siger, spørger vi løs. Vi har gode erfaringer med at vi normalt bliver behandlet godt i sundhedssystemet. Vi kender til vigtigheden af at tage medicinen ifølge vejledningen osv.
Sådan ser tilværelsen bare ikke ud for socialt udsatte, der har helt andre livsvilkår og erfaringer
med i bagagen.
Der er brug for flere sundhedsindsatser der når ud til de mennesker, som har brug for hjælp. F.eks.
har man i mange byer gode erfaringer med gadesygeplejersker, som opsøger hjemløse de steder i
byen hvor de holder til. Der er også brug for socialsygeplejersker på hospitaler, som kender til
socialt udsattes særlige udfordringer. De skal hjælpe kollegaerne med at forstå, at der er mennesker, som skal have hjælp på en anden måde end man er vandt til. Vi har rigtigt tit oplevet, at der
kommer brugere til varmestuen, som har forladt hospitalet i utide, fordi de ikke kunne finde ud af at
være i et system, som ikke forstod dem og deres særlige problemer.
Vi fortsætter med at gøre det vi kan på vores tilbud på herberget og i varmestuerne med sundhedsrum, tandlægebus og fodpleje. Vi bliver jævnligt inviteret til at undervise og fortælle andre faggrupper om vores erfaringer fra Kirkens Korshær. Vi vil også gerne medvirke til at finde nye løsninger til
at forbedre livsvilkår og sundhed for socialt udsatte.
Vi tror på, at mange ting kan blive meget bedre, og jeg håber, at vi i Danmark stadig har det mål, at
der skal være mindre ulighed og mere værdighed.
Tak til alle Jer som følger med i Kirkens Korshærs arbejde og hjælper med, så vi fortsat kan gøre
hvad vi kan for at lette livet for mennesker, som har det svært.
God sommer.
Kærlig hilsen
Kaj Skjølstrup – Korshærsleder
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