


Velkommen til minikursus: bliv en bedre brobygger i 

arbejdet med at fremme lighed i sundhed 

v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis



Afsættet

Sundhedsstyrelsen har sammen med 

Helsedirektoratet i Norge og Folkehälsomyndigheten

i Sverige samt de nationale kommuneorganisationer 

(KL, SKL og KS) fokus på: 

 hvilke faktorer og forhold fremmer og hindrer 

implementering af indsatser – med afsæt i de 

sociale determinanter for ulighed i sundhed



Brobygningspotentialer

• Sundhedsområdet ”ejer” effekterne, 

mens andre sektorer bidrager til de 

fleste af løsningerne.

• Hver determinant påvirkes af en eller 

flere sektorer (børn, unge, 

arbejdsmarked, sundhed m.fl.)

• Styringsmæssige udfordringer i at 

samarbejde på tværs

Health 

policy 

matrix



FORMÅL

Formålet med minikurset er at give inspiration til at gå i 

dialog og facilitere samarbejde om øget lighed i sundhed 

på tværs af kommunale afdelinger samt med det lokale 

forenings- og frivillighedsliv



MODULOVERSIGT

Modul 1: Vidensgrundlag og kommunernes rolle

Modul 2: Agendasetting

Modul 3: Rollen som forandringsagent 

Modul 4: Samarbejdslandskabet - interessenthåndtering

Modul 5: Samarbejde partnerskaber i og udenfor kommunen



Præsentation

Navn 

Stilling og kommune

 Case

Forventninger til dagen



Program dag 1
9.30-10.00 Morgenmad og kaffe

12.15-13.00 Frokost 

Modul 2. Dagsordenfastsættelse - Oplæg v. Christa Breum Amhøj Ph.d./Post. Doc. på CBS & 

Sund By Netværket 

Modul 3 fortsat – design af proces FØR, UNDER, EFTER 

Afrunding af dag 1

Modul 3 Rollen som forandringsagent - Oplæg v. Center for Forebyggelse i praksis 

Pause

Præsentation af formål og kommuner v. Center for Forebyggelse i praksis

Modul 1. Ulighed i sundhed - Oplæg v. Rasmus Baagland fra Sundhedsstyrelsen inkl. pause

15.30 Tak for i dag – og netværk og fællesspisning kl. 18 i Torvehallerne, Fiskergade 2-8



Modul 1:
V/Rasmus Baagland, Sundhedsstyrelsen



Modul 2:
V/Charlotte Iisager Pedersen, Sund By Netværket



Frokost 

40 minutter



Modul 3: 
Rollen som forandringsagent

V/Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis



Læringsmål – hvad skal I tage med herfra?

 Vide hvad rollen som forandringsagent indeholder – hvad kræver 

det for at lykkes med at udfylde rollen?

 Få kendskab til redskaber og metoder til at designe forløb og 

møder (facilitering)



Hvad er forandringsagenter gode til?



Forandringsagenter
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Forandringsagenter er nøglepersoner, der er dygtige til:

• At sprede nye idéer og påvirke politisk og administrativ beslutningstagning 

• At navigere og bygge bro mellem forskellige aktører, der har indflydelse på den sociale 

(u)lighed i sundhed

• At danne relationer både i og uden for organisationen

• At være bevidst om hvad rollen indebærer og kan skifte mellem forskellige roller 

(rådgiver, træner og facilitator)



Forandringsagentens rolle

Kilde: Implement Consulting Group



Forandringsprocesser i to kommuner

 Aalborg – strategisk 

handleplan 

 Aarhus – forandringer og 

mikrohandlinger i en 

personalegruppe

Hvorfor indsatsen?

Hvad har I gjort?

Hvad har I lært?

Anbefalinger til andre?
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En syg forskel i Aalborg Kommune 



Aalborg Kommune - processen frem mod handleplan 

Kortlægning af hvor langt vi 
var ift. SST’s anbefalinger for 

indsatser via kvantitativ 
undersøgelse 

Konsulentgruppen og 
forvaltningerne

Samlet analyse af resultaterne 
– identificering af 
indsatsområder. 

Konsulentgruppen

Seminar – præsentation af 
kortlægningen – input til 

indsatsområder.  

Politikere,  ledere og 
konsulenter

Arbejdsdag– med 
udgangspunkt i identificerede 

indsatsområder - forslag til 
konkrete indsatser 

Frontpersonale og 
planlæggere 

Afrapportering til 
Styregruppen – bruttoliste 
med konkrete indsatser. 
Prioritering af indsatser 

Styregruppen 
(Direktørniveau)

Konkretisering af prioriterede 
områder – Skabelon.

Konsulentgruppen og 
forvaltningerne  

Endelig handleplan –
indeholdende en række 

konkrete indsatser. 

Styregruppen 
(Direktørniveau)

Politisk godkendelse af 
handleplan –

Godkendt i tre stående 
udvalg



Aarhus Kommune eksempel:

Lige adgang til kommunale sundhedstilbud (LAKS)

Kursusmateriale 2021. november 

2018

Hvordan kan vi bruge frontpersonalets viden til at 

reducere social ulighed i sundhed i det nære 

sundhedsvæsen?

Metode: aktionslæringsforløb

19 enheder fra 6 kommuner gennemførte aktiviteter med 

henblik på at reducere den sociale ulighed i adgangen til 

kommunale sundhedsydelser



Hvad vil vi 
forbedre?

Refleksion 
og løsning

Afprøvning 
af løsning

Evaluering 
- de gode 
historier

SMÅ FORANDRINGSPROCESSER VIA 

AKTIONSLÆRING  

Aktionslæringsforløb

Aktionslæring som 

metode



AKTIONSLÆRINGSGRUPPER

Hvilke 
løsninger 
ser vi? 

Omsætning 
til praksis –
afprøvning

Hvad skal 
ske?

Deling af viden og 

god praksis

Fælles 

videns- og 

arbejds-

grundlag –

Hvad vil vi 

forbedre?

Modul 4Modul 2 Modul 3 Modul 1 

Aktionslæringsforløb

Aktionslæringsgrupper 

blandt medarbejdere



Plenumdrøftelse

Forandringsprocessen – hvad skal der til?

 Afklare rammer og forventninger: Hvad og hvorfor 

 Designe og facilitere den rette proces: Hvem og 

hvordan?



Forandringsagenten - i dialog

Flerkontekstuel 
forståelse

Mod og 
kreativitet

Tålmodighed Styrke

Kilde: Inspiration fra Røvik 2007

o Forhistorien – forstå konteksten

o Sammenhæng med andre 

initiativer og dagsordener

o Grad af engagement og 

organisering - brændende platform 

eller vision?



Notér for dig selv

Med afsæt i oplæg og kommuneeksempler:

Hvad kan du gøre (mere af) som forandringsagent (og brobygger) i 

arbejdet med at fremme lighed i sundhed i din kommune – med afsæt i 

din case?

 Skriv tre ting du er kommet i tanke om? Papkort



Pause 

10 minutter



Rollen som forandringsagent – del 2

- om design af processer og facilitering



Læringsmål – hvad skal I tage med herfra?

 Vide hvad rollen som facilitator indeholder

 Redskaber og metoder til at designe forløb og møder



Rollen som facilitator – intern/ekstern

Kilde: Implement Consulting Group

o Designe processen

o Gennemføre faciliteringen

o I selve faciliteringssituationen handler det om at være den katalysator, 

som sikrer at alle relevante perspektiver bliver inddraget indenfor 

nogle tydelige rammer



Fokuser på FØR, UNDER og EFTER - og på konteksten



Designstjernen som planlægningsværktøj





Med afsæt jeres case og valgte møde (hjemmeopgave):

1. Drøft FØR, UNDER og EFTER

2. Udfyld designstjerne for det valgte møde og

3. Drøft derefter kort hvad der er vigtigt at indtænke i drejebogen

2 x 2 – øvelse i planlægning af møde



1
.



Minikursus om 

lighed i sundhed

Opsamling

35



• Et fælles videns- og forståelsesgrundlag

• Et sprog for at fremme lighed i sundhed

• Inspiration til afklaring af jeres kommunes rolle

Modul 1 om vidensgrundlag og rolle 



• Indblik i hvordan I kan påvirke agendaen i jeres 

kommune 

• Tre tilgange til at sætte en agenda

• Narrative strategier til at sætte en agenda

Modul 2 om agendasetting



• Indblik i forandringsagentens roller

• Værktøjer til at designe processer - afklare FØR, 

UNDER og EFTER og FORMÅL og LEVERANCER

• Input til planlægning af et konkret møde

Modul 3 om rollen som forandringsagent



Minikursus om 

lighed i sundhed

Tak for nu

- Vi ses til netværk og fælles 

spisning kl. 18 i Torvehallerne
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