
Kommende møder i temagruppen

Temagruppen er ny, og alle er velkomne til at tage del i 
gruppens arbejde. Tilmeld dig de kommende møder 
ved at følge linkene nedenfor.

• 26. januar 2017 kl. 10-15.30 i Køge
Temaet for dagen er interaktionen og koblingen 
mellem praksis og forskning i arbejdet med 
sundhed og lokalsamfund.

• 14. juni 2017 kl. 10-15.30 i Rønne, Bornholm 
Temaet for dagen er, hvordan du får det politiske 
niveau engageret i arbejdet med sundhed i 
lokalsamfundet – og hvordan mediernes rolle spiller 
ind.  

Temagruppemøde i Netværk for

Det er mit håb, at temagruppen kan få så 

stor bredde i deltagerkredsen, at vi kan 

udfordre, inspirere og netværke med 

hinanden på tværs af sektorer, så vi både 

får nye værktøjer og nye perspektiver på 

arbejdet med at styrke sundhed, trivsel og 

lokalsamfund.

Mia Butler
Forkvinde for 
temagruppen

Supersetting–tilgangen. Hvad gør man i praksis?
(PDF) – v. Ulla Toft, Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden og 
Paul Bloch, Steno Diabetes Center 

5 principper
Supersetting er en tilgang til at mobilisere lokalsam-
fundets borgere og professionelle aktører gennem 
integrerede indsatser på tværs af arenaer og interes-
ser. Tilgangen er udviklet til projekt Sundhed og 
Lokalsamfund på Bornholm (SoL), som viste, at til-
gangen er effektiv til at styrke lokalsamfundets 
mobilisering, engagement og medejerskab af den 
sociale og sundhedsfremmende indsats. Supersetting-
tilgangen er karakteriseret ved følgende fem 
principper:

• Integration - for at sikre at aktiviteter gennemføres 
på tværs af og i samarbejde mellem forskellige 
settings

• Deltagelse - for at sikre at folk er motiverede til at 
tage ejerskab af processer til udvikling og 
gennemførelse af aktiviteter

• Empowerment - for at sikre at folk erhverver de 
nødvendige færdigheder og kompetencer til at 
udtrykke og handle på deres mål og drømme

• Kontekst - for at sikre at erhvervslivets udfordrin-
ger respekteres og tages i betragtning i udviklingen 
af aktiviteter

• Viden - for at sikre at videnskabelig viden bliver 
anvendt til at informere udviklingen af aktiviteter, 
og at videnskabelig viden produceres fra 
aktiviteterne

SUPERSETTING

SILKEBORG
Lokaludviklingsarbejde på borgernes præmisser. 

Mobilisering gennem en ressourceorienteret tilgang 

(PDF) - v. Mia Butler, Boligsocial Helhedsplan 

Silkeborg

Hvad?
• Arendalsvej, ca. 1000 beboere
• Målet med indsatsen er at forbedre målgrup-

pens sundhed og trivsel og øge gruppens sund-
hedsrelaterede handlekompetence ved at: være 
til stede og inddrage nærmiljøet, bruge 
motiverende metoder, sikre lokalt medejerskab, 
fokus på ressourcer og social kapital, udvikle 
sunde rammer i det lokale miljø, arbejde med 
mental sundhed.

• Hvordan? 150 interviews, kontor i lokalom-
rådet, beboer- og interessentmøder, tænketanke 
og mange kaffesnakke, som gav indsigt i 
beboernes drømme og fremtidsønsker for lokal-
området; en ressourceliste med navne og 
kontaktoplysninger på beboere og etablering af 
arbejdsgrupper.

Resultater
Evalueringen har foreløbigt vist en øget sammen-

hængskraft og social kapital i området.

AALBORG
Aalborg Kommunes fremskudte indsats i Aalborg 

Øst (PDF) - v. Mads Borgstrøm-Hansen, Aalborg 

Kommune

Hvad?
• Aalborg Øst, bydel med 16-18.000 indbyggere.

• Målet er kapacitetsopbygning, byudvikling og 

at skabe social kapital i området.

• Hvordan? Målgruppebaseret rekruttering, 

sundhedssamtaler, screening og henvisning til 

andre tilbud, skabe mulighed for fysisk 

aktivitet med brug af de fysiske rammer i 

området, samarbejde med lokale aktører, fx 

boligselskaber og moskeen, og andre kom-

munale medarbejdere i området.

Resultater
Det er bl.a. lykkes at adressere en gruppe af borgere, 

som ikke bruger de ordinære sundhedstilbud.

Supersetting er en tilgang til at mobilisere lokalsamfundets borgere og professionelle aktører gennem integrerede indsatser på 
tværs af arenaer og interesser. (Foto: Chris Nunan)

TORSDAG D. 8. SEPTEMBER 2016 I SUNDHEDS- OG KVARTERSHUSET  I AALBORG ØST

Læs om
• Aalborg Kommunes fremskudte 

indsats i Aalborg Øst
• Silkeborg Kommunes lokaludvik-

lingsarbejde på borgernes præmisser
• Supersetting: Hvad er det, og hvad 

kan det?

OM TEMAGRUPPEN

HVAD GIVER TEMAGRUPPEN 
DIG?

I Sund By Netværkets nye temagruppe Netværk for 
sundhed og lokalsamfund, er der fokus på videndeling, 
erfaringsudveksling og inspiration til nye måder til at 
fremme borgernes trivsel og sundhed og til at styrke 
lokalsamfundets udvikling; Bl.a. gennem synergier på 
tværs af arenaer og sektorer, og ved at finde veje til 
mobilisering og aktivering af lokalsamfundets mange 
forskelligartede ressourcer. I netværket genererer og 
deler medlemmerne praksiserfaring og forsknings-
baseret viden på området. Temagruppen arbejder bl.a. 
ud fra erfaringer og anvendte principper i Sund By 
Netværkets projekt Netværk for Fællesskabsagenter
samt Aalborg Universitets, Steno Center for 
Sundhedsfremmeforskning og Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundheds projekt Sundhed og 
Lokalsamfund (SoL).

Mads Borgstrøm-
Hansen
Formand for
temagruppen

Temagruppen giver mig mulighed for at 

være med i et nationalt netværk, der 

arbejder med at inspirere til samarbejde 

på tværs af sektorer og tage initiativ til 

at gå nye veje, og som i fællesskab tager 

ansvar for at fremme sundhed og trivsel 

fra en lokal vinkel. Jeg er sikker på, at 

den brede deltagerkreds har afgørende 

betydning. Det bliver spændende at se, 

hvad netværket udvikler sig til! 

”

”

SUNDHED OG LOKALSAMFUND

I Aalborg Kommune har den fremskudte indsats i fx 
Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej 7 (billedet) 
været en succes i forhold til at nå borgere, som ikke bruger 
de ordinære sundhedstilbud.

http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-sundhed-og-lokalsamfund/
http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-sundhed-og-lokalsamfund-2/
http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2016/04/Ulla-Toft-og-Paul-Bloch_SoL-Netværk.pdf
https://www.regionh.dk/fcfs/sundhedsfremme-og-forebyggelse/Sider/Sundhed-og-Lokalsamfund-paa-Bornholm-SoL.aspx
http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2016/04/Mia-Butler_Boligsocial-Helhedsplan-Silkeborg-Kommune.pdf
http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2016/04/Mads-Borgstrøm_Aalborg-Kommune-fremskudte-indsatser.pdf
http://sund-by-net.dk/projekter/netvaerk-for-faellesskabsagenter/
https://www.regionh.dk/fcfs/sundhedsfremme-og-forebyggelse/Sider/Sundhed-og-Lokalsamfund-paa-Bornholm-SoL.aspx

