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GODE ERFARINGER MED 
IMPLEMENTERING 
AF FOREBYGGELSES-
PAKKERNE 

HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, 
DER HAR RYKKET SIG MEST I 
FORHOLD TIL IMPLEMENTERING 
AF SUNDHEDSSTYRELSENS
FOREBYGGELSESPAKKER?
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GODE ERFARINGER MED 
IMPLEMENTERING AF 
FOREBYGGELSESPAKKERNE
Mange kommuner har i de senere år implementeret en stor del 
af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 
Vi har i Center for Forebyggelse i praksis talt med syv af dem 
om, hvad der har haft betydning for, at de er lykkedes med op-
gaven.

Følgende forhold går igen i interviewene med kommunerne:

• Forebyggelsespakkerne har givet legitimitet til  
 de tværgående forebyggelsesopgaver 

• Tværgående organisering har sikret koordine- 
 ring og fremmet dialogen om fælles mål 

• Politisk opbakning er en forudsætning for, at  
 alle forvaltninger leverer

• Ledelsesopbakning skaber retning og hjælp til at 
 håndtere udfordringer

• Koordinatorer med de rette kompetencer driver  
 processen fremad

• Tidlig inddragelse af medarbejderne og sikring  
 af rette kompetencer er centralt  

• Personlige relationer og netværk mellem kom- 
 muner har givet overblik og fremmet samarbej- 
 det

• Implementering handler i høj grad om at bruge  
 eksisterende ressourcer bedst muligt

Forebyggelsespakkerne har givet legitimitet til de 
tværgående forebyggelsesopgaver 
Forebyggelsespakkerne omtales af samtlige 7 kommuner meget 
positivt og fremhæves som betydningsfulde både som faglige 
redskaber og som rammesættende for det forebyggende ar-
bejde i kommunen. Samstemmende lyder det, at forebyggelses-
pakkerne har givet det forebyggende arbejde legitimitet både 
på tværs af de kommunale forvaltninger og i samarbejdet med 
eksterne aktører. 

Forebyggelsespakkerne benyttes af de fleste kommuner som 
ramme for en årlig status af indsatsen i kommunen og indgår 
i flere af de interviewede kommuners årshjul fx med afsæt i 
forskellige ”trafiklysmodeller”. De fleste kommuner benytter 
også den årlige status til orientering af de politiske udvalg og ef-
terfølgende prioritering af det kommende års indsatser. Der er 
generelt en oplevelse af at forebyggelsespakkerne understøtter 
kommunikationen om forebyggelse på tværs af kommunens 
forvaltninger, og pakkerne fremhæves af en kommune, som 
et redskab der giver mulighed for en ”faglig og præcis” kom-
munikation om indsatserne. Flere beskriver også at forebyggel-
sespakkerne er hjælpsomme til at udarbejde enkle og præcise 
sagsfremstillinger, og en enkelt kommune fremhæver specifikt 
afsnittet om ”Tal om sundhed i kommunen” som meget hjælp-
somt i forhold til økonomiske konsekvenser. Pakkerne løfter 
den politiske drøftelse til ”ikke at tale om hvorfor vi skal arbej-
de med forebyggelse - men hvordan vi skal gøre det hos os”. En 
anden kommune fremhæver at ”tidligere lavede vi små lukkede 
projekter – nu giver pakkerne mulighed for at skabe en struk-
tur for, hvordan en langsigtet strategi kan gribes an på tværs af 
kommunen”.
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Tværgående organisering har sikret koordinering 
og fremmet dialogen om fælles mål 
Graden af implementering af anbefalingerne og ejerskabet på 
tværs af forvaltningerne er ikke afhængig af en specifik organi-
sering, og der ses forskellige organiseringsformer hos de 7 kom-
muner. 

De fleste kommunerne, der har rykket sig mest i positiv retning, 
har etableret en form for tværgående styregruppe, implemen-
teringsgruppe eller sundhedsfora, der har til opgave at følge im-
plementeringsprocessen samt koordinere og prioritere de kom-
mende indsatser. Til møderne drøftes enkelte pakker, status 
på implementering af indsatser, strategier og prioriteringer. En 
kommune beskriver at møderne bruges til at ”kommunikere, 
prioritere, give ansvar og ’fodre’”.

Styregrupperne er forskelligt bemandede, men typisk indgår 
centrale chefer og en række nøglepersoner fra forvaltningerne. 
Én kommune har 2 udvalgsformænd fra hhv. social- og sund-
hedsudvalget som medlemmer, og en anden kommune har en 
direktør som sekretær for styregruppen.

I andre kommuner mødes konsulenter og ledere på tværs af 
forvaltninger om udvalgte indsatser. En kommune fremhæver, 
at det er ”godt at blive specifik og se relevansen af de enkelte an-
befalinger i relation til den enkelte forvaltnings kerneopgaver”. 
Andre beskriver, at møderne bruges til at lave et nødvendigt 
oversættelsesarbejde af forebyggelsespakkernes anbefalinger, 
så de lettere kan relateres til forvaltningernes retningsgivende 
dokumenter og øvrige indsatser og projekter. Sådan at ”de 
mange små skibe der blev sat i søen i starten, erstattes af enkel-
te større indsatser over tid”

En kommune fremhæver, at en årlig status på kortlægningen 
har givet både netværk og faglige drøftelser på tværs af forvalt-
ningerne. Stort set alle fremhæver, at udarbejdelsen af årlige 
implementerings- eller handleplaner på baggrund af en tværgå-
ende sundhedspolitik har været væsentlige for samarbejdet på 
tværs af forvaltningerne.

De kommuner, der har direktører, der varetager mere end et 
forvaltningsområde fremhæver, at samarbejdet mellem disse 
områder ofte glider lettere i forhold til fx fælles indsatser, end 
hvis de implicerede forvaltninger har hver sin direktør. Sam-
arbejdet med sundhedsplejen fremhæver de fleste kommuner 
som meget velfungerende, og samtidig oplever de at ”reform-
presset” gør, at det er sværere at få etableret et velfungerende 
samarbejde med både skoler og beskæftigelsesområdet. 

Politisk opbakning er en forudsætning for, at alle 
forvaltninger leverer
Kommunerne tilkendegiver, at der generelt er stor politisk 
opbakning til forebyggelsespakkerne, og alle de interviewede 
kommuner har en tværgående sundhedspolitik med tilhø-
rende handleplaner, som udgør det politiske aftalegrundlag. 
Kommunerne benytter forskellige tilgange til at involvere og 
sikre politisk opbakning til implementering af forebyggelses-
pakkerne. 

Nogle får godkendt en handleplan en gang årligt, andre benyt-
ter løbende sagsfremstillinger til at skabe synlighed om indsat-
sen. Flere giver fagudvalget en årlig status på implementeringen 
af sundhedspolitikken og dermed en indirekte opfølgning på 
pakkerne. 
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I en af de interviewede kommuner har politikerne stort kend-
skab til forebyggelsespakkerne, fordi koordinatoren konse-
kvent indskriver anbefalinger fra forebyggelsespakkerne i sags-
fremstillingen, når nye indsatser sættes i gang. ”Det er et meget 
effektfuldt redskab og medvirker til, at der løbende er fokus på 
forebyggelsespakkerne”.

I forhold til at sikre politisk opbakning på tværs af fagudvalg, 
benytter nogle kommuner muligheden for at lave fælles ud-
valgssager, så alle relevante udvalg er orienteret eller træffer 
beslutning om en anbefalet indsats. Det betyder at forebyggel-
sesområdet løbende er på dagsordenen, og at det tværgående 
samarbejde bliver synligt. 

Flere kommuner har erfaring med at lave temadrøftelser i kom-
munalbestyrelsen eller mellem fagudvalg, chefer og konsulen-
ter i forbindelse med fx sundhedspolitik, strategi og priorite-
ring af forebyggelsesindsatser. Erfaringen er, at temadrøftelser 
kan være med til give kommunalbestyrelsen eller det ansvarlige 
udvalg en status på implementeringen, og samtidig får sund-
hedsområdet lejlighed til at komme med begrundede forslag til 
nye indsatsområder. 

Ledelsesopbakning skaber retning og hjælp til at 
håndtere udfordringer
Det fremhæves af alle kommuner som vigtigt, at der etableres 
en fælles forståelse i forvaltningernes chefgrupper og direktion 
om de centrale mål og prioriteringer. 

De interviewede kommuner går forskellige veje for at sikre 
opbakning og involvering på tværs. Flere fortæller, at de ’går 
på besøg’ i andre fagområder, og her drøfter de fx, hvordan 
forebyggelsespakkernes anbefalinger kan understøtte den på-
gældende forvaltnings kerneydelse. Her fremhæves sundheds-
chefens rolle som central for at få de øvrige chefer i tale med 
henblik på at få afklaret rammer og afsat ressourcer til et kom-
mende samarbejde.

Alle fremhæver, at besøgene hos de respektive chefgrupper kræ-
ver god mødeforberedelse, en dialogorienteret tilgang og respekt 
for den kontekst, hvor anbefalingerne skal implementeres.

Ledelsesopbakningen viser sig blandt andet ved, at flere kom-
muner via chefgruppen får aftalt prioritering, ansvar og res-
sourcer samt udpeger nøglepersoner i relevante forvaltnings-
områder, som fungerer som kontaktperson og/eller indgår i 
arbejds- og implementeringsgrupper. En kommune fortæller, 
at der har været ”positiv dialog hele vejen igennem alle centre”. 
”Centeraftaler, hvor det er skrevet sort på hvidt, giver et incita-
ment til at gøre noget ved det”.

Centeraftalerne er besluttet i chefforum eller direktion og fulgt 
op. En gang om året er kommunen i dialog med centrene om, 
hvordan går det - hvad er gjort, og hvad skal stadig have fokus?

Kommunerne fremhæver, at en stor del af implementeringsar-
bejdet desuden er afhængig af opbakning fra nærmeste daglige 
ledelse i de relevante forvaltningsområder. Flere interviewper-
soner samarbejder med de daglige ledelser om planlægning af 
informationsaktiviteter for personalegrupper, der skal involve-
res i implementeringsprocessen. 

Flere kommuner har erfaret, at kompetenceudvikling og foran-
dringsprocesser kræver meget kommunikation, tilstedeværelse 
og daglig støtte og sparring fra ledelse. 

Koordinatorer med de rette kompetencer driver 
processen fremad
Flere af de interviewede kommuner lagde vægt på, at opgaver-
ne stiller mange krav til de implementeringsansvarlige koordi-
natorers kompetencer.

De skal kunne dagsordenssætte, politisk betjene, samarbejde og 
skabe ejerskab på tværs, samt drive implementeringsprocesser 
og projekter. Kommunerne beskriver, at en særlig vigtig opgave 
er at samarbejde og koordinere på tværs af forvaltningsområ-
der. Koordineringen skal understøtte, at den implementerings-
ansvarlige bevarer et overblik over den samlede indsats. Ken-
detegnende for interviewpersonerne er, at de har god kontakt 
med nøglepersoner i andre forvaltningsområder, som nemt 
kan kontaktes. 

En kommuner fremhæver, at det tværgående samarbejde kræ-
ver, at ledere og medarbejdere er i stand til at ”anerkende hin-
andens arbejde og dele æren”.

Tidlig inddragelse af medarbejderne og sikring af 
rette kompetencer er centralt  
Flere af de interviewede kommuner lægger vægt på at det er 
væsentligt at involvere medarbejderne i planlægning af kompe-
tenceudvikling. Fx var der en kommune, hvor alle medarbejde-
re med relation til temaet seksuel sundhed blev inviteret til en 
sparringseftermiddag og fik mulighed for at fortælle, hvordan 
de gerne vil kompetenceudvikles. Samtidig har de interviewede 
koordinatorer respekt for, at medarbejdergrupperne har travlt 
med andre vigtige opgaver og ikke skal ’forstyrres’ unødigt 
fordi der ofte stilles krav om kompetenceudvikling inden for 
deres eget felt.

Kommunerne beskriver, at det på flere områder ifm. imple-
menteringen er nødvendigt at sikre kompetenceudvikling 
blandt medarbejdere med borgerkontakt, og at sundhedsko-
ordinatoren eller tovholder/nøgleperson for implementerin-
gen spiller en stor rolle også i den forbindelse.  Eksempler på 
kompetenceudvikling er fx: bevægelse på daginstitutionsom-
rådet, alkohol-forebyggelse- og behandling i socialservice, to-
baksforebyggelse og rekruttering til tilbud, seksuel sundhed, 
forældreuddannelse m.v.
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Personlige relationer og netværk mellem kommu-
ner har givet overblik og fremmet samarbejdet
Af interviewene fremgår det, at flere kommuner henter inspira-
tion fra andre kommuner og gennem formelle netværk.  Flere 
kommuner er medlem af Sund By netværket og bruger netvær-
kets temagrupper til at dele viden og erfaringer for at styrke og 
udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbej-
de og bruger samtidig netværket til at holde egne kompetencer 
ved lige. Et par af de interviewede kommuner fortæller, at de 
har glæde af at etablere personlige netværk og have uformelle 
kaffeaftaler med kollegaer med samme funktion i nabokommu-
ner. Kommunerne tilkendegiver, at de har gode erfaringer med 
at deltage i Center for Forebyggelse i praksis’ temadage. En kom-
mune fortæller om Center for Forebyggelse i praksis: ”Vi kom-
mer til alt hvad i laver” og andre har fortsat ønsker til at bruge 
centeret til både faglig og strategisk sparring.

Implementering handler i høj grad om at bruge 
eksisterende ressourcer bedst muligt
Der er stor variation i og hvordan ressourcerne fordeles på fore-
byggelsesområdet i de 7 kommuner. I nogle kommuner dækker 
budgettet primært medarbejderressourcer i sundhedsafdelin-
gen, mens indsatserne skal forankres i relevante forvaltninger 
og finansieres inden for de eksisterende budgetter. Enkelte 
kommuner nævner, at de er afhængige af eksterne midler fx 
satspuljer, hvis der skal iværksættes indsatser. Andre kommu-
ner har midler, der specifikt er øremærket implementering af 
forebyggelsespakkerne, mens andre løbende skal ansøge ud-
valget om midler til alle indsatser. En kommune fortæller, at de 
har en fast økonomisk ramme, inden for hvilken, de kan under-
støtte indsatser eller projekter uden at involvere det politiske 
udvalg. De kommuner, der skal ansøge udvalget om midler, ser 
generelt dette som en mulighed for løbende at skabe fokus på 
forebyggelsesområdet via sagsfremstillingerne. 

  
Konklusion
De syv kommuner har meget forskellige betingelser og vilkår 
for at implementere forebyggelsespakkernes anbefalinger, alli-
gevel har de alle styrket deres implementering af forebyggelses-
pakkernes anbefalinger i perioden 2013-2015. En specifik orga-
niseringen virker ikke afgørende for graden af implementering 
af anbefalingerne og ejerskabet på tværs af forvaltningerne, og 
der ses forskellige organiseringsformer hos de 7 kommuner. 
Derimod fremhæves det som væsentligt at der er en chefgrup-
pe, der kan sikre koordinering og prioritering, og at både le-
delse og nøglemedarbejdere tager ansvar for implementering af 
forebyggelsespakkerne. Alle syv kommuner har en god dialog 
og adgang til de politiske udvalg, men det forvaltes forskelligt. 
Nogen kommuner har løbende sagsfremstillinger og andre bru-
ger den årlige status til at skærpe den politiske opmærksomhed 
på forebyggelsesområdet og endelig skaber kommuner politisk 
opbakning på tværs af udvalgene ved at fremlægge den samme 
sag i flere fagudvalg. 

Fakta:

Telefoninterview om kommunernes 
implementeringsstrategier
Center for Forebyggelse i praksis har i maj måned 2016 
gennemført telefoninterview med 7 udvalgte kommu-
ner, der har implementeret mange af anbefalingerne 
i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Nogle af 
kommunerne havde mange af de anbefalede indsatser 
allerede i 2013, mens andre havde færre i 2013 men im-
plementeret mange i perioden fra 2013 til 2015. Kom-
munerne er udvalgt på baggrund af resultater fra ”Mo-
nitorering af kommunernes implementering af forebyg-
gelsespakkerne 2016”. 

Formålet med at kontakte de 7 kommuner var at afdæk-
ke, om der kunne være et generelt mønster i deres im-
plementeringsstrategier, som andre kommuner kunne 
have glæde af at kende til. 

Interviewene er gennemført på baggrund af en semi-
struktureret interviewguide med  kommunale koordi-
natorer eller ledere af forebyggelsesområdet. Kommu-
nerne er  udvalgt, så der er en fra hver region og så der 
er både små og større kommuner (befolkningstal på 
mellem 22.00- 96.000). De syv kommuners implemente-
ring varierer for de enkelte forebyggelsespakker. Vi har 
ikke spurgt konsekvent/specifikt til, hvad der særligt er 
lykkedes ift. de enkelte forebyggelsespakker.

Kommunerne fremhæver god dialog og stærke relationer på 
tværs af forvaltningsområder som afgørende for vellykket 
implementering. Flere kommuner har gode erfaringer med at 
udpege nøglepersoner i relevante forvaltningsområder, med 
kendskab til forvaltningens kerneopgaver og som kan sprede 
ny viden og understøtte implementeringen. Der er ikke umid-
delbar tegn på, at de økonomiske ressourcer alene spiller ind på 
kommunernes implementeringsindeks, men at det er den poli-
tiske og ledelsesmæssige opbakning, der er afgørende.
Der er enighed om, at forebyggelsespakkerne i høj grad har 
været med til at skabe legitimitet og bidraget til, at det ikke læn-
gere er nødvendigt at tale om, hvorfor forebyggelse skal priori-
teres - men hvordan indsatserne kan tilrettelægges med afsæt i 
kommunernes lokale kontekst – og til gavn for borgerne.
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Om Center for Forebyggelse i praksis
Center for Forebyggelse i praksis, KL bidrager til at styrke folke-
sundheden ved at understøtte kommunernes arbejde med at 
sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsesindsatsen.

Centerets opgave er:
•  At formidle viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser.
•  At understøtte implementering af vidensbaserede forebyg- 
 gelsesindsatser.
•  At medvirke til udvikling af nye vidensbaserede forebyg- 
 gelsesindsatser.

Centerets indsats for at understøtte kommunernes arbejde er 
baseret på kommunernes behov for ny viden og deres udfor-
dringer i forbindelse med implementering.

Aktiviteterne kan omfatte afholdelse af temadage og kurser, 
rådgivning samt koordinering og formidling af viden til beslut-
ningstagere og andre interessenter og aktører på forebyggelse-
sområdet.

Læs mere om centeret her Link: www.kl.dk/forebyggelseipraksis


