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INDLEDNING
Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i 
KL’s Kontor for Sundhed og Ældre med henblik på at bidrage 
til at styrke folkesundheden ved at understøtte kommunernes 
arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggel-
sesindsatsen. Centerets opgavevaretagelse følger KL’s politiske 
indsatsområder og pejlemærker for forebyggelsen, jf. udspillet 
Forebyggelse for fremtiden, og nationale mål om flere sunde le-
veår og forebyggelse af kronisk sygdom. Centeret bidrager i sin 
opgavevaretagelse til KL’s mission om at udvikle og fastholde et 
stærkt lokaldemokrati og fungere som videnscenter for de 98 
kommuner.
 
Centeret har fokus på samarbejde på tværs af KL’s fagcentre og 
på dialog med KL’s netværk af politikere og kommunale che-
fer, så understøttelsen af kommunernes forebyggelsesarbejde 
tænkes ind i de faglige og politiske dagsordener for det samlede 

kommunale velfærdsområde. Sundhedsområdet i kommu-
nerne er i vækst, og  de rammer og betingelser, der er med til 
at styrke folkesundheden, fordeler sig på mange kommunale 
forvaltningsområder udover sundhed, herunder børn og ud-
dannelse, socialområdet og beskæftigelsesområdet, kultur- og 
fritidsområdet og teknik- og miljøområdet. 

Kommunernes forebyggelsesindsats omfatter indsatser, der er 
rettet mod at fremme borgernes mentale og fysiske sundhed, 
forebygge risikoadfærd og borgernes udsættelse for risikofak-
torer samt forebygge forværring af allerede opstået sygdom. 
Forebyggelsesbegrebet omfatter i denne sammenhæng indsat-
ser, som er rettet mod den raske del af befolkningen, og fore-
byggelses- og rehabiliteringstilbud til borgere, der er ramt af 
kronisk sygdom.
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FORMÅL OG 
PRINCIPPER

Formål 
Center for Forebyggelse i praksis skal som fagligt center i KL bidrage til en styrket fol-
kesundhed ved at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og videns-
basering af forebyggelsesindsatsen.

Styrende principper for centerets arbejde
Centerets arbejde er baseret på følgende principper:

 • At centeret bygger sin opgavevaretagelse på bredt anerkendt, faglig viden om  
  virksomme forebyggelsesindsatser samt viden om og kommunale erfaringer  
  med implementering af forebyggelsesindsatser.

 • At centerets aktiviteter baseres på kommunernes efterspørgsel og behov og er  
  tilrettelagt ud fra et ønske om at nå bredt ud til så mange kommuner som mu- 
  ligt og samtidig have mulighed for at hjælpe kommuner med særlige behov  
  mere indgående. 

 • At centeret samarbejder med andre vidensaktører, hvor det er relevant, for at  
  opnå synergi, gøre brug af faglig ekspertise og udnytte ressourcerne bedst mu- 
  ligt.

 • At centeret medvirker til at skabe øget fokus på udviklingsfelter, hvor forskere  
  og kommuner sammen kan bidrage til udvikling af ny viden.

 • At centeret tager udgangspunkt i kommunernes ressourcer og potentiale og an- 
  erkender, at kommuner er forskellige, hvad angår størrelse, borgere og kapaci- 
  tet.

Figur 1: Kvalitet i forebyggelsen
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VORES MÅL OG FOKUS 
Centeret har et tæt samarbejde med landets kommuner og har 
indgående faglig viden om de kommunale forebyggelsesopga-
ver samt viden og kompetence inden for formidling af viden 
samt understøttelse af kapacitetsopbygning og implemente-
ringsprocesser. 

Med afsæt i disse kompetencer understøtter centeret kommu-
nernes implementering af vidensbaseret forebyggelse ved at 
bistå med såvel faglig viden som viden om implementerings-
udfordringer og –løsninger. Foruden formidling af og støtte til 
implementering af indsatser med kendt viden om effekt, er det 
desuden centerets mål at bidrage til udvikling af nye vidensba-
serede kommunale forebyggelsesindsatser.

Centerets mål er, at 

 1. Formidle viden om vidensbaserede forebyggelsesind- 
  satser 

 2. Understøtte implementering af vidensbaserede forebyg- 
  gelsesindsatser

 3. Medvirke til udvikling af nye vidensbaserede forebyg- 
  gelsesindsatser

Mål 1
Vi formidler viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser

Centeret prioriterer at formidle viden om forhold, der har væ-
sentlig betydning for folkesundheden, og tager udgangspunkt i 
bredt anerkendt faglig viden om virksomme forebyggelsesind-
satser og implementering heraf. Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger til vidensbaserede indsatser, udgør et vigtigt fagligt grund-
lag.  Centeret har stort fokus på:

 • forebyggelsesindsatser, der skaber sunde rammer for  
  borgernes hverdag. Det vil sige ’at gøre det sunde valg til  
  det lette valg’, eks. i dagtilbud og skoler, ift. aktiv trans- 
  port og i fritidsliv 

 • at mindske social ulighed i sundhed, dvs. særligt fokus  
  på de faktorer, der har betydning social ulighed i sund- 
  hed, og på indsatser rettet mod også hos mindre ressour- 
  cestærke grupper

 • potentialer for en styrket forebyggelsesindsats på tværs  
  af kommunale forvaltningsområder, dvs. at integrere  
  sundhedshensyn i kerneopgaven i kommunens respek- 
  tive forvaltningsområder
 

Mål 2
Vi understøtter implementering af vidensbaserede forebyg-
gelsesindsatser
Centeret understøtter implementering af vidensbaserede 
forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i de muligheder og 
betingelser, kommunerne har for at sikre vellykket implemen-
tering. 

Centeret har i sin rådgivning fokus på at synliggøre og styrke de 
betingelser, der har betydning for at kunne levere en forebyg-
gelsesindsats af høj kvalitet på tværs af forvaltningsområder. 
Centeret understøtter kommunerne i bedst muligt at bruge de 
muligheder, de har, dvs. deres implementeringskapacitet, og 
samtidig arbejde for at styrke kapaciteten der, hvor betingel-
serne ikke er optimale.

Mål 3
Vi medvirker til udvikling af nye vidensbaserede forebyggel-
sesindsatser
Centeret arbejder for at styrke det videnbaserede grundlag for 
kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats ved 
at bidrage til brobygning mellem forskning og praksis. Centeret 
formidler viden til relevante forskningsinstitutioner om om-
råder, hvor der er behov for ny forskningsbaseret viden til løs-
ning af de kommunale forebyggelsesopgaver.  Centeret fungerer 
endvidere som brobygger mellem kommuner og forskning ved 
i et samarbejde med forskningsinstitutioner at inddrage kom-
muner i udvikling af forskningsprojekter og understøtte kom-
munernes interesse for og kapacitet til deltagelse i forsknings-
projekter.  
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Figur 2: Implementeringskapacitet
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SÅDAN ARBEJDER VI
Aktiviteter
Centerets opgavevaretagelse er baseret på kommunernes behov 
for ny viden og udfordringer med implementering. Aktivite-
terne omfatter afholdelse af temadage og kurser, rådgivning 
samt koordinering og formidling af viden til beslutningstagere 
og andre interessenter på sundhedsfremme- og forebyggelses-
området. Desuden bidrager centeret til brobygning mellem 
kommuner og forskere med henblik på at skabe ny viden om 
effektive forebyggelsesindsatser. 

Centerets primære målgruppe er chefer, ledere og koordina-
torer på forebyggelsesområdet samt ledere og udviklingskon-
sulenter med ansvar for planlægning og implementering af 
forebyggelsesopgaverne på tværs af og i de enkelte fagområder 
i kommunen.

Temadage
Centeret afholder temadage alene eller i samarbejde med andre 
aktører. En temadag indeholder elementer af undervisning – 
som kan være relateret til såvel faglige emner som implemen-
tering - og videns- og erfaringsdeling mellem kommuner. Cen-
teret prioriterer aktiviteter, der kan komme mange kommuner 
til gavn, og tilstræber derfor at afholde temadage snarere end 
rådgive enkeltkommuner, hvis flere kommuner har sammenlig-
nelige udfordringer. Styrken ved at gennemføre temadage er, at 
der samtidig skabes rum for erfaringsudveksling mellem kom-
muner.

Rådgivning
Centeret tilbyder rådgivning om både implementeringsproces-
ser og faglig rådgivning relateret til specifikke emner eller ind-
satser, og rådgivningen kan være direkte til enkelte kommune 
eller til grupper af kommuner. Centeret understøtter opbyg-
ning af kommunernes kapacitet til at levere forebyggelse af høj 
kvalitet og rådgiver kommunerne om, hvordan de på baggrund 
af eksisterende kapacitet kan udvikle strategier og handlepla-
ner for implementering. Rådgivningen vil være baseret på ef-
terspørgsel og behov fra enkeltkommuner eller et mindre antal 
kommuner i fællesskab og kan foregå per telefon, mail eller ved 
ét eller flere møder i kommunen.

Foredrag og anden formidling
Centeret formidler viden om forebyggelse til politikere og be-
slutningstagere ved seminarer og temamøder i enkeltkommu-
ner samt på tværs af kommunerne gennem sessioner på KL’s 
fagkonferencer og foredrag ved tværgående seminarer mv. Cen-
teret holder desuden foredrag om kommunernes forebyggel-
sesindsats på konferencer for fagmedarbejdere, nationale orga-
nisationer og samarbejdspartnere på forebyggelsesområdet mv.

I forlængelse af centerets øvrige virke udarbejdes, når det er 
relevant, mindre netbaserede publikationer til formidling af 
viden og erfaringer fra afholdte temadage eller lignende. En 
væsentlig del af centerets formidlingsaktiviteter varetages via 
centerets hjemmeside.

Brobygning mellem forskning og praksis
Centeret afholder som bindeled mellem kommuner og forsk-
ningsinstitutioner symposier og netværksmøder om forskning 
i kommunal forebyggelse, hvor relevante aktører inviteres til 
at drøfte behov for viden på det kommunale sundhedsområde 
og hvordan forskningen kan styrkes. Der afholdes endvidere 
temadage om, hvad det indebærer for kommunerne at deltage i 
forskningsprojekter, og hvad de kan få ud af deltagelsen.

Centeret samarbejder med forskningsinstitutioner om udvik-
ling og afprøvning af nye indsatser, metoder og modeller. Der er 
indgået særlig samarbejdsaftale med Center for Interventions-
forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Uni-
versitet. Centeret bidrager til gennemførelse af forskningspro-
jekter ved at facilitere processer, hvor kommunerne medvirker 
til at kvalificere indhold og metoder for nye forskningsprojek-
ter, ved at medvirke til rekruttering af interesserede kommuner 
og ved at understøtte kommunernes deltagelse i forskningspro-
jekter. Samarbejdet med forskningsinstitutioner forudsætter 
særskilt finansiering.

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats
Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Fol-
kesundhed monitorerer kommunernes forebyggelsesindsats jf. 
samarbejdsaftale med Center for Forebyggelse i praksis. 
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