
ARBEJDSDAG OM 
IMPLEMENTERING AF 
TVÆRGÅENDE 
SUNDHEDSPOLITIK

10. og 16. november, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen



Formål

Formålet med dagen er at give inspiration og dele viden og 

erfaringer om implementering af sundhedspolitikken. 

Hvornår lykkes I, hvor er det svært og hvad er den gode vej videre i 

egen kommune?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

KORT PRÆSENTATION

❖NAVN, FUNKTION

❖KOMMUNE



Udvikling

Implementering

Evaluering

Hvor er din 
kommune i 
processen?

Hvad vil du 
gerne have ud 
af dagen? 



Program for arbejdsdag om implementering af sundhedspolitikker
Dagen holdes to gange den 10/11 i Vejle Sundhedscenter og den 16/11 i KL-Huset, København

15.00 Tak for i dag

10.00  Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program

Læring fra egen kommunes nuværende politik – hvad er erfaringerne med implementering af 

sundhedspolitikker? Hvad er vi lykkes med, og hvor har det været svært? Og hvorfor og hvilke 

metoder har været i spil?

Forberedelse gennem udvikling af handleplan med indsatser

12.00 Frokost

Styrket fokus på politikken og implementering gennem kommunikation og fortællinger

Vejen videre i egen kommune efter i dag

Din rolle som forandringsagent i implementeringsprocessen: Hvad kræver det?

Evaluering og opfølgning - Og hvordan ved vi om politikken har gjort en forskel for borgernes 

sundhed og trivsel?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
HVAD ER LÆRINGEN FRA 
KOMMUNENS NUVÆRENDE 
SUNDHEDSPOLITIK



Kommuners sundhedspolitikker er meget 
forskellige



En ny tendens: én politik som hele kommunen styrer efter  

De 5 temaer:

- Læring og uddannelse

- Oplevelser og fællesskaber

- Bæredygtighed

- Vækst og socialt ansvar

- Sundhed 

Sammenhængsmodellen - Viborg Kommune

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/saadan-styres-viborg-kommune/sammenhaengsmodellen/


Visioner og 
målsætninger

Fokusområder 
og mål

Indsatser
Plan for 

aktiviteter

Opfølgning på 
politik

Hvad er kommunens 

ønsker for borgerens 

sundhed i fremtiden?

Hvilke indsatser skal 

iværksættes for at 

nå de opstillede 

mål?

Hvilke områder 

prioriteres de 

kommende år og 

hvilke mål sættes? 
Hvordan og hvor 

ofte følges op ? 

Hvilke aktiviteter 

skal der arbejdes 

med, hvornår og 

hvordan ? 



Visioner, principper og værdier 

› Visioner

› Borgerne skal være sundere 

› Men også andet. Fx velvære, livskvalitet, lighed, gode leveår, et 

aktivt og meningsfuldt liv

› Principper og værdier

› Skabe sunde ramme for alle borgere og have særlige indsatser 

til specifikke målgrupper 

› Men også ofte andet. Fx mestring af eget liv, det positive 

sundhedsbegreb, aktive fællesskaber, helhedsorienteret og 

sammenhængende indsats i kommenen, samarbejde med 

region, foreninger mv., og systematik og vidensbaserede 

indsatser

Understøttelse af:

Sundhedsaftaler

Sundhedsprofiler

Forebyggelsespakkerne

Andre kommunale politikker

KL udspil

Nationale udspil

KKR



KL’S FOREBYGGELSESUDSPIL 
› KL ønsker med udspillet at sætte en fælles retning for 

kommunernes fortsatte arbejde med at styrke forebyggelsen

› Udspillet indbyder til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne 

om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu 

bedre systematik og kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af 

fagområder

› 6 pejlemærker sætter fokus på, hvor kommunerne kan gøre en : 

mærkbar forskel for borgernes sundhed 

Hvor mange af 

jer kender til 

udspillet?

Hvad handler de 

6 pejlemærker 

om? 



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

6 PEJLEMÆRKER 
DER KAN GØRE EN FORSKEL FOR BORGERNES SUNDHED

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og 

kvalitet i indsatsen

2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer 

deres trivsel, udvikling og læring

3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt 

på vej i uddannelse og job

4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal 

begynde at ryge

5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må 

skades af alkohol

6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel



Hvilke mål er der i din kommunes politik?

Drøftelse to og to: 

Hvad synes du, der er lykkedes godt med den nuværende politik?

Hvad synes du har været svært?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / PAUSE



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FORBEREDELSE
-FRA POLITIK TIL 
HANDLING



Visioner og 
målsætninger

Fokusområder 
og mål

Indsatser
Plan for 

aktiviteter

Opfølgning på 
politik

Hvad er kommunens 

ønsker for borgerens 

sundhed i fremtiden?

Hvilke indsatser skal 

iværksættes for at 

nå de opstillede 

mål?

Hvilke områder 

prioriteres de 

kommende år og 

hvilke mål sættes? 
Hvordan og hvor 

ofte følges op ? 

Hvilke aktiviteter 

skal der arbejdes 

med, hvornår og 

hvordan ? 



Sundhedspolitiske planer har forskellig form
- et blik på tværs

Opdelt i strategi og/eller handleplan

1. Strategi med mål og indsats – med opslag for hvert fokusområder, 

hvor der beskrives sundhedsudfordring, mål, nuværende indsats og 

hvilke indsatser, der vil blive iværksat

2. Handleplanen – der beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes, 

hvornår og hvem der er involveret – fx suppleret med et 

oversigtsskema: Indsats, målsætning, indhold, aktører - (samt opstart, 

projektejer og finansiering – til intern koordinering og opfølgning)



der trækkes i billedets hjørner  

Eksempel på en strategi – Lyngby Tårbæk Kommune



der trækkes i billedets hjørner  

Eksempel på en handleplan (oversigt)
– Køge Kommune

Handleplans-

katalog med 

oversigt over 

indsatser



Tids- og involveringsaspektet

Hvorfor vil vi inddrage?

o Kortlægge udfordringer

o Konkretisere og kvalificere et forslag

o Trække på medarbejdere og borgeres 

idéer/visioner

o Udvikle nye samarbejdsrelationer

o Opnå ejerskab blandt ledere, 

medarbejdere, borgere

o Understøtte sundhed på tværs



Opfølgning på handleplanen – hvordan 



Implementering – flere modeller for organisering
- Erfaringer fra kommuner

1. Der benyttes en allerede eksisterende tværgående organisering 

ofte med tværgående gruppe på chefniveau og med underliggende 

arbejdsgrupper – og en koordinator.  

2. Organiseringen føres videre fra udviklingen af politikken, ofte med 

samme struktur som overfor.

3. Der oprettes en ny organisering til at implementere politikken

4. Ingen formel organisering – ofte udnævnes koordinatoren til at følge 

op

UDVIKLING AF KOMMUNALE SUNDHEDSPOLITIKKER
T

E
M

A
D

A
G

Nogle kommuner har gode 

erfaringer med at anvende 

redskaber fra porteføljestyring i 

arbejdet med at implementere 

politikken



Ejerskab - Forskellige involveringsniveauer 
(Peter Senge)

”Sælge”

Fortælle

Afprøve/teste

Konsultere/rådføre

Co-creating

Vi ved det

• Ekspertoplæg

• Rapporter

Vi har det 

bedste svar

• Høring

• Road shows

Bud på løsning er 

udarbejdet. Hvad 

synes I er godt 

ved dette og 

mindre godt?

• Pilotforsøg, 

afprøvning og 

kvalificering af 

løsninger

Hvilken retning 

anbefaler I, vi 

skal gå?

• Facilitering

• Interview

• Workshops 

med input fra 

fagpersoner 

med værdifuld 

viden

Lad os finde ud af 

det i fællesskab

• Åben proces 

med facilitering

• Samarbejde om 

nye løsninger 

• Personer med 

værdifuld viden 

Grad af aktiv 

involvering 

Kilde: Senge, “The Fifth Discipline Fieldbook”, 1998, Kilde: Implement Consulting Group

Grad af 

ejerskab



Eksempel på involvering af politikere, ledelse og 
samarbejdspartnere
Holstebro Kommune

Deltagere:

Byråd,  fagudvalg, Hovedudvalg, 

uddannelsesinstitutioner, Det 

Grønne Råd, Ungeforum, 

Fælleselevråd, Ældrerådet, 

Handicaprådet, Frivillighedscenter, 

Integrationsrådet, Det lokale 

Arbejdsmarkedsråd, lokalråd m.fl. 

Desuden forvaltningernes 

chefniveau 1,2,3



Eksempel på involvering af nøglemedarbejdere 
via arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen skal fremlægge 3-5 forslag 

til, hvorledes kommunens indsats på 

fokusområdet kan styrkes frem til 20XX

Dagsorden for det første møde vil være:

1. Præsentation og introduktion

2. Drøftelse af forslag til indsatser med udgangspunkt i
o Lovgrundlag, kommunens B & U politik, læreplaner m.v. 

o Sundhedsstyrelsens anbefalinger  

o Vidensrådets rapport om fysisk aktivitet

3. Plan for arbejdsgruppens videre arbejde

4. Drøftelse af hvad der skal foreligge til næste møde

Forvaltningen udpeger relevante nøglepersoner til arbejdsgruppen

Der afholdes fx 3 arbejdsgruppemøder á 2,5 times varighed eller 

én arbejdsdag



Borgerinvolvering i sundhedspolitikken?

Visioner og 
målsætninger

Fokusområder 
og mål

Indsatser
Plan for 

aktiviteter

Opfølgning 
på politik

I den tidlige del hvor 

der formuleres vision, 

sættes og prioriteres 

fokusområder

I konkretiseringen 

hvor mål og 

fokusområder 

omsættes til indsats 

og handling



Borgerens rolle ved inddragelse 

• At medvirke til at udvikle og kvalificere indsatser 

• At gøre borgerens viden og ressourcer til en aktiv del af politikudviklingen 

• At kvalificere problemforståelse af det/de problem/er, der skal løses

• At identificere mulige løsninger 

• At bidrage til demokratisk legitimitet



Hvem skal involveres i konkretisering, hvor 
fokusområder omsættes til indsatser?

Drøft to og to: 

Hvem vil I involvere? Hvem er relevante og berørte? 

Fx via:

o Forvaltningsseminar, konferencer

o Arbejdsgrupper

o Arbejdsdag for nøglepersoner

o Dialog med medarbejdere eller borgere

o Andet?

Hvad er formålet? 

Hvad er mit mandat?

Hvad skal vi have input til?

Hvad giver vi indflydelse på?

Hvornår og hvem skal 

inddrages?



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FÆLLES OPSAMLING



Ejerskab og forankring? År 1, 2, 3, 4…

Fælles i plenum: 

Hvordan lykkes I med at opnå ejerskab og forankre 

indsatsen hos respektive forvaltningsledelser?

Fx:

o Styregruppe

o Chefgrupper

o Tværgående ledelsesforum

o Andet?

- Husk koblingen til de politiske beslutningstagere! 

For at komme fra vision til 

handling skal der 

udvælges og prioriteres i 

indsatser, placeres ansvar 

og aftales finansiering, 

opstart og opfølgning



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

REFLEKSION I FROKOSTPAUSEN: 

HVORDAN BLIVER JERES 
FORBEREDELSE +1

Politisk og ledelsesmæssigt mandat 

Involvering i handleplansproces

Prioritering af handleplansforslag og ansvar

Opfølgning på handleplan



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / FROKOST



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

STYRKET FOKUS PÅ 
POLITIKKEN OG 
IMPLEMENTERING 
- GENNEM KOMMUNIKATION OG 
FORTÆLLINGER



KL’s forebyggelsesudspil fortalt på 5 minutter

Men historien 

kan også 

fortælles på 

under 30 

sekunder 



Kobling til andre store dagsordener



Virkemidler og anledninger 
til at sætte politikken i spil

• Sagsfremstillinger

• På møder

• Gør den visuel i hverdagen

• Pressehistorier

• Nye data

• Besøg ud i kommunen

…andet 

OBS, kommuniker om politikken igen og 

igen og igen…. Ellers bliver den glemt i 

presset fra alle de andre dagsorden i 

kommunen  



Hvilke anledninger og virkemidler er der til 

at bringe sundhedspolitikken i spil, igen og 

igen og igen?  



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / DIN ROLLE SOM 
FORANDRINGSAGENT I 
IMPLEMENTERINGSPROCES-
SEN: HVAD KRÆVER DET? 



Din rolle?

Hvad kræver det af 

jer som 

forandringsagenter?

Implementerings-

processen



Vi befinder os i forskellige roller i de opgaver, vi løser

Kilde: Implement Consulting Group



Hvad kræver det af jer?
Tre opgaver

o Afklare rammer og forventninger: Hvad er mandatet?

o Designe den rette proces: Hvem? Hvordan?

o Oversætte og koble

Porteføljeansvar?

Koordinationsgruppe på 

tværs?

Implementeringsgrupper?

Dialog og relationer?



Mandatet: Klare roller og ansvar

Stik en finger i jorden:

o Forhistorien

o Sammenhæng med andre dagsordener og 

initiativer?

o De forskellige aktørers dagsorden og 

interesser

o Grad af engagement

Hvem er deltagerne?

Systemet: 

o Beslutningstagere 

o Ressourcepersoner 

o Faglig ekspertise 

o Berørte/interesserede

Tid

Indsats Ressourcer

Brug energi på at 

forhandle og 

afklare rammer 

og roller internt



De rette deltagere

I plenum: 

Hvad er jeres erfaringer med at finde og engagere ‘de rette’ deltagere?

(…) (…)



Lede opad Lede udad

Lede nedad Lede på tværs

Opgaven



Designe den rette proces

Processen skal passe til formålet:

- Opbygge tillid, relationer og samarbejdsfærdigheder

- Understøtte dialog 

- Facilitere samarbejde om løsninger

- Metoder til at håndtere konflikter

Faglig viden + 

Portefølje-/ 

projektstyring og 

-ledelse 



Tre indflydelsesspor for forandring

Indsatsens nødvendighed Den attraktive fremtid



At håndtere modstand
Det dobbelte bogholderi

Kilde: Implement Consulting Group

Læs mere: Hvad sigter du efter når du vil fremme 

motivation af Pernille Koch Erichsen, 

IMPLEMENT Consulting Group

Hvad er jeres 

erfaring med at 

håndtere 

modstand – hvad 

er svært?



Oversætte og koble

Oversættelseskompetencer

o Konkretisering - bruge aktuel bedste 

viden og viden om den praksis, der 

skal oversættes til 

o Inddrag og vær tålmodig – det kan 

tage tid

o Styrke - evne til at håndtere konflikter 

og interessemodsætninger

Taler vi samme 

sprog? 



Gode råd

o Tag din inddragelses-faglighed alvorligt – tag lederskab!

o Brug energi på at forhandle og afklare rammer og roller 

internt

o Tag ansvar for at processen giver værdi for deltagerne

o Vær forberedt på at støde på udfordringer undervejs –

og sørg for, at du har nogen at vende dem med



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / KAFFEPAUSE



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

EVALUERING OG 
OPFØLGNING



Visioner og 
målsætninger

Fokusområder 
og mål

Indsatser
Plan for 

aktiviteter

Opfølgning på 
politik

Hvad er kommunens 

ønsker for borgerens 

sundhed i fremtiden?

Hvilke indsatser skal 

iværksættes for at 

nå de opstillede 

mål?

Hvilke områder 

prioriteres de 

kommende år og 

hvilke mål sættes? 
Hvordan og hvor 

ofte følges op ? 

Hvilke aktiviteter 

skal der arbejdes 

med, hvornår og 

hvordan ? 



Hvordan kan man finde ud af om en politik har nået 
sine mål? 



STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Hvad vil I sige, er 

dette godt eller 

dårligt?



• Flere skal vælge et røgfri liv og ingen børn og unge skal begynde at ryge

• Flere skal drikke mindre og alkoholdebuten hos unge skal udskydes

• Flere skal bevæge sig i dagligdagen og rammer der motiverer til fysisk aktivitet

• Flere skal trives og flere skal indgå i sociale relationer og aktive fællesskaber

• Flere skal vælge sunde madvarer og rammer der motiverer til sund valg

Vi kan se at pejlemærkerne bliver 

brugt i kommunale politikker som 

her i Ærøs



Og i KL er udspillet stadig et 

nøgledokument der sætter 

retningen i vores 

interessevaretagelse



Brug af sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen giver et enestående øjebliksbillede af 

danskernes sundhed hvert 4. år – og den viser udviklingen fra 

de foregående profiler

Sundhedsprofilen er et vigtigt vidensgrundlag til at monitorere 

danskernes sundhed, til politisk rådgivning og i planlægning af 

nationale og lokale indsatser

Sundhedsprofilen bør IKKE anvendes til at følge op på 

effekten af indsatserne fra kommunens egen sundhedspolitik –

her bør kommunen i stedet følge op på om indsatserne er 

implementeret som planlagt

Kommunen bør også fortsat prioritere sundhedsindsatser 

inden for KRAM selvom kommunens tal ligger lavere end hos 

nabokommunerne eller er faldet de foregående år



Model til evaluering af 
sundhedsindsatser

Værktøjet er:

› En guide til at skabe kvalitet i evalueringsindsatsen

› Opfordrer til refleksion

› Praksisnær og anvendelsesorienteret

› Enkel og intuitiv at arbejde med

› Værdiskabende, så beslutninger og prioriteringer 

bliver taget på en kvalificeret baggrund

Evalueringsvaerktoej_SundByNetvaerk_skrivbar.pdf (sund-by-net.dk)

https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2021/06/Evalueringsvaerktoej_SundByNetvaerk_skrivbar.pdf


Hvilke mål er der i jeres sundhedspolitik? 

Hvilke muligheder har I for 

at følge op på hvordan det 

går ?  



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / DET VIDERE ARBEJDE



Måske interessant ? – nogen der kender den? 



Det videre arbejde – for dig

Udfyld et papkort med én ting, som du er blevet 

inspireret af på arbejdsdagen, som du skal 

hjem og arbejde videre med 



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / AFRUNDING



Hvilken indflydelse har sundhedspolitikken 
på kommunens velfærdsområder?

Opmærk-
somhed

Forståelse

Ejerskab

Beslutning

Handling


