


Dag 2



Refleksion og pointer fra dag 1

Hvilke af gårsdagens indsigter og pointer kan jeg bruge? 

I hvilke specifikke situationer vil jeg bruge dem?



Program dag 2
09.00-09.15 Refleksion over dag 1 v. Center for Forebyggelse i praksis

Pause  

Modul 4 forsat 

Modul 5 fortsat – Rollespil v. Charlotte Iisager Pedersen, Sund By Netværket

14.20-14.30 Evaluering og tak for denne gang – opfølgningsdag 7. februar 2019

Modul 5 Samarbejde og samskabelse med andre aktører indenfor og udenfor kommunen

12.00-12.45 Frokost 

Modul 4 Samarbejdslandskabet – om interessentanalyse og håndtering, Anette Thorsmark 

Pause

Pause 

Opsamling af modul 5  



Modul 4: Samarbejdslandskabet –

om interessentanalyse og 

interessenthåndtering

V/Anette Thorsmark, Center for Forebyggelse i praksis



Hvad skal I tage med herfra i dag? – (læringsmål)

• Identificer de forskellige 

interessenter, der er vigtige for at 

fremme lighed i sundhed (jeres 

case)

• Udarbejd en strategi for en 

involvering af relevante 

interessenter 

Billede er fra Center for socialt frivilligt arbejde 



Hvad er på programmet i modul 4? 

• Hvad er en interessentanalyse? Og hvorfor lave den?

• Interessent identifikation

• Interessentanalyse

• Interessenthåndtering

• Gruppearbejde i interessentanalyse 

• Hvad er en kommunikationsplan?

• Gruppearbejde i kommunikationsplan 

• Opsamling og feedback



Kobling mellem social ulighed i sundhed og interessenter 

• At skabe alliancer og samarbejde ml. interessenter på tværs af sektorer/ 

organisationer er central som forandringsagent/brobygger.

• Et første skridt er:

1. At identificere nøgleaktørerne

2. At analysere hvad deres dagsorden og interesser er 

3. At bruge dette til at arbejde strategisk med at fremme lighed i 

sundhed

• Interessenter skal:

kunne se en interesse i at gøre noget, der bidrager til at fremme 

lighed i sundhed – ellers er det svært at inddrage dem som aktive 

medspillere.

- KAN VÆRE ET 

MIDDEL TIL AT 

NÅ ANDRE 

POLITISKE MÅL 

PÅ ANDRE 

OMRÅDE



Udfordringer – at få social ulighed i sundhed på dagsordenen

• Hvordan finder man ud af, hvem de vigtigste aktører er, 

når man er uden for egen "hjemmebane"?

• Hvad gør man, hvis vigtige aktører har andre vigtigere 

dagsordner end at mindske social ulighed i sundhed?

• Hvordan sikrer man den rigtige timing, når flere aktører skal 

arbejde sammen om at mindske social ulighed i sundhed?

• Hvordan sikrer man fælles billede og vision 

blandt interessenterne?



Kunsten at skabe et fælles billede og en fælles vision



Private aktører 

(fitnesscentre, 

leverandører, etc.)

Kommuner, kommunale 

institutioner, politikere og 

embedsmænd

Fagforeninger

Ministerier, styrelser, 

politikere, forvaltning

Forskningsmiljøer

Udsatte borgere

ULIGHED

I SUNDHED

Minikursus om 

lighed i sundhed

Hvad er en interessent?

• …En person, gruppe af mennesker 

eller organisationer, der har 

interesse i fx et bestemt projekt eller 

tiltag som følge af deres direkte eller 

indirekte rolle og engagement på 

område…

• Social ulighed i sundhed påvirker 

andre samfundsmæssige mål og 

derfor er interessenterne ofte på 

andre områder end sundhed 



Minikursus om 

lighed i sundhed

Interessentanalyse

1. Identificer interessenterne – hvem er de?

2. Prioriter interessenterne – hvem er vigtigst?

3. Forstår dem – hvad er deres dagsorden eller interesser?

4. Udvikle strategier/planer for håndtering af interessenterne – hvad gør vi? 

Husk at opdatere interessentanalysen, når der sker væsentlige ændringer!

En analyse der 

identificerer mulige 

interessenter der kan 

have betydning, 

interesse og 

indflydelse på ens 

arbejde



Interessentanalyse

Hvornår og hvordan?



Interessent matrix 



Mulig kategorisering af interessenter 



Interessenthåndtering

INVOLVERING

FASE
Skal informeres Skal konsulteres Skal indgå Har kontrol

Identifikation

Planlægning

Gennemførelse

Afslutning



Gruppeøvelse i interessentanalyse

Med afsæt i jeres cases: 

1. Identificerer interessenter 

2. Prioriter, hvem der er vigtigst (arbejdsbier, 

ressourcepersoner, eksterne, grå eminencer)

3. Drøft deres interesse (Whats in it for them?)

4. Og hvordan I bedst vil kunne inddrage dem 
(brug skemaet –involvering/fase) INVOLVERING

FASE
Skal informeres Skal konsulteres Skal indgå Har kontrol

Identifikation

Planlægning

Gennemførelse

Afslutning



Målet efter interessentanalysen

• At interessenterne er identificeret 

• At de er positioneret ift. deres rolle i arbejdet med social lighed i 

sundhed

• At opstille aktiviteter for, hvordan interessenterne håndteres 

• At der er en plan for, hvordan man bruger sin viden om 

interessenterne

• At har man har fået accept og opbakning 

• At man minimerer modstand mod evt. implementering



Pause 
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Kommunikationsplan

AKTIVITET

Hvad vil du 

kommunikere om?

FORMÅL

Hvad vil du 

opnå

MÅLGRUPPE

Hvem vil du 

tale til?

BUDSKAB

Hvad vil du 

fortælle?

TIMING

Hvornår vil du 

sige hvad?

KANAL

Hvilke medier 

vil du bruge?

ANSVARLIG

Hvem har 

ansvaret?

RESSOURCER

Hvad må det 

koste?

1.

2.

3.



Lede udad i sin kommunikation 

Lede opad Lede udad

Lede nedad Lede på tværs

Opgaven

Eksterne interessenter

Interne interessenter 

• Hvem 

• Hvornår

• Hvordan 



Model for interessent kommunikation

• Hvad ønsker vi hver især? (os selv og interessenten)

• Hvilket sprog/argumenter er passende ift. interessenten? 

• Hvad er interessenten optaget af ift. social ulighed? 

Modellen sikrer et billede af, hvad der skal lægges vægt på i kommunikationen for at nå

de forskellige interessenters opmærksomhed et billede af, hvad der skal lægges vægt på i Model



Hvad er en kommunikationsplan?

Formål: 

• Hindre eller mindske modstand 

• Skabe eller fastholde modstand

En god plan indeholder overvejelser om flg. 6 elementer 

• Hvem er målgruppen? 

• Hvad er budskabet? 

• Hvad er mediet/kanal? 

• Hvad bliver effekten?

• Hvornår skal det ske? (timing)

• Hvis ansvar? 

AKTIVITET

Hvad vil du 

kommunikere om?

FORMÅL

Hvad vil du 

opnå

MÅLGRUPPE

Hvem vil du 

tale til?

BUDSKAB

Hvad vil du 

fortælle?

TIMING

Hvornår vil du 

sige hvad?

KANAL

Hvilke medier 

vil du bruge?

ANSVARLIG

Hvem har 

ansvaret?

RESSOURCER

Hvad må det 

koste?

1.

2.

3.



Kommunikationsplan

AKTIVITET

Hvad vil du 

kommunikere om?

FORMÅL

Hvad vil du 

opnå

MÅLGRUPPE

Hvem vil du 

tale til?

BUDSKAB

Hvad vil du 

fortælle?

TIMING

Hvornår vil du 

sige hvad?

KANAL

Hvilke medier 

vil du bruge?

ANSVARLIG

Hvem har 

ansvaret?

RESSOURCER

Hvad må det 

koste?

1.

2.

3.


