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IMPLEMENTERING AF 
SUNDHEDSFREMME 
OG FOREBYGGELSE  
I KOMMUNERNE
Tilgange og redskaber baseret på erfaringer  
fra samarbejde med kommuner
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KAPACITET  
OG PROCESSER
Center for Forebyggelse i praksis har 
samlet en række tilgange og redskaber, 
der kan bidrage til kommunernes op-
bygning af implementeringskapacitet og 
understøtte processen med at implemen-
tere sundhed på tværs af forvaltninger.

Værtøjerne udspringer af den store ind-
sats, kommuner i hele landet har gjort 
for at implementere forebyggelsespak-
kernes vidensbaserede anbefalinger. Vi 
har i Center for Forebyggelse i praksis 
understøttet kommunernes implemen-

tering, og værktøjskassen er resultatet af 
erfaringer med, hvilke tilgange og red-
skaber der har været hjælpsomme for 
kommunernes arbejde.

Værktøjskassen er primært målrettet 
kommunale ledere og sundhedskoordi-
natorer med ansvar for implementering 
af sundhedsfremme og forebyggelse.

I denne pjece præsenteres et udsnit af 
værktøjskassen. Den samlede værktøjs-
kasse med uddybende beskrivelse af 

vores bud på, hvordan de forskellige til-
gange og redskaber kan bruges i praksis, 
er tilgængelig på www.kl.dk/forebyggel-
seipraksis/implementering

Vi håber, I vil have gavn af værktøjskas-
sen i jeres videre arbejde med at skabe 
sundhed på tværs.

Mange hilsener 
Center for Forebyggelse i praksis
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Implementeringskapacitet handler om, 
hvilke muligheder og betingelser kom-
munen har for at sikre vellykket imple-
mentering. Implementeringskapacitet 
er defineret på baggrund af blandt andet 
ressourcer, opbakning fra politikere og 
ledelse, et velfungerende tværgående 
samarbejde og medarbejdere med de 
rette kompetencer og engagement.

Kommunerne er indbyrdes forskellige og 
har forskellige betingelser for at lykkes 
med implementering af forebyggelsesind-
satser. I implementeringslitteraturen taler 
man om en række faktorer, der har betyd-
ning for vellykket implementering. Cen-
ter for Forebyggelse i praksis har på den 
baggrund udarbejdet implementerings-
cirklen, som er en model, der indkredser 
de væsentligste faktorer og kan hjælpe de 

implementeringsansvarlige til at vurdere 
kommunens implementeringskapacitet. 

Som sundhedskoordinator med ansvar 
for planlægning og implementering af 
kommunens samlede sundhedspolitik, 
kan man bruge implementeringscirklen 
som en hjælp til at få øje på muligheder 
og barrierer i implementeringsarbejdet, 
herunder samarbejdet på tværs af for-
valtningsområder.

IMPLEMENTERINGS-
KAPACITET
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Nogle kommuner har god opbakning 
fra politikerne, hvilket altid er en stor 
fordel, især hvis der ikke på forhånd er 
tilstrækkeligt ejerskab til opgaven i alle 
relevante forvaltningsområder. Andre 
kommuner har velfungerende samarbej-
de på tværs, men har måske til gengæld 
meget få ressourcer. Vurdering af imple-
menteringskapacitet, kan således blandt 
andet bruges til at finde den bedste vej til 
implementering givet de betingelser, der 
eksisterer i kommunen.

Læs mere i værktøjskassen på centerets 
hjemmeside om implementeringstilgan-
ge og implementeringstaktikker.

Vurderingen af kommunens implemen-
teringskapacitet kan også benyttes til at 
gå i dialog med relevante beslutnings-
tagere om, på hvilke områder kapacite-
ten kan styrkes. Samtidig er kapacitet 
også noget, man opbygger, mens man 
anvender den. Det gælder eksempelvis 
samarbejdsrelationer og medarbejder-
kompetencer. Vurderingen af implemen-
teringskapacitet kan altså anvendes som 
baggrund for på bedste vis at udnytte de 
muligheder, man har, og styrke kapacite-
ten der, hvor betingelserne ikke er opti-
male. Implementeringskapacitet handler 
derfor også om, hvordan man formår at 
anvende kapaciteten.

I mange kommuner er det sundhedsko-
ordinatoren, der har ansvaret for at drive 
arbejdet med at implementere kommu-
nens sundhedspolitik. En krævende op-
gave, der går tværs af forvaltningsstruk-
turer og blandt andet omfatter at skabe 

gode relationer, formulere fælles mål og 
opbygge en samarbejdende kultur.

Baseret på vores erfaringer er der især 
fire kompetencer, som koordinatoren 
bør besidde og arbejde på at styrke. Det 
drejer sig om Tværkontekstuel forståelse, 

Mod og kreativitet, Tålmodighed og Styr-
ke og Gennemslagskraft. Læs mere om 
dette i værktøjskassen, hvor der også er 
links til rapporter og artikler samt slides 
fra vores temadage om sundhedskoordi-
natorens roller, om at ’lede opad, indad, 
udad og på tværs’ og om kommunikation.

ANVENDELSE OG  
OPBYGNING AF  
KAPACITET 
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Implementering kan defineres som at 
realisere og gennemføre en plan eller 
en strategi i praksis. Processen med at 
implementere er de handlinger, der gen-
nemføres for at ændre en eksisterende 
praksis – fra beslutningen er taget til dag-
lig praksis er ændret.

Implementering er sjældent en lineær 
proces, der let lader sig inddele i afgrænse-
de faser. Vi har dog i værktøjskassen sam-
let en række tilgange og redskaber i for-
hold til forskellige elementer i en samlet 
proces. Vi håber, elementerne giver me-
ning for jer, og at I kan bruge værktøjerne 
som de bedst passer ind i jeres arbejde.

Læs mere om elementerne i implemente-
ringsprocessen herunder og find konkre-
te redskaber på vores hjemmeside:

 • Kortlægning og sortering
 • Konkretisering og prioritering 
 • Planlægning af indsatser
 • Politisk og ledelsesmæssigt mandat
 • Samarbejde i egen kommune
 • Frontmedarbejdernes rolle
 • Samarbejde med eksterne 
 • Opfølgning og dokumentation

Kortlægning og sortering
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 
indeholder 262 anbefalinger, der griber 
ind i alle forvaltningsområder i kom-
munen. For at skabe overblik over den 
nuværende indsats i kommunen og sam-
menholde den med anbefalingerne har 
langt de fleste kommuner valgt at benyt-
te forskellige former for ”trafiklysmodel-
ler”. Det er centerets erfaring, at denne 
kortlægning fungerer bedst, hvis den 
foregår i dialog med de forskellige for-
valtningsområder og med udgangspunkt 
i, hvordan de anbefalede indsatser kan 
medvirke til at styrke kerneopgaverne.

Konkretisering og prioritering
Der er mange forhold, der gør sig gæl-
dende i forhold til, hvilke indsatser, der 
skal prioriteres, og i hvilken rækkefølge 
pakkerne og de anbefalede indsatser 
skal implementeres. Det er forskelligt 
fra kommune til kommune, hvordan 
der prioriteres, og det afhænger dels af 
kompleksiteten af de enkelte anbefalede 
indsatser, dels af lokale forhold, herun-
der borgernes sundhed og kommunens 
implementeringskapacitet. Det er væ-
sentligt, at prioriteringen tager afsæt i 

IMPLEMENTERINGS- 
PROCESSEN 

kommunens sundhedspolitik og øvrige 
retningsgivende dokumenter.

Planlægning af indsatser
Planlægningen af nye indsatsers imple-
mentering kan med fordel baseres på 
program- og projektledelsesværktøjer. 
Overordnet kan redskaberne deles i:

 • En overordnet implementeringsplan, 
der kan bruges til at planlægge den 
samlede opgave med implemente-
ring af den tværgående sundheds-
politik og forebyggelsespakkernes 
anbefalinger

 • Planer til at implementere den en-
kelte indsats, herunder ’oversættelse’ 
af anbefalingen til konkret indsats 
og planer for, hvad der skal være 
opfyldt, og hvem der skal gøre, hvad 
hvornår

Politisk og ledelsesmæssig mandat
For at sikre den nødvendige politiske og 
ledelsesmæssige opbakning til imple-
menteringen er det nødvendigt løbende 
at involvere kommunalbestyrelsen, sund-
hedsudvalget og topledelsen. Der er gode 
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erfaringer med afholdelse af forskellige 
typer af temadrøftelser og med at have 
en tværgående styregruppe. Involvering 
er mere end blot at informere, og det er 
væsentligt dels at afklare og være tydelig 
omkring mål og succeskriterier for ak-
tiviteter, der involverer politikere og le-
delse, dels at der tilrettelægges en proces, 
der understøtter målet.

Samarbejde i egen kommune
Borgernes sundhed påvirkes af og påvir-
ker indsatsen i alle forvaltningsområ-
der, og alle bør derfor være involveret i 
implementering af sundhedsfremme og 
forebyggelse. Det er væsentligt at få skabt 
en organisering og kultur, der fremmer 
samarbejde på tværs, både i forbindelsen 
med prioritering, implementering og op-
følgning af indsatser. Det er nødvendigt, 
at sundhedsområdet forstår, hvor sund-
hedsfremmeindsatser kan bidrage til at 
løfte kerneopgaver i andre forvaltnings-
områder, og hvor der kan være sammen-
faldende interesser mellem sundheds-
området og andre områder.

Frontmedarbejdernes rolle
Medarbejdere i kommunen, som arbej-
der med borgerne, er væsentlige for at 
lykkedes med mange sundhedsfremme- 
og forebyggelsesindsatser. Frontmedar-
bejdernes opgaver kan deles i to områder:

 • Sundhedsfremmende tilgang til bor-
gerne - at frontmedarbejderne i deres 
daglige arbejde med borgerne arbej-
der aktivt med at fremme trivsel og 
sunde vaner i hverdagen 

 • Tidlig opsporing af risikofaktorer - at 
frontmedarbejderne er opmærksom-
me på, om borgeren fx har et proble-
matisk forbrug af alkohol eller dårlig 
mental sundhed – og at de ved, hvor-
dan de skal handle ved en bekymring

For begge typer af opgaver, vil der ofte 
være behov for såvel betydelig under-
støttelse af implementeringsprocessen 
som sikring af understøttende rammer, 
udvikling af nye kompetencer og invol-

vering af medarbejderne for at forandre 
daglig praksis.

Samarbejde med eksterne
En række indsatser kan med fordel gen-
nemføres i samarbejde med andre parter 
i kommunen. Det gælder eksempelvis 
samarbejde med frivillige, foreninger 
og organisationer, hvor der er fælles in-
teresser, og samarbejde med sygehuse 
og praktiserende læger om henvisning 
til kommunens tilbud. Det er væsentligt 
i samarbejdet at være bevidst om ikke 
mindst graden af forpligtelse i samarbej-
det, om de særlige forhold, der gør sig 
gældende i samarbejdet med den frivil-
lige verden, og om overordnede aftaler, 
der sætter rammerne for samarbejdet, 
fx sundhedsaftalen for samarbejdet med 
det regionale sundhedsvæsen.

Opfølgning og dokumentation
Det er vigtigt løbende at følge op og do-
kumentere progressionen i indsatserne 
og sikre, at de implementeres systema-
tisk og med god kvalitet. Fordi anbefalin-
ger på grundniveau i forebyggelsespak-
kerne bygger på god viden om effekt, er 
det ikke relevant for den enkelte kom-
mune også at gennemføre evaluering af 
effekt. Ved implementering af nye, større 
indsatser uden kendt viden om effekt 
kan flere kommuner med fordel arbejde 
sammen og samarbejde med forsk-
ningsinstitutioner om effektevaluering. 
Statens Institut for Folkesundhed ved 
Syddansk Universitet monitorerer imple-
menteringen af forebyggelsespakkerne, 
hvilket giver kommunerne mulighed for 
at følge udviklingen.
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Sundhed går på tværs af hele kommunen
Borgernes sundhed påvirkes af indsatsen i alle kommunale fag-
områder. Det gælder ikke mindst de rammer, der skabes, og de 
medarbejdere borgerne møder i daginstitutioner, skoler, jobcentre 
og ældreområdet. Samtidig gælder det, at borgernes sundhed – ek-
sempelvis børnenes trivsel og indlæringsparathed, lediges arbejds-
markedsparathed og ældres og syges funktionsniveau og behov for 
pleje - påvirker opgaveløsningen på tværs af kommunen.

Hjælp til implementering af sundhed på tværs
Center for Forebyggelse i praksis har samlet en række værktøjer, der 
dels kan understøtte processen med at implementere sundhed på 
tværs af forvaltninger, dels kan bidrage til kapacitetsopbygningen i 
kommunerne.

Denne pjece beskriver elementerne i værktøjskassen, og alle værk-
tøjer er at finde på vores hjemmeside.

Center for Forebyggelse i praksis understøtter implementeringen
Center for Forebyggelse i praksis bidrager til en bedre folkesundhed 
ved at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og 
vidensbasering af forebyggelsesindsatsen. Centeret understøtter 
kommunernes implementering af vidensbaserede indsatser ved 
at afholde temadage, tilbyde rådgivning, holde oplæg og facilitere 
processer i kommunerne samt holde oplæg på nationale konferen-
cer. I gennem de sidste 2,5 år har centeret blandt andet afholdt 70 
temadage om 20 forskellige emner med deltagelse af 1.700 ledere 
og medarbejdere fra alle landets kommuner.

Alle kommuner er velkomne til at kontakte centeret, hvis de har 
brug for rådgivning, sparring, ny viden eller anden bistand.

Læs mere på www.kl.dk/forebyggelseipraksis, hvor vi løbende infor-
merer om kommende aktiviteter og om erfaringer fra allerede af-
holdte aktiviteter. Eller kontakt os på forebyggelseipraksis@kl.dk.


