
SBN Temagruppe dokumentation og evaluering 

Tanken med netværksgruppen er, at alle hjælper hinanden, så vi får planlægt og gennemført nogle 

spændende og lærerige temadage i Temagruppen dokumentation og evaluering. For at sikre, at alles ansvar 

ikke bliver ingens ansvar, har vi udarbejdet en rolle- og ansvarsfordeling.  

 

Formandsskabets rolle (Karina Christiansen og Ruth Kjær): kontakt til SBN, videndeling mellem 

temagrupperne, sikre samarbejdet på tværs af SBN temagrupper, udarbejde årshjul, økonomisk overblik, 

deltage på planlægningsmøder, løbende byde ind ift. fysiske rammer for temagruppemøderne, løbende 

sikre den faglige kvalitet og indhold på møderne. 

Arbejdsgruppens rolle (Sophie Jørgensen, Rikke Engell, Louise Nikolajsen, Karen Eriksen, Iben Holbæk 

Lundager): deltage på planlægningsmøder, hovedansvarlig for mindst et temagruppemøde pr. år, løbende 

byde ind ift. fysiske rammer for temagruppemøderne, løbende sikre den faglige kvalitet og indhold på 

møderne. 

Bidrag fra andre temagrupper 

Årligt møde mellem alle temagruppeformænd og bestyrelsen, hvor der er mulighed for at drøfte potentielle 

samarbejder mellem temagrupperne. 

 

Årshjul 2017  

 

3. kvartal 12. sep. 2017

Temagruppemøde i Herning

Emne: Dokumentering og 
evaluering af kommunale 

forebyggelsestilbud

Hovedansvarlige

Louise Nikolajsen, Herning 
Kommune

Karen Eriksen, KL

4. kvartal 28. nov. 2017

Temagruppemøde i KL-huset

Emne: Fx. Evalueringsmetoder til 
måling af social kapital m. Steno 

Hovedansvarlige

Ruth Kjær, Aarhus Kommune

Rikke Engell, Holbæk Kommune

1. kvartal 31. januar 2017

Temagruppemøde i Aarhus

Emne: Innovativ evaluering og 
KAM-modellen

Hovedansvarlige

Ditte Kirkegaard Madsen, Aarhus 
Kommune

Karina Christiansen, Lolland 
kommune

2. kvartal 16. maj 2017

Temagruppemøde på Lolland 
(forslag til rejseplan medfølger)

Emne: Målsætning, 
dataindsamling, indsatsteori

Hovedansvarlige

Karina Christiansen, Lolland 
Kommune

Karen Eriksen, KL



Årsplanen for den nyetablerede temagruppe Dokumentation og Evaluering er udarbejdet før 

formandsskabet fik tildelt Sund By Netværkets strategi 2017-2020. 

Dette på trods finder vi god sammenhæng mellem Årsplanen og Strategien, hvor Årsplanen peger direkte 

ind i alle 4 af de strategiske områder benævnt i strategien (Styrket faglighed, Sundhed i alle politikker, 

Lighed i sundhed og Strukturel Forebyggelse).  

Hvordan vi ser, at Årshjulet peger ind i strategien, udfoldes i en kort tekst til hvert strategisk område 

nedenfor. 

Styrket faglighed: Fordi vi i temagruppen Dokumentation og Evaluering vil understøtte, at fagligheden og 
kompetenceniveauet løftes indenfor feltet dokumentation og evaluering, ved at vi i fællesskabet 
videndeler, drøfter, udfordrer og afprøver forskellige metoder, tilgange og modeller. Herunder at udvikle 
en evalueringskultur og afsætte de nødvendige ressourcer til systematisk dokumentation og evaluering.  
Vi har fokus på, at temagruppemøderne bliver så let omsættelige til egen hverdag og kontekst som muligt, 
så redskaberne og værktøjerne kan anvendes direkte efter temagruppemøderne. 

Sundhed i alle politikker- Vi baner nye veje: Fordi dokumentation og evaluering er et område, der er 
tværgående – både imellem de forskellige sektorer og arenaer indenfor folkesundhed – og på tværs af de 
øvrige temagrupper i Sund By Netværket. De modeller, tilgange og metoder, der arbejdes med på 
temagruppemøderne, henvender sig bredt til folkesundhedsarbejdet på tværs, og ikke specifikt indenfor et 
afgrænset fagområde. 

Lighed i sundhed: Fordi hovedformålene med temagruppen er; at understøtte et fælles sprog, en fælles 
tilgang og model til at arbejde med dokumentation og evaluering med målet om at kvalificere vores viden 
om hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder? til at forstå sammenhænge mellem 
kontekst, sociale determinanter og social ulighed i sundhed som afsæt for nuværende og fremtidige 
prioriteringer i det sundhedsfremme og forebyggende arbejde i kommunerne. 

Strukturel forebyggelse: Strukturel forebyggelse er ikke et specifikt indsatsområde i temagruppen, fordi 
feltet dokumentation og evaluering ikke er knyttet op på konkrete forebyggelsesstrategier. Når vi vurderer, 
at Årsplanen kan understøtte dette strategiske område, er det fordi dokumentation og evaluering er et 
nyttigt redskab til at fastholde opmærksomheden på en sundhedsfremmende og forebyggende dagsorden i 
organisationen. 

 


