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Afslutning på e-‐læringsforløbet  
 
Dette e-læringsforløb har til hensigt at vise et planlægningsforløb, som kan 

spille sig ud i realiteten, hvis forebyggelse og sundhedsfremme skal integreres 

i den fysiske planlægning. Problematikker kan sagtens være anderledes end 

dem, som er medtaget i casen. Det vigtigste er, at de rette fagfolk er taget 

med på råd og involveret, når man skal drøfte problemstillinger og mulige 

tiltag. Hvert fagområde kan bringe nyttig viden frem, kan hjælpe med at 

kvalificere den viden, som de politiske udvalg tager beslutninger ud fra. Ved at 

samarbejde og vidensudveksle på tværs af fagområder og systematisk løse 

opgaven i fællesskab, ved hjælp af den nyeste og bedst tilgængelige viden om 

problemstillingerne, er man med til at skabe sammenhængende løsninger på 

tværs af organisationen til gavn for borgerne.  

Vi håber, at dette e-læringsforløb har bidraget til viden omkring sundhed, 

processer og værktøjer, som kan være med til at fremme integrationen af et 

sundhedshensyn i den kommunale planlægning.  

Vi vil gerne til slut bede dig reflektere over, hvordan du tror, at de 

sundhedsmæssige problematikker bedst kan blive integreret i dit 

arbejdsområde? Nedenfor finder du en række spørgsmål, som kan hjælpe 

med din refleksion.  

Hvilken støtte er der i din organisation og dit politiske udvalg for at integrere 

et sundhedshensyn og samarbejde på tværs?  
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Hvad forhindrer p.t. et tværfagligt samarbejde?  

Har I et fælles sprog omkring sundhed på tværs af forvaltninger/fagområder, 

eller er det på tide at tale mere sammen for at skabe et fælles sprog?  

 

Hvis du har brug for hjælp til at kickstarte dialogen eller et samarbejde på 

tværs omkring sundhed, så er du velkommen til at lade dig inspirere af vores 

bud på et motivationsoplæg og en temadag, som blev afholdt for 

medarbejdere i Halsnæs Kommune d. 3. september 2014. Link  

Du er velkommen til at kontakte SBN sekretariatet for mere information eller 

Mette Winge Jakobsen, Syddansk Universitet for råd og vejledning. 

 
Tak for din deltagelse i e-læringsforløbet og held og lykke med at integrere 
et sundhedshensyn i den kommunale planlægning 
 

http://sundby.s5.baernholdt.com/wp-content/uploads/2015/11/presentation_halsnaes_kommune_03092014.pdf

