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Forord 
Af projektleder Henrik Nørgaard, SKV-gruppen 

Denne rapport er en evaluering af pilotafprøvningen i tre kommuner med at implementere 
sundhedskonsekvensvurdering (SKV). Afprøvningen har været en del af anden fase i Sund By Netværkets 
udviklingsprojekt ”Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner”. 

I projektets første fase viste en undersøgelse af erfaringer med SKV i kommuner og regioner1, at der var et 
udbredt behov for mere viden om metodeudvikling og afprøvning af SKV-modeller. 

Derfor har det været centralt i projektet at få flere erfaringer med SKV i en dansk sammenhæng, og derfor 
er det en glæde at kunne præsentere rapporten om pilotafprøvningen. 

De tre testkommuner var Fredericia, Kolding og Viborg, som hver især har haft fokus på at arbejde med 
sundhed på tværs. De har indvilliget i at gennemføre afprøvninger af forskellige måder at implementere 
elementer fra SKV i en form, som var tilpasset den enkelte organisation og dens tilgang til at samarbejde på 
tværs af områder i kommunen. Undervejs har de modtaget konsulentbistand og vejledning, der var 
tilrettelagt efter behovet og tilgangen i testkommunen. 

Ikke alt er gået som forudset, men tovholderne i pilotprojekterne har alle ydet en stor indsats sammen med 
deres kolleger for at holde processen på sporet i samarbejde med den eksterne konsulent. 

Erfaringerne viser, at SKV er et redskab, som både kan sætte sundhedsfremme højere på dagsordenen og 
være med til at åbne for konstruktivt samarbejde på tværs af områder i den kommunale organisation. Men 
de viser også, at det er vigtigt med en fælles forståelse af sundhed, og af at der er opbakning i ledelsen og 
på politisk niveau til at arbejde på tværs. Det kan du læse meget mere om på de næste sider. 

En tak for samarbejdet skal igen lyde til temagruppen Sundhed på Tværs, til sekretariatet i Sund By 
Netværket og til Mette Winge Fredsgaard og Peter Gry fra Syddansk Universitet.

                                                            
1 Sund By Netværket (2010): Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner. Anvendt og planlagt 
praksis for sundhedskonsekvensvurdering 
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Teknisk resumé 
Pilotprojektet ‘Afprøvning af modeller for implementering af sundhedskonsekvensvurdering i udvalgte 
kommuner’ er en del af et treårigt projekt ‘Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner’ 
finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som blev igangsat af Sund By Netværket august 2010 og 
forventes afsluttet juli 2013. Formålet med pilotprojektet har været at afprøve implementeringsmodeller 
for SKV i 3 udvalgte kommuner, henholdsvis Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Viborg Kommune 
samt tilbyde kurser i SKV som en del at pilotforløbet.  Testperioden har løbet fra august 2011-juli 2012. 
Kursus samt løbende sparring blev varetaget af SKV-konsulent Mette Winge Fredsgaard, som selvstændig 
konsulent og senere ved Syddansk Universitet.  

Formålet med det overordnede projekt er at øge kapaciteten inden for sundhedskonsekvensvurdering – 
herefter betegnet SKV - i en dansk kontekst gennem udvikling af træningsmaterialer, kurser, modeller for 
implementering af SKV, oprettelse af en platform for erfaringsudveksling samt afprøvning af modeller for 
implementeringen af SKV i udvalgte kommuner. 

Denne rapport indeholder en evaluering af pilotprojektet som blev gennemført i perioden maj-august 2012 
af Syddansk Universitet på vegne af Sund By Netværket.  

Pilotprojektet er blevet evalueret i forhold til opstillede evaluerings- og succeskriterier samt i forhold til 
identificerede forandringsmekanismer, som afhænger af testkommunernes specifikke kontekstuelle 
forhold. Evalueringen er baseret på empiriske data fra fokusgruppeinterview og spørgeskemaer, som blev 
udfyldt efter kurserne. Analysen er foregået ved hjælp af den kvalitative analysemetode indholdsanalyse, 
som består i kodning efter temaer, kategorier, og sammenhænge herunder forandringsmekanismer.  

Evalueringen viser, at implementeringsmodel 1, som indbefatter en systematisk integrering af et bredt 
sundhedshensyn i forbindelse med den lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer, har vist sig 
mest hensigtsmæssig til at forankre et tværfagligt samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse i 
det tekniske område på bæredygtig vis. Dog gælder dette for kommuner, som har fokus på sundhed på 
tværs i kommunen, og som har engagerede medarbejdere, som ønsker at samarbejde på tværs og en 
ledelsesmæssig opbakning. Resultater viser også, at der indledningsvist i implementeringsfasen er behov 
for introduktionsforløb i form af workshops eller temadage, hvor der kan blive skabt en fælles forståelse 
om sundhed i den brede forstand, og hvor der kan blive skabt et fundament for et godt fælles samarbejde 
om sundhedsfremme og forebyggelse i det tekniske område. I forhold til kompetenceudvikling i 
sundhedsfremme og forebyggelse på det strukturelle niveau og SKV metodologien er det endnu ikke klart, 
hvad behovet er for indhold og form af kompetenceopbygningen. 

De involverede kommuner stiller spørgsmål ved, om det er hensigtsmæssigt at implementere SKV 
metodologien i dens traditionelle form i en dansk kommunal kontekst, dog har dette pilotprojekt primært 
fokuseret på at kvalificere planlægningen i det tekniske område, og der er endnu ikke nok danske erfaringer 
i at gennemføre SKV’er til at vurdere, om SKV i dens traditionelle form har nytteværdi som 
planlægningsværktøj i kommunalt regi. Evalueringen viser et stort behov for, at de kommunale 
medarbejdere har adgang til forskningsbaseret viden, værktøjer og relevante lokale data, som går på tværs 
af sektorer for at kunne kvalificere den strukturelle sundhedsfremme og forebyggelse. 

Evalueringen viser, at der er behov for at gøre Sund By Netværkets SKV-portal mere overskuelig og 
brugervenlig, og at den bliver gjort relevant ikke kun for sundhedsfolk men også miljø- og planfolk.  
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Et vigtigt element i implementeringen af SKV eller i at integrere sundhedsvurderinger i planlægningen i det 
tekniske område er at få skabt nogle faste samarbejdsprocesser og måder at arbejde på, som giver mening 
for ledelsen og medarbejderne, men som også er systematiske. Den kommende udfordring i SKV-projektet 
vil være at få afklaret behovet for kompetenceudvikling og udvikle værktøjer til at understøtte dette behov 
samt at opbygge erfaringer i at arbejde systematisk, f.eks. at gennemføre SKV, for at fremme sundhed og 
forebygge sygdomme hos borgerne i kommunen.
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Introduktion til projektet ’Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og 
regioner’ 
”Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner” - herefter benævnet SKV-projektet - er et 
treårigt udviklingsprojekt, som blev igangsat af Sund By Netværket august 2010 og forventes afsluttet juli 
2013. Projektet er bevilliget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Formålet med projektet, jævnfør det udarbejdede kommissorium (Bilag 1), er at øge kapaciteten inden for 
sundhedskonsekvensvurdering – herefter betegnet SKV - i en dansk kontekst gennem udvikling af 
træningsmaterialer, kurser, modeller for implementering af SKV, oprettelse af en platform for 
erfaringsudveksling samt afprøvning af modeller for implementeringen af SKV i udvalgte kommuner med 
henblik på at: 

 Fremme størst mulig sundhed blandt borgerne 

 Fremme lighed i sundhed blandt borgerne 

 Kvalitetssikre planlægning på kommunalt og regionalt niveau med hensyn til at fremme folkesundhed 

 Sikre at strategier, politik, programmer, planer og projekter ikke har uønskede virkninger på 

folkesundheden 

 Sikre at sundhedsindsatsen forankres på tværs af politiske udvalg og forvaltningsområder 

 Kvalificere den politiske og administrative beslutningsproces inden for sundhedsfremme og 

forebyggelse 

 Opnå den største sundhedsmæssige værdi for de investerede midler 

Baggrund for projekt og indhold 
Sund By Netværkets SKV-gruppe under temagruppen Sundhed på Tværs har udarbejdet et forslag om at 
opbygge kapacitet til at kunne anvende SKV i kommunale og regionale organisationer. Overordnet set 
handler kapacitetsopbygning om, at enkeltpersoner, forvaltninger og fagområder, samt kommunen og 
regionen som helhed bliver bedre, dvs. mere kapable, til at identificere og løse problemer og opgaver med 
henblik på at fremme sundhed og forebygge sygdomme. 

I denne sammenhæng handler kapacitetsopbygning mere konkret om at opbygge organisationens 
kompetencer, ressourcer og netværk til at øge effekten af og forankre de vurderinger, der gennemføres på 
sundhedsområdet på tværs af sektorer. En anden vigtig side af kapacitetsopbygning er at sikre et positivt 
fokus på tværfaglig sundhedsfremme i form af interesse og engagement fra beslutningstagere og 
offentligheden generelt. 

Projektet er inddelt i tre faser, hvoraf der i første fase (august 2010-juli 2011) blev udarbejdet en platform 
for viden om SKV på Sund By Netværkets eksisterende hjemmeside www.sund-by-net.dk. Fase 1 indeholdt 
endvidere undersøgelse og udvælgelse af materiale til kompetenceopbygning samt en 

http://www.sund-by-net.dk/
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spørgeskemaundersøgelse om danske kommunale og regionale erfaringer med SKV2. Resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen blev præsenteret ved et temamøde i september 2010 og rapporten er 
offentliggjort på Sund By Netværkets hjemmeside. Kortlægningen af daværende erfaringer med SKV blev 
benyttet til at udvikle tre forskellige modeller for implementering af SKV i danske kommuner. 

Fase 2 har fungeret som et pilotprojekt med titlen ‘Afprøvning af implementeringsmodeller for SKV i 
udvalgte kommuner’. Gennem Sund By Netværket blev der i foråret 2011 efterlyst 3 - 6 kommuner, som var 
interesserede i at være testkommune af én af tre forskellige modeller for implementering. Tre kommuner 
meldte sig, henholdsvis Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Viborg Kommune. Disse kommuner har 
testet implementeringsmodellerne i perioden august 2011 - juli 2012. I pilotforløbet blev testkommunerne 
tilbudt kursusforløb, workshops samt bistand hos SKV-konsulent Mette Winge Fredsgaard, MWF Consult 
senere hos samme person ved Syddansk Universitet. Testkommunerne blev udvalgt efter følgende kriterier: 

• Har politisk og administrativ opbakning til at gennemføre pilotprojektet, gerne i alle 

beslutningsniveauer; 

• Er villig til at afprøve en af de udvalgte implementeringsmodeller; 

• Har mulighed for at gennemføre prøvningen i tidsrummet 2011-2012; 

• Har ressourcestærke personer til at varetage tovholderfunktionen. 

Da der i alle tre testkommuner var et ønske om at kvalificere de sundhedsfremmende og forebyggende 
indsatser i det tekniske område, primært i forhold til den fysiske planlægning, blev det bestemt i 
projektgruppen, at afprøvningen af implementeringsmodeller skulle ske i det tekniske område. 

Pilotprojektets formål har været at: 

• Udvikle modeller for at implementere og arbejde med SKV 
• Teste anvendeligheden og effekten af 3 udvalgte modeller for implementering af SKV i udvalgte 

kommuner 
• Udvikle træningsforløb og træningsmateriale i SKV gennem modificering af eksisterende 

træningsmaterialer, afprøvning, evaluering og revidering af forløb og materialer 
• Sikre kompetenceudvikling inden for SKV-området 

Derudover blev kommuner, som ikke indgik som projektfinansieret testkommune, inviteret til at deltage i 
pilotprojektet via egenfinansiering af kursusforløb og evt. konsulentbistand. Der var dog ingen kommuner, 
som tog imod dette tilbud. 

Af kursusforløb kunne testkommunerne vælge mellem to på forhånd definerede kurser/workshops (se bilag 
2). Hvert forløb henvendte sig til bestemte formål med anvendelse af SKV, hvoraf hensigten var at optimere 
kommunernes mulighed for at få et kursus, som passer til deres specifikke behov. Kurserne henvendte sig 
til følgende målgrupper: 

                                                            
2 Fredsgaard, MF, Anvendelse af sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner, Sund By Netværket 
2011. www.sund-by-net.dk 
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1. Kommuner som ønsker at anvende SKV på både projekt og plan/strategi niveau. Med dette forløb får 
man indblik i anvendelsen af SKV som en selvstændig enhed dog i sammenspil med det tekniske 
område. 

2. Kommuner som planlægger at integrere sundhedsdeterminanter i den lovpligtige miljøvurdering af 
planer og programmer. 

Kursusforløbene blev evalueret lige efter afholdelse ved brug af spørgeskemaer, og evalueringsresultaterne 
er indeholdt i denne rapport til at underbygge resultaterne af den primære empiri, som består af 
fokusgruppeinterview. 
Derudover blev et engelsksproget e-læringsværktøj i SKV fra Health Scotland3 testet af et lille udvalg af 
medarbejdere i de 3 testkommuner. 
Den tredje og sidste fase i projektet (august 2012-juli 2013) vil bestå af en videre implementering af SKV på 
det kommunale niveau, en udrulning af kursusforløb, samt en afholdelse af en temadag/minikonference 
hvor erfaringerne fra projektet vil blive formidlet videre til øvrige kommuner og interessenter. 

Projektgruppen består af SKV-gruppen under Sund By Netværket bestående af repræsentanter fra 
Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Horsens Kommune (projektleder), Viborg Kommune samt den 
eksterne konsulent. En følgegruppe er etableret for at kvalificere projektarbejdet (se bilag 1). I figur 1 
nedenfor illustreres de forskellige faser og aktører i pilotforløbet. 

Figur 1 Pilotforløb for afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner 

 

 

                                                            
3 E-learning course in Health Impact Assessment, from the NHS Health Scotland Virtual Learning Environment 
http://www.healthscotland.com/resources/networks/HIAtraining.aspx  

http://www.healthscotland.com/resources/networks/HIAtraining.aspx
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Der er blevet opstillet følgende evaluerings- og succeskriterier for pilotprojektet: 

• I august 2012 kan Sund By Netværket præsentere minimum 2 anvendelige modeller for effektivt at 
implementere SKV i kommunerne. 

• I oktober 2012 kan Sund By Netværket præsentere et kompetenceudviklingsprogram på dansk, evt. 
ved en national/landsdækkende konference om SKV, og der er fundet en partner, som har påtaget 
sig udrulningen af kurser og træning til interesserede kommuner, regioner og andre relevante 
interessenter i Danmark. 

• Pilotprojektet har skabt motivation i testkommunerne til at udarbejde en plan for at forankre det 
tværfaglige samarbejde om SKV med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme. 

• Afprøvningen af implementeringsmodeller har resulteret i, at de deltagende kommuner er blevet 
afklarede med, hvordan de vil arbejde videre med SKV i kommunen. 

• Afprøvningen af modellerne for implementering af SKV har givet kommunerne et indblik i, hvordan 
de kan integrere SKV-processen i de eksisterende organisatoriske rammer. 

• Testkommunerne har ved afprøvningen af den anvendte implementeringsmodel erfaret, at SKV-
proceduren er med til at give et bedre grundlag for at træffe beslutninger på igennem tværfagligt 
samarbejde, evidensbaseret beslutningsgrundlag, samt en tidlig inddragelse af interessenter med 
fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. 

• Kursusdeltagerne føler, at kompetencemodulerne har bidraget til et bredere kendskab til 
determinanter for sundhed og sundhedsfremme og har skabt en platform for i fællesskab at styrke 
eksisterende og udvikle nye planlægningsprocesser. 

• Kommunale embedsmænd, som har prøvet e-læringsværktøjet, har erfaret det som et 
betydningsfuldt værktøj i opbygningen af kvalifikationer inden for SKV, og at indholdet i værktøjet 
har haft en relevant anvendelse inden for deres forvaltningsområde. 

• Kommunale embedsmænd, som har anvendt Sund By Netværkets SKV-portal i forbindelse med 
afprøvningen af en SKV-implementeringsmodel, har fundet indholdsmaterialet nyttigt og relevant 
for deres SKV-arbejde. 

• Ved afslutningen af pilotprojektet er de personer, som har været en del af projektgruppen, positive 
over projektforløbet især i forhold til tidsplan, kommunikation, fleksibilitet samt assistance fra 
projektleder samt tilknyttede konsulent. 

Ud over evalueringen af pilotprojektets indfrielse af de opstillede succeskriterier vil der ud fra de 
overordnede hensigter med Sund By Netværkets SKV-projekt blive gennemført en dybdegående analyse af, 
hvorledes kontekstuelle forhold i samspil med de forskellige tiltag i pilotprojektet har været med til at 
påvirke bestemte forandringsmekanismer (hos deltagerne og overordnet i organisationen) under 
pilotforløbet, og som derved har været udslagsgivende for en positiv, neutral eller negativ indvirkning af 
pilotprojektet. Resultatet af denne analyse skal være med til at kortlægge i hvilken kontekst og hos hvilken 
organisation, at de forskellige elementer af pilotprojektet kan være med til at fremme implementeringen af 
metoder og procedurer til at fremme sundheden og forebygge sygdom blandt borgere.
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Metode 
Denne evaluering vil indeholde viden og erfaringer gjort i forbindelse med pilot projektet, hvor 
implementeringsmodellerne samt kursusforløbene vil blive primære genstande for evaluering. 

For at få en indsigt i, hvad der virkede, hvornår og hvordan, blev evalueringen designet efter kvalitative 
forskningsprincipper. Det empiriske arbejde vil bestå af en indholdsanalyse af fokusgruppeinterview 
foretaget med udvalgte nøglepersoner, som har taget del i implementeringen af 
sundhedskonsekvensvurdering i det tekniske område. Grunden til at der er benyttet fokusgruppeinterview 
er som følge af tidsperspektivet for at gennemføre evalueringen, samt en forståelse og føling af det 
samarbejde, som eksisterer i testkommunerne. Der vil endvidere blive inddraget resultater fra en 
spørgeskemaundersøgelse, som blev udarbejdet af kursusdeltagere efter hvert kursus. Dog vil det primære 
fokus i denne evaluering være på resultaterne fra fokusgruppeinterviewene. 

Det teoretiske udgangspunkt for indholdsanalysen er inspireret af konceptet ’realistic evaluation’, udviklet 
af Ray Pawson og Nick Tilley4, som deler evalueringsparametrene op i samme parametre, som er gældende 
ved gennemførelsen af sociale programmer, hvor udfald er påvirket af mekanismer (her også kaldet 
forandringsmekanismer) samt den pågældende kontekst. For at kunne evaluere implementeringsindsats af 
SKV i en kommunal miljø- og planlægningskontekst er der indledningsvist opsat følgende parametre, som 
vurderes som sandsynlige i at guide udarbejdelsen af interviewguide samt strukturere analysen af 
interviewresultater. 

De kontekstuelle forhold, som vil indgå i analysen, er følgende: 

• Politisk opbakning 

• Administrativ opbakning 

• Økonomi 

• Tradition for tværfagligt samarbejde 

• Organisatorisk sammensætning og arbejdsprocedurer (primært de afdelinger, som har været 
genstand for pilotprojektet) 

• Viden og kompetencer inden for (strukturel) sundhedsfremme og forebyggelse 

De elementer af pilotprojektet, som vil indgå i analysen er følgende: 

• Kursusforløbet 

• Den valgte implementeringsmodel 

• Den løbende sparring og konsulentbistand med den eksterne konsulent 

                                                            
4 Pawson R, Tilley N. Realistic evaluation. London ; Thousand Oaks, Calif.: Sage; 1997. xvii, pp. 235 



 
 

6 

 

Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 

Temagruppen: Sundhed på Tværs 
 

• Tilgængeligheden af informationer og materiale om SKV på Sund By Netværkets SKV-platform 
http://sund-by-net.dk/temaer/sundhedskonsekvensvurdering-skv/  

• E-læringsværktøjet fra Health Scotland om hvordan man gennemfører en SKV  

De forandringsmekanismer, som vil indgå i analysen, er følgende: 

• Bevidstheden om sundhedsfremme og forebyggelse samt ulighed i sundhed 

• En aktiv og systematisk undersøgelse og vurdering af sundhedskonsekvenser i udarbejdelsen af 
politikker, planer, programmer og projekter samt motivationen hertil 

• Samarbejdet imellem afdelinger i forhold til integreringen af sundhedsfremme og forebyggelse i 
udarbejdelsen af politikker, planer, programmer og projekter samt motivationen hertil 

• Egne kompetencer til at undersøge og vurdere sundhedskonsekvenser af politikker, planer, 
programmer og projekter samt overblik over øvrige kompetencer i kommunen med relevans for at 
undersøge og vurdere sundhedskonsekvenserne af politikker, planer, programmer og projekter 

• Holdningen til nytteværdien af systematisk at undersøge og vurdere sundhedskonsekvenser med 
henblik på at indarbejde sundhedsfremmende og forebyggende elementer i politikker, planer, 
programmer og projekter både i forhold til proces og effekt 

• Følelsen af opbakning

http://sund-by-net.dk/temaer/sundhedskonsekvensvurdering-skv/
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Praktiske omstændigheder og afgrænsninger 
Tidligt i pilotforløbet (foråret 2011) var der en tæt dialog med testkommunerne både i udviklingen af 
implementeringsmodeller og kursusforløbene. Dette har også betydet, at de indledende forslag til 
implementeringsmodeller blev modificeret til reelle behov og omstændigheder, f.eks. blev model 3 (se 
afsnit ovenfor) ændret til en implementeringsmodel for bæredygtighed. Det anvendte 
bæredygtighedsbegreb hos Kolding Kommune har et øget fokus på socioøkonomiske determinanter for 
sundhed, og derfor blev afprøvningen af en implementeringsmodel for et strategisk 
bæredygtighedsværktøj inkluderet i pilotprojektet, da det lever op til et af de primære formål med SKV-
projektet, nemlig at fremme størst mulig sundhed blandt borgerne. Dette bæredygtighedsværktøj nåede 
dog ikke i pilotforløbet at blive færdigudviklet, og en endelig evaluering af bæredygtighedsværktøjet kunne 
derfor ikke foretages.  

Når dynamiske organisationer indgår i undersøgelser, må der forventes en afvigelse af den planlagte 
proces, jf. Kolding Kommunes bæredygtighedsværktøj. Derudover har der været en række organisatoriske 
forhold, som har gjort implementeringsprocessen udfordrende hos Fredericia Kommune. Der er dog forsøgt 
så vidt muligt at evaluere på de erfaringer, der er opnået i Kolding Kommune og Fredericia Kommune indtil 
videre. 

Evalueringen af kursusforløb kan kun foretages i forhold til Fredericia Kommune og Viborg Kommune, da 
Kolding Kommune valgte ikke at deltage i et kursusforløb i pilotfasen af projektet, da de ikke mente at være 
på det stadie endnu. Der overvejes et kursusforløb i løbet af den sidste fase af SKV-projektet. 

Under forløbet med at implementere sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i de udvalgte testkommuner, 
fremkom nogle begrebsmæssige udfordringer i forhold til terminologien ‘sundhedskonsekvensvurdering’. 
Dette gælder især medarbejdere fra det tekniske område. Disse har svært ved at tage begrebet til sig, da 
dette kan betyde, at de skal tillægge dennes metodologi lige så meget værdi, tid og fokus som den 
lovpligtige miljøvurdering, som kan være en omstændelig proces. Miljøvurdering (SMV) har traditionelt set 
en position, som man ikke ønsker SKV skal sidestilles med. Derfor er det bedre anset at behandle SKV 
begrebet mere ydmygt og italesætte en større integrering af sundhedsparametre i den eksisterende SMV-
eller planlægningsproces. En erkendelse af denne organisatoriske og strukturelle barriere for at 
implementere SKV i dens primære form har gjort dette evalueringsarbejde yderst udfordrende, da man på 
den ene side, gerne vil teste implementeringsmodeller for SKV men i den sidste ende har praktisk været 
nødsaget til at teste implementeringen af et sundhedsfremmende og forebyggende hensyn i det tekniske 
område, hvor der på mange måder er blevet gået på kompromis med den traditionelle SKV metodologi. For 
eksempel er der endnu ikke blevet foretaget egentlige SKV’er i testkommunerne, hvor man på stringent vis 
følger de forskelige skridt, som kendetegner en SKV, såsom screening, scoping, analyse, vurdering og 
formidling. Der er kun foretaget screeninger, som har været med til at vejlede det tidlige 
planlægningsarbejde eller til at justere SMV screeningerne eller i bedste fald har sundhedsovervejelser 
blevet medtaget i SMV forløb.  

I kraft af det pragmatiske pilotforløb har rammerne for pilotprojektet udviklet sig fra indledningsvist at 
afprøve modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner til at afprøve modeller for at fremme 
sundheden og forebygge sygdomme hos borgerne på det strukturelle niveau ved hjælp af udvalgte SKV-
værktøjer. 
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I afsnittet nedenfor er beskrevet de tre implementeringsmodeller. I det efterfølgende afsnit ‘Beskrivelse af 
testkommuner’ er beskrevet de tiltag, som leder hen til pilotforløbet og de forhold som har været 
afgørende for udviklingen i pilotforløbet. 
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Beskrivelse af implementeringsmodeller 
Dette afsnit beskriver de tre implementeringsmodeller, som har været genstand for afprøvning i de tre 
testkommuner. Figur 1 præsenteres afslutningsvis i afsnittet og viser en oversigt over de tre modeller. 
Model 1 blev afprøvet i Viborg Kommune og Kolding Kommune, model 2 blev afprøvet i Fredericia 
Kommune og model 3 blev afprøvet i Kolding Kommune. Som nævnt i afgrænsningen, så er 
bæredygtighedsværktøjet for Kolding Kommune endnu ikke færdigudviklet, og derfor vil en evaluering af 
bæredygtighedsværktøjet ikke kunne foretages. 

Model 1: Sundhedskonsekvensvurdering som en del af den lovpligtige miljøvurdering af planer og 
programmer 
Med model 1 er hensigten at skabe et større samarbejde mellem de afdelinger, som foretager 
miljøscreeningen samt udarbejder miljørapporten, og de(n) afdeling(er), som varetager den forebyggende 
og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Hvorvidt der udarbejdes et fælles screeningskema, hvor der 
tages højde for både miljøområder og folkesundhedsområder i et samlet skema, eller om man screener 
separat for miljøkonsekvenser og sundhedskonsekvenser, kan være forskelligt fra kommune til kommune, 
afhængigt af de gængse arbejdsgange og indstillingen til at inddrage folkesundhedsparametre i 
miljøvurderingen. 

Den førstnævnte screeningsform kaldes her en miljø- og sundhedsscreening. Hvorvidt det sundhedsfaglige 
personale fast varetager screeningen af sundhedsparametre eller om dette kun inddrages som konsulent 
kan variere fra kommune til kommune, afhængig af eksisterende arbejdsopgaver, kapacitet samt 
ressourcer. Det sundhedsfaglige personale vil indgå som fast høringspart ved stjernehøringerne, således at 
den sundhedsfaglige gruppe optræder på lige fod med de traditionelle miljø-/teknik-faggrupper og har lige 
muligheder for at gøre indsigelser som de andre. Det skal dog siges, at til trods for at man er pålagt i en 
miljøvurdering at tage hensyn til befolkning og sundhed, er der ikke tradition for at tage hensyn til 
forebyggelse og sundhedsfremme på lige fod med miljømæssige risikofaktorer. Der vil med denne 
screeningsform være mulighed for at identificere hvilke nuværende områder i miljøscreeningen, som kan 
kvalificeres i samarbejde med det sundhedsfaglige personale og hvilke folkesundhedsmæssige områder i 
miljøscreeningen, som mangler af blive afdækket. 

Den anden form for screening kaldes her en SKV-screening. Her anvender man et screeningsskema, som 
indeholder alle determinanterne for sundhed inklusive miljøfaktorer, som bør medtages i vurderingen af, 
om der bør gennemføres en SKV af forslaget/planen eller ej. I tilfælde af at screeningsudfaldet lægger op til 
en gennemførsel af en SKV, er det op til den ansvarshavende projektleder (evt. sammen med en 
styregruppe) at afgøre, om der skal gennemføres en selvstændig SKV, eller om der skal integreres relevante 
sundhedsparametre i miljørapporten. Fordelen ved denne form for screening er, at man ikke begrænser sig 
ved at skulle få sundhedsparametre til at passe ind i en miljøscreening, hvilket giver mere frihed til at 
screene alle faktorer inkl. miljøfaktorer specifikt i forhold til sundhed. 

Normal vil sundhedsparametre blive inkluderet i miljøvurderingen samt miljørapporten, men der kan også 
gennemføres en selvstændig SKV. 
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Model 2: Kvalitativ vurdering om gennemførelse af SKV screening 
Model 2 henvender sig til projektledere i det tekniske område, som har ansvaret for den overordnede 
udarbejdelse af større initiativer, herunder lokalplaner, kommuneplaner, sektorplaner, programmer samt 
projekter. Denne model forudsætter, at projektlederne har et overordnet indblik i sundhedsdeterminanter 
samt SKV-metodologien og løbende holder sig ajour med de sundhedsmæssige prioriteringer i kommunen 
samt eksisterende og øvrige aktiviteter i det tekniske område. Denne viden er vigtig for at kunne træffe 
beslutninger om, hvorvidt bestemte initiativer vil have gavn af at gennemgå en screening og evt. en 
efterfølgende SKV med henblik på at optimere de sundhedsfremmende og forebyggende elementer i det 
enkelte initiativ, og som evt. vil være med til at bringe større fokus på sundhed på tværs af initiativer. 
Projektlederen kan foretage denne beslutning på egen hånd eller i fællesskab (evt. en tværfaglig 
(styre)gruppe). Ved en beslutning om at screene forslaget/initiativet for potentielle sundhedskonsekvenser 
har projektlederen ansvaret for at samle et SKV-screeningsteam, som kan gennemføre screeningen og evt. 
den videre SKV. 

Screeningsproceduren kan enten foretages af det udvalgte SKV-team uden inddragelse af interessenter, 
eller de kan fortage en gruppescreening, hvor udvalgte interessenter i fællesskab med SKV-teamet samt 
styregruppen screener forslaget ved hjælp af et screeningsskema, hvor man i fællesskab beslutter det 
videre forløb. Ved gruppescreeningen får interessenterne kort beskrevet forslaget, det påvirkede område 
og befolkningsprofilen i området samt relevante veldokumenterede årsagssammenhænge, inden man 
gennemfører screeningen i fællesskab. Disse indledningsvise detaljer giver interessenterne/deltagerne et 
overblik over situationen og dens omfang og gør dem i stand til at deltage i screeningen samt at tage stilling 
til det videre forløb. I sidste ende er det op til styregruppen at beslutte, hvad der skal gøres efter 
screeningen, dog hvis der gennemføres en gruppescreening, forpligter styregruppen sig på de tiltag, som 
der er blevet aftalt ved screeningsmødet. 

Hvordan styregruppen vælger at behandle screeningsresultaterne kan variere fra situation til situation. 
Man kan vælge at inkludere de relevante sundhedsparametre i eksisterende vurderinger, oftest 
miljøvurdering, eller man kan vælge at udarbejde en selvstændig SKV-rapport. 

Denne model indebærer ikke en systematisk screeningsprocedure men sætter i stedet sin lid til 
afdelingslederens eller projektlederens interesse for at sikre en proaktiv tilgang til sundhed igennem SKV. 

En måde at give implementeringsmodellen mere gennemslagskraft er at beslutte, at der over en 
tidsperiode skal gennemføres et bestemt antal screeninger på udvalgte områder. 

Model 3: Bæredygtighedsvurdering af alle kommunens strategier, politikker og overordnede planer 
Ved model 3 er der valgt at fokusere på bæredygtighed på tværs af alle kommunens forvaltningsområder 
og vurderingsskemaet skal anvendes på strategier, politikker og overordnede planer for kommunen. 
Sundhed, sociale forhold, miljø, klima og økonomi vil indgå som screeningsparametre. 
Vurderingsparametrene er inspireret af Aalborg Commitments, et internationalt charter for bæredygtig 
udvikling. I Aalborg Commitments er der opstillet ti fokusområder, der omhandler alt fra intern 
implementering af bæredygtighed, nærdemokrati, sundhed og social lighed til naturbeskyttelse, ansvarligt 
forbrug, lokal bæredygtig økonomi og klima.  
Fokusset på det overordnede strategiske niveau er et forsøg på at skabe et tværfagligt ansvar for 
bæredygtigheden af de strategier, politikker og overordnede planer som udarbejdes i kommunen, og med 
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erkendelsen af at bæredygtighedsaspekter bygget ind i de overordnede strategier er mere tilbøjelige til at 
blive integreret i alle kommunens aktiviteter.  
Der skal laves en indledende screening for at finde ud af, hvilke strategier, politikker og overordnede 
planer, det er mest hensigtsmæssigt, at værktøjet bliver brugt på. Der vil blive etableret en tværfaglig 
projektgruppe til udviklingen af bæredygtighedsvurderingsværktøjet. 
Pilotforløbet vil inkludere udviklingen af vurderingsværktøjet som en vekselvirkning mellem udarbejdelse, 
implementering og test – alt for at værktøjet skal blive så godt, brugbart og velforankret som muligt. 

Bæredygtighedsvurderingen skal kunne stå alene, og i situationer, hvor der identificeres et behov for mere 
dybdegående analyser/vurderinger, skal bæredygtighedsvurderingen kunne hjælpe med identificeringen af 
de nødvendige analyser/vurderinger (f.eks. miljøvurdering, sundhedskonsekvensvurdering, 
lighedsvurdering, klimavurdering, m.m.). Hvis det vurderes, at en SKV vil have en stor nytteeffekt, er det op 
til den ansvarshavende for strategien, politikken eller den overordnede plan at planlægge et tværfagligt 
møde, hvor man på tværs af forvaltningsledelsen kan vurdere det videre forløb - om der skal gennemføres 
en selvstændig SKV, eller om der skal integreres relevante sundhedsmæssige parametre i andre 
vurderinger. Der sammensættes et SKV-team, som enten gennemfører den selvstændige SKV, eller som 
indgår som en del af det andet vurderingsteam. 

Figur 2 Model for bæredygtighed i Kolding Kommune 

 

Kilde: Bæredygtighedsstrategi for Kolding Kommune 2012-2015, udkast til høring d. 14. december 2011 – 22. februar 2012. 
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Tabel 1 Oversigt over implementeringsmodeller 

Implementering af SKV-
elementer  

Model 1 Model 2 Model 3 

Screening Systematisk screening af 
lokalplaner og 
kommuneplaner 

Kvalitativ vurdering om det giver mening 
at screene en plan, program eller projekt  

Systematisk screening/vurdering af alle 
politikker og overordnede strategier 

Screeningsværktøj Miljø- og 
sundhedsscreening eller 
SKV-screening 

SKV-screening enten med eller uden 
interessenter 

Bæredygtighedsscreening 

Ansvarlige for screening Ansvarlige for 
miljøscreeningen – som 
regel plan- eller 
miljøafdelingen 

Den enkelte projektleder for planen, 
programmet eller projektet 

Den administrativt ansvarlige for udviklingen af 
politikken eller den overordnede strategi 

Vurdering af 
sundhedskonsekvenser 

Som regel integreres 
sundhedsparametre i 
miljøvurderingen samt 
miljørapporten 

Afhængig af initiativet vurderes det, om 
der skal integreres sundhedsparametre i 
eksisterende vurderinger, eller om der 
skal gennemføres en selvstændig SKV og 
SKV rapport. 

Vurderingen af sundhedsparametre sker 
allerede i screeningen, da indikatorerne er 
overordnede, og faktiske 
sundhedskonsekvenser ikke kan frembringes 
på dette strategiske niveau. 
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Beskrivelse af testkommuner 
Fredericia Kommune 
Fredericia Kommunes administrative ansvarsområder fordeler sig på fire stabsområder: Personale og 
uddannelse, borgerservice og digitalisering, økonomi, bydels- og direktionssekretariatet og ni fagområder: 
Teknik, miljø, kultur og fritid, skoleafdelingen, daginstitutioner og klubber, familie og børnesundhed, pleje 
og sundhed, arbejdsmarkedsafdelingen, voksenservice. Det overordnede ansvar for sundhedsfremme og 
forebyggelse ligger i Sundhedssekretariatet, som ligger under fagområdet Pleje og Sundhed. 
Sundhedssekretariatet har en tværfaglig funktion og har Sund By Netværkets koordinatorrolle. 

Byrådet vedtog i august 2008 en revideret Sundhedspolitik, hvori fysisk aktivitet fremhæves som 
indsatsområde og sundhedskonsekvensvurderinger af kommunale beslutninger, der kan fremme fysisk 
aktivitet, som et sundhedspolitisk mål. Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg vedtog på et dialogmøde i 
marts 2009, at der skal udvikles og afprøves værktøjer til at sundhedskonsekvensvurdere på Teknisk 
Udvalgs område.  

I 2010 igangsatte Fredericia Kommune projektet Fredericia Cykelby, hvor man testede anvendeligheden af 
at benytte SKV-screening som en måde at kvalificere de planer, som indgik i cykelbyprojektet. I denne 
forbindelse udviklede man et SKV-screeningsværktøj, inspireret af et screeningsskema udviklet af Horsens 
Kommune. Dette screeningsskema blev videre afprøvet af Fredericia Kommune i Sund By Netværkets SKV-
projekt. 

I starten af 2011 blev det besluttet, at man i det tekniske område sammen med Sundhedssekretariatet ville 
deltage i SKV-projektet. Implementeringsmodel 2 blev valgt afprøvet i det tekniske område i Plan og Byg, 
Natur og Miljø samt Vej og Park i perioden maj 2011- juni 2012. Implementering af SKV skulle forankres i 
det tekniske område med Sundhedssekretariatet som faglig konsulent. Formålet med afprøvningen af en 
implementeringsmodel for SKV var at: 

• Kvalificere planlægnings- og beslutningsgrundlag angående projekter og planer ved at sætte 
yderligere fokus på borgernes sundhed. 

• Teste anvendeligheden og implementeringseffekten af en udvalgt model for implementering af 
SKV. 

• Styrke samarbejde tværsektorielt i kommunen, som en forudsætning for at arbejde med SKV. 

Fredericia Kommunes arbejds- og styregruppe har haft ønsket om at anvende SKV i de situationer, hvor det 
gav mening og merværdi. Implementeringsmodel 2 appellerede til behovet for at være fleksible og 
muligheden for at benytte et værktøj i de situationer, hvor det var muligt for at foretage forbedrende 
foranstaltninger og skabe et mere oplyst grundlag i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. 
Projektlederne for en plan eller et projekt skulle foretage en kvalitativ vurdering, om det gav mening at 
foretage en SKV-screening, og hvis det vurderes hensigtsmæssigt at screene for sundhedsdeterminanter, 
ville den enkelte projektleder ofte i fællesskab med Sundhedssekretariatet gennemføre screeningen. Ofte 
blev resultaterne af screeningen indarbejdet i planen eller projektet på et tidligt tidspunkt, således at det 
ikke vurderes nødvendigt at gennemføre en fuld SKV. Dette ofte fordi, der ikke menes at være ressourcer 
og kapacitet til at gennemføre en SKV ’i huset’. Der har dog været tilfælde hvor det vurderes, at en plan 
eller et projekt skulle screenes igen efter at man kommer længere i udviklingsstadiet. Medarbejdere, 
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herunder projektledere fra Plan & Byg, Natur & Miljø, Vej & Park samt Sundhedssekretariatet deltog i et 
kursusforløb d. 7. oktober 2011. 

I april 2012 blev en ny sundhedspolitik politisk vedtaget, og i denne tilkendegives det tværfaglige ansvar for 
sundhed. I den dertil hørende sundhedspolitiske strategi for 2012-2014 er opgaven med at vurdere, om der 
bør screenes for sundhedsmæssige konsekvenser af planer og projekter på det tekniske område, direkte 
beskrevet, og ansvaret ligger hos det tekniske område. Man ønskede at gennemføre fire SKV screeninger i 
pilotperioden, hvoraf tre screeninger er gennemført. Derudover ønskede man at gennemføre en egentlig 
SKV i pilotperioden, det har dog vist sig vanskeligt at opfylde dette ønske, da man ikke har fundet 
tilstrækkelig egnede projekter eller planer. I alt er der således gennemført tre screeninger og ingen egentlig 
SKV. 

Viborg Kommune 
Viborg Kommune har delt de kommunale ansvarsområder op i 2 stabsområder og 4 fagområder. 
Fagområder består henholdsvis af Børn & Unge, Teknik & Miljø, Job & Velfærd samt Kultur, Service & 
Event. Ifølge beskrivelsen af den overordnede administration i Viborg Kommune, ligger ansvaret for 
sundhed og forebyggelse fordelt på 3 af de 4 fagområder, som er Børn & Unge, Job & Velfærd og Kultur, 
Service & Events. Kontaktpersonen i Sund By Netværket er ansat i Kultur, Service & Events.  

Forebyggelsesudvalget i Viborg Kommune besluttede i december 2009 at gennemføre projekt Sundhed på 
tværs i 2010-2011-2012. Ifølge kommissoriet er projektets formål at intensivere og udvikle forebyggelses- 
og sundhedsfremmeindsatsen i et geografisk afgrænset område, hvor Karup skoledistrikt blev valgt som 
område, med henblik på udbredelse af projektets erfaringer mere bredt i Kommunen. Et af projektets 
hovedindsatsområder har til formål at implementere dele af Forebyggelses- og sundhedspolitikken i den 
overordnede kommuneplanlægning ved bl.a. at afprøve implementeringsmodel 1 for SKV i planarbejdet. 
Denne del af projektet går under navnet Sundhed i planer (SIP). For dette indsatsområde er der i oktober 
2010 opstillet følgende interne projektmål: 

• Optimering af interne arbejdsgange på tværs af forvaltningsområder omkring sundhed i planarbejdet 
o Opbygning af organisation, herunder sundhedsområdet som deltager i planarbejdet og part 

i stjernehøringer 
o Fælles kompetenceudvikling, f.eks. i form af temadage med undervisning 

• Indarbejdelse af operationelle sundhedsdeterminanter i det eksisterende miljøscreeningsskema / 
udarbejdelse af kombineret SMV og SKV 

• Indarbejdelse af operationelle sundhedsdeterminanter i arbejdet med kommune- og helhedsplaner 
(strukturplaner) 

o Herunder afprøvning af borgerinddragelsesmetoder 

Det blev besluttet, at dette projekt skulle kobles op på Sund By Netværkets SKV-projekt for at optimere 
kapacitetsgrundlaget og få glæde af de muligheder, som SKV-projektet tilbød testkommunerne. 

Sundhed i planer er organiseret i en projektgruppe med repræsentanter fra Teknik & Miljøs planafdeling og 
det tværgående Forebyggelsesteam, som er forankret i Kultur, Service & Events, som endvidere har Sund 
By koordinatorfunktionen i kommunen. 
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Den overordnede tilgang til SKV skulle bestå af en integrering af SKV i det eksisterende planarbejde, således 
at Forebyggelsesteamet fra Kultur, Service & Event ville blive sat på maillisten for de ansvarlige for at 
gennemføre miljøscreeningen af planer. Forebyggelsesteamet har ansvaret for screeningen af planer i 
forhold til sundhedsdeterminanter og er endvidere en fast høringspart i stjernehøringer. Et udkast til et 
fælles miljø- og sundhedsscreening blev diskuteret ved kursusdagen d. 1. september 2011, hvor 
medarbejdere fra Plan, Byggeri, Trafik & Veje, Natur & Vand, Virksomhedsmiljø og Forebyggelsesteamet 
deltog. Screeningsskemaet blev revideret på baggrund af resultaterne af diskussionerne ved kursusdagen 
og har siden fungeret som værktøj i miljø- og sundhedsscreeningen af planer. 

Der har ikke været gennemført nogen miljøvurderinger på baggrund af sundhedsforhold, men 
sundhedsforhold er blevet indarbejdet i planerne. 

Da SKV-arbejdet er forankret i Forebyggelsesudvalget, som en del af forebyggelses- og 
sundhedsfremmepolitikken, er det ikke altid tydeligt for det tekniske udvalg, at planerne bliver vurderet i 
forhold til sundhed. Dog har den politiske forankring hos forebyggelsesudvalget og det ejerskab, som der er 
sket i kraft af kursusforløbet og det systematiske samarbejde ved screeningerne betydet, at SKV-arbejdet er 
blevet velforankret i det daglige planarbejde. Der blev dog udtrykt en uvished om, hvor langt man var i 
stand til at gå i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i det tekniske område, da dette kræver en 
politisk opbakning fra det tekniske udvalg. 

Kolding Kommune 
Kolding Kommune er delt op i en centralforvaltning og fire fagforvaltninger, henholdsvis Børne- og 
Uddannelsesforvaltningen, By- og Udviklingsforvaltningen, Seniorforvaltningen og Social- og 
Sundhedsforvaltningen. Det overordnede ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse ligger under Social- 
og Sundhedsforvaltningen, hvor afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse hører under og denne 
afdeling har endvidere koordinatorrollen over for Sund By Netværket. 

Begrebet SKV blev introduceret i Kolding Kommune i årene 2008-2009, hvor der var stor usikkerhed om, 
hvorledes man ville arbejde med SKV. I forbindelse med en bevægelsesanalyse i 2008/2009 kom der en 
række anbefalinger for, hvordan man kunne øge muligheden for bevægelse og fysisk aktivitet i Kolding 
Kommune. Mange af disse anbefalinger omhandlede det fysiske rum, cykelstier og de grønne områder. En 
integrering af sundhedshensyn i planarbejdet var et forsøg på at bringe disse anbefalinger ind i 
planarbejdet uden at skulle gennemføre dyre skræddersyede projekter med fokus på bevægelse. Initiativet 
kom fra Afdelingen fra Sundhedsfremme og Forebyggelse, men via Planafdelingen fik Miljøafdelingen, som 
har ansvaret for miljøscreeninger af planer og programmer, hurtigt ejerskab for initiativet, da de kunne se 
behovet for at kvalificere sundhedsvurderingerne i miljøscreeningen. En pilotscreening inkl. besigtigelse af 
et tværfagligt hold blev gennemført af et nedlagt industriområde i Lunderskov i 2010. Dette var en positiv 
oplevelse som gav en masse input til planarbejdet. Der blev udviklet et miljø- og sundhedsscreeningsskema, 
hvor emnet ’befolkning og sundhed’ blev erstattet af emnet ’folkesundhed’. Der blev besluttet at fortsætte 
med at benytte det nye miljø- og sundhedsscreeningsværktøj. Desuden blev det besluttet, at 
miljøafdelingen skulle have det overordnede ansvar for at screene for sundhedskonsekvenser i 
miljøscreeningen, og at afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse skulle fungere som faglig 
konsulent. Dette initiativ er blevet bakket op af ledelsen i By- og Udviklingsforvaltningen. Dette SKV-arbejde 
er i tråd med implementeringsmodel 1, og i denne forbindelse, har Sund By netværket spurgt, om Kolding 
Kommune var interesseret i at indgå i denne evaluering af implementeringsmodeller, og dette har Kolding 
Kommune indvilget i. 
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Kolding Kommune er dog i første omgang blevet tilkoblet SKV-projektet, da de er i gang med at 
implementere et bæredygtighedsvurderingsværktøj af alle kommunens politikker og overordnede 
strategier som en del af kommunens Agenda 21 strategi 2012-2015, som blev vedtaget i Byrådet primo 
2012. Formålet med bæredygtighedsstrategien er at: 

• Udvikle, gennemføre og bruge forskellige værktøjer og tiltag for at implementere og integrere 
bæredygtighed i alle interne strategier, politikker, planer og aktiviteter.  

• Sikre, at alle kommunens medarbejdere har kendskab til det brede bæredygtighedsperspektiv. 

Afdelingen for Klima og Bæredygtighed er tovholder på dette projekt, hvor der skal udarbejdes et 
bæredygtighedsvurderingsværktøj til brug af alle forvaltninger. En bred tværfaglig projektgruppe blev 
etableret med henblik på at implementere bæredygtighedsstrategien, og dette udviklingsarbejde er stadig 
undervejs. 

Den overordnede tilgang til SKV har været, at det ikke er vurderet hensigtsmæssigt at anvende SKV i dens 
oprindelige form, da man hellere ønsker at forbedre de arbejdsgange og de kapaciteter, som allerede 
arbejder enten direkte eller indirekte med sundhedsfremme og forebyggelse med hjælp fra afdelingen for 
Sundhedsfremme og Forebyggelse. 
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Resultater af fokusgruppeinterviews samt spørgeskemaundersøgelse 
Screeninger 
Det SKV-værktøj, som primært er blevet anvendt i pilotforløbet, er screening af planer og projekter for 
positive og negative sundhedskonsekvenser. I løbet af pilotprojektet har tre testkommuner foretaget 
screeninger på lokalplaner samt større planer5. Viborg Kommune har udført 15 screeninger, Kolding 
Kommune har også foretaget en del screeninger i årets løb og Fredericia Kommune har gennemført tre 
screeninger på forskellige planer og et enkelt projekt. Områderne, som oftest er genstand for screeninger, 
er boligområder, bymidte, hospitals- og industriområder, mv. I screeningerne er der argumentationer for 
sundhedsfaglige forhold, og disse bliver til sidst opsamlet til en række anbefalinger. Anbefalingerne i hver 
enkelt screening har indtil videre ikke ført til en udarbejdelse af egentlige SKV’er. De interviewede 
medarbejdere giver udtryk for, at der er et stykke vej endnu fra at bruge anbefalingerne til at påvirke 
beslutningstagerne. Dog er der begyndt at komme mere fokus på sundhedsmæssige hensyn og en øget 
dialog.  

Alle tre testkommuner nævner, at det kan være svært at argumentere for folkesundheden for politikerne 
eller andre fagområder. Når der i screeningen skal begrundes for sundhedsmæssige forhold, kan det være 
svært at finde konkrete tal eller parameter, som kan understøtte påstanden om, at det pågældende forslag, 
projekt, mv. har behov for yderligere undersøgelse i sundhedsøjemed. Sundhedsafsnittet i screeningen kan 
tit være baseret på skøn eller formodninger, hvorfor anbefalinger baseret på disse skøn kan møde 
modstand af bygherre, teknisk udvalg og endda medarbejderne i det tekniske område, som har brug for 
håndgribelige fysiske data som valide argumentationer i retsøjemed. Dette bidrager endvidere til en 
uheldig indvirkning på det tværfaglige samarbejde, da flere af de interviewede sundhedsfolk gav udtryk for, 
at de føler sig ramt på den faglige stolthed, hvis de ikke kan dokumentere (data)grundlaget bag. På trods af 
bløde argumenter er medarbejdere stadig aktive i at frembringe argumentet; dette gælder til dels også de 
ikke-sundhedsfaglige medarbejdere.  

Den tydelige ulighed mellem argumentationerne, der er baseret på de kvantitative vurderinger og de 
kvalitative vurderinger, er også med til at skabe et ulige magtforhold imellem medarbejderne i det tekniske 
område og det sundhedsmæssige, da hensynet til risikofaktorer i miljøvurderinger er lovpligtige, mens 
sundhedsfremmende initiativer er frivillige. To planarbejdere hentyder til, at de ikke ser et behov for at 
gøre en hel masse for at udbygge sundhedsvurderingerne. Det er vigtigere med en konstruktiv dialog 
imellem planmedarbejdere og de sundhedsfaglige medarbejdere. I dette område melder sig et vigtigt 
spørgsmål: Vil den indtil nu gode dialog og det gode samarbejde fortsætte og udvikle sig i en positiv 
retning, hvis Forebyggelsesteamet i højere grad bliver i stand til at fremlægge overbevisende argumenter 
underbygget af en øget mængde håndfaste data for sundhed og sundhedsfremme? 

En pointe, som bliver gentaget flere gange i testkommunerne, er mangel på lokale sundhedsdata, som let 
kan omsættes til kommunale forhold. Siden kommunalreformen har der manglet sammenlignelige datasæt, 
som kan bruges og bearbejdes i en lokal kontekst. Trods det, at der er kommet flere 
befolkningsundersøgelser fra central side (f.eks. ”Hvordan har du det?” fra Sundhedsstyrelsen i 2010) i de 
senere år, savner testkommunerne lokale sundhedsprofildata, hvor det er integreret med geografisk 
informations system (GIS) og indarbejdet med andre parameter som f.eks. socioøkonomiske forhold. Den 
dimension mangler på lokalplansniveau og gør det svært at foretage konkrete beregninger, analyser og 
                                                            
5 Kolding Kommune har ikke i pilotprojektet foretaget nogen bæredygtighedsscreeninger. 
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undersøgelser på specifikke nærområder i kommunerne. Nogle testkommuner har dog selv indhentet eller 
brugt ekstern hjælp til at få specialiserede data i bestemte nærområder, men denne praksis koster ekstra 
ressourcer i form af mandskab og økonomi, og disse data er ofte behæftet en stor repræsentativ 
usikkerhed. 

Med hensyn til at medtage økonomiske parametre i screeningen, som ofte er en vigtig faktor for 
beslutningstagere, nævner testkommunerne, at det enten ikke har været muligt eller svært at omsætte 
enten lokale eller nationale data til konkrete tal. Kommunerne vil gerne redegøre og vise tal for, hvor 
meget der kan spares ved at forebygge. Problemet er dog, at det er svært at beregne og konvertere i en 
kommunal sammenhæng, f.eks. på medfinansieringskontoen.  

Tværfagligt samarbejde  
Ifølge de tre testkommuner var der ikke rigtigt noget tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne, hvor 
sundhed var det primære fokusområde, inden pilotprojektet gik i gang6. Efterfølgende har hver kommune 
udtalt, at der nu er et givtigt samarbejde mellem faggrupperne i teknik, plan og sundhed. Det nævnes 
specifikt, at det giver god mening at sidde sammen med forskellige baggrunde og byde ind på et forslag, 
projekt, plan mv. For at facilitere det tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne er det væsentligt, hvis 
samarbejdet kan udvikles via personlige relationer og kendskabet til hinanden. Endvidere blev der udtrykt 
en positiv ændring i den daglige kommunikation mellem faggrupper, efter at afdelingerne blev samlet 
under et tag, og endnu bedre lige ved siden af hinanden i stedet for, at afdelingerne var spredt rundt i 
byen. Dette er i Viborg Kommunes tilfælde blevet anset som en vigtig parameter i den tværfaglige dialog i 
hverdagen.  

De tre testkommuner udtaler, at et tværfagligt samarbejde er et væsentligt bidrag til en fælles forståelse af 
hinandens fagområder. Derfor bør man ofre en del tid på samarbejdsprocesserne, på at opbygge en fælles 
tankegang og få løst sproglige forståelsesudfordringer. Ved at have en fælles forståelse kan man blive gjort 
opmærksom på sager, hvor sundhed måske er implicit eller har en anden indgangsvinkel. Den fælles 
forståelse gælder også for sundhedspersonalet, da de kan få kendskab til det tekniske område og forstå de 
tekniske finesser bedre for derved at kunne fremlægge argumenter, som bliver forstået af kollegerne i det 
tekniske område og ikke bliver opfattet som bagstræberisk. I sidste ende gælder det om at få belyst en sag 
på bedst muligt grundlag og ved flere aspekter, hvorpå beslutningstagerne skal træffe en afgørelse. 

I øvrigt nævner de ikke-sundhedsfaglige medarbejdere, at det er specielt vigtigt, at der er en sundhedsfaglig 
fra sundhedsområdet med i screeningsprocessen, da sundhed er et meget bredt begreb. Der er stadig nogle 
sproglige barrierer med forståelsen af SKV-processen og sundhedsbegrebet. Flere planfolk fremhæver, at 
de ikke fuldt ud forstår alle sundhedsdeterminanter, når de kigger på et forslag, en plan, et projekt, mv. 
Eksempelvis har de vanskeligheder med at knytte sundhed til sociale forhold som f.eks. social ulighed og 
levevilkår og kan ikke relatere det til deres arbejdsområde. Et konkret eksempel blev nævnt, i hvilket 
omfang kan planfolkene indrette bymiljøet med fokus på social ulighed. Her svarede en sundhedsfaglig 
medarbejder, at der er muligheder for at kigge på lokale sundhedsdata og evt. omstrukturere eller tænke 
anderledes, så man f.eks. kan blande folk med forskellige socioøkonomiske baggrunde.  

Det blev også konstateret, at samarbejde på tværs er et aktuelt emne i flere kommuner, og flere 
beslutningstagere efterspørger dette. Dog skal man passe på med, at det ikke kun er et modeord, for så 
                                                            
6 I Kolding Kommunes tilfælde var den tværfaglige dialog omkring sundhed begrænset før de begyndte at screene 
lokalplaner for både miljø og sundhed. 
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bliver det kun fine ord og ingen handling bag. Der skal være et konkret afsæt eller et håndgribeligt produkt 
at samarbejde om, f.eks. et projekt. Samtidig skal der også være vilje, motivation og fælles forståelse 
mellem deltagerne i sådan et projekt. Denne gruppedynamik danner grundlaget for, hvordan samarbejdet 
fungerer. Dette forudsætter derfor, at alle projektdeltagere indgår konstruktivt i samarbejdet. 

En kommune oplevede, at det tværfaglige samarbejde havde vanskeligheder, da flere nøglepersoner forlod 
deres poster. Desuden havde man svært ved at finde egnede projekter at screene, hvilket betød at man i 
pilotperioden ikke var i stand til at se blev præsenteret for screeninger eller SKV-resultater, som kunne 
være med til at skabe opmærksomhed og forhåbentligt politisk opbakning. I en anden kommune blev det 
tværfaglige samarbejde oplevet som effektivt og virkningsfuldt på bagætte et stort skib i søen i forhold til at 
sikre forankring igennem praktisk samarbejde omkring en SKV. Dette betød også, at politikerne ikke grund 
af en plan for det videre forløb, som blev udviklet i et træningskursus. Denne plan blev fulgt, og flere 
medarbejdere kunne se ideen i et samarbejde på tværs, som dermed gav projektgruppen drivkraft. 

Inddragelse af interessenter 
Et vigtigt element i SKV er inddragelsen af interessenter. Generelt er dette noget, som de tre 
testkommuner har fokus på, men selve pilotprojektet har ikke bidraget til en tidlig inddragelse. Alle tre 
kommuner nævner, at de holder borgermøder, inden de decideret begynder at lave lokalplaner. Disse 
møder bliver ikke afholdt i forbindelse med lokalplanlægningen, men bliver udført i fasen før. Kommunerne 
nævner også problematikken med at få fat på et repræsentativt udsnit af borgerne, når de inviterer til 
møde. Her tænkes specifikt på de svage grupper. To af kommunerne har prøvet nye veje for at få flere 
borgere med møderne, f.eks. i form af workshops, for-debatmøde, mv. Der blev også nævnt, at trods gode 
intentioner kan det til tider være svært at få folk til at møde op. En kommune udtaler, at det også er et 
spørgsmål om ressourcer, og en del af disse borgermøder er nu sparet væk. Kommunerne er dog 
opmærksomme på at inddrage borgerne og vil prøve i fremtiden at søge nye veje som f.eks. borgerpanel 
med repræsentation af flere befolkningsgrupper, topmøder med repræsentation fra 
interesseorganisationer, mv.  

Træningskursus 
I pilotprojektet blev der afholdt to træningskurser i henholdsvis Viborg og Fredericia Kommune, samt en 
opfølgningsdag i Viborg Kommune. De to kurser har i begge kommuner bidraget til et større kendskab til 
determinanter for sundhed, sundhedsfremme og SKV som metode. I Viborg Kommune blev det nævnt, at 
der var mere fokus på processen af SKV end på produktet af SKV, dvs. en større vægt på den 
organisatoriske sammensætning og hvordan SKV kunne tænkes ind i dagligdagen. Desuden blev der 
synliggjort nogle sammenhænge mellem miljø, sundhed og helbredspåvirkninger, som planfolkene ikke 
havde tænkt over før, f.eks. ved støj som ikke kun er fysiske gener, men også har gener i form af psykiske 
og andre helbredsmæssige påvirkninger. I Fredericia Kommune var der mere fokus på anvendelsen af SKV 
og viden om sundhedsfaktorer. Der blev påtalt et misforhold i forhold til at kalde kurset for en workshop. 
Nogle deltagere gav udtryk for en forkert forventning, dvs. ved et kursus forstås, at man får viden, 
redskaber, mv. og får et (uhåndgribelig) bevis for, at man er klædt på. Flere af deltagerne følte sig ikke 
forberedt til at arbejde med SKV pga. denne uoverensstemmelse.  

Ved udgangen af begge kursusforløb blev der evalueret med et spørgeskema. Deltagerne i begge 
kommuner fremhæver, at det har fremmet en dialog på tværs af fagområder/afdelinger og skabt et fælles 
sprog omkring sundhed. Desuden er flertallet af deltagerne tilfredse med det overordnede arrangement for 
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kurset. Det bliver også evalueret positivt mht. valg af case og gruppearbejdet. Der henvises i øvrigt til bilag 
3 for en uddybning af resultaterne af spørgeskemaet.   

Det først afholdte kursus bar præg af en meget teknisk fremlæggelse af SKV metodologien. Dette fik dog en 
negativ respons og på baggrund af denne, var der væsentlig færre fagudtryk i det efterfølgende kursus, som 
blev afholdt i en anden testkommune. Denne ændring gav en bedre respons. 

Portal på Sund By Netværket / E-læringsværktøj 
Indholdsmaterialet på hjemmesiden http://sund-by-net.dk under temaer ”Sundhedskonsekvensvurdering 
(SKV)” omtales af enkelte medarbejdere til at være nyttigt og relevant for både sundhedsfaglige og ikke-
sundhedsfaglige personer. Dog er det et væsentligt problem, at flere af de interviewede fagpersoner gav 
udtryk for, at de ikke vidste, at materialet fandtes. Det var ikke blevet reklameret eller ”solgt” godt nok. 
Endvidere blev der i løbet af pilotprojektet foretaget flere ændringer på SKV-portalen, hvilket gør det svært 
at få et overblik over indholdet af materialet. Generelt opleves siden på nuværende tidspunkt som ikke-
brugervenlig, dog arbejder Sund By Netværket på at udvikle en ny hjemmeside, hvor en revurdering af 
indhold og opsætningen af SKV-portalen kan indgå. 

E-læringsværktøjet kendes ligeledes af få medarbejdere, og er derfor kun blevet testet af et par 
medarbejdere.  Værktøjet har givet et godt indblik i processerne af SKV, hvordan kan SKV koble sig på 
miljøvurderinger, hvordan kan man håndtere borgerinddragelse, mv. Kort fortalt giver det et godt 
fundament i forhold til at forstå processerne i SKV og miljøvurderinger, samt inspiration til hvordan griber 
man SKV an. 

Overvejelse om videre implementering 
To af testkommunerne medgiver, at det har været en god ide at tænke sundhed ind i det tekniske og 
planmæssige område. Det er dog en omstændelig proces, hvor der er mange implementeringsforhold, som 
spiller ind. Det nævnes specifikt i begge kommuner, at det er vigtigt at finde en måde at udbrede 
implementeringen af SKV i organisationen uden at bruge for mange menneskelige og økonomiske 
ressourcer. En kommune omtaler muligheden for at få SKV ind i et (miljøvurderings)forum og få indarbejdet 
sundhedsmæssige spørgsmål i miljøvurderingsskemaet. Det giver dog visse udfordringer, hvorvidt sundhed 
skal vægtes lovpligtigt eller frivilligt, f.eks. hvis vurderingsskemaet ender op med, at der ingen 
miljøvurdering skal laves, mens der påpeges flere indirekte negative sundhedsaspekter. Lovmæssigt skal 
der kun vurderes i forhold til de direkte negative sundheds- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. En løsning 
på denne udfordring kan være en særlig SKV-gruppe, som tager ansvar for alle indirekte og direkte 
negative/positive sundhedskonsekvenser, som bliver fremhævet i screeningsskemaet. Dog kræver dette en 
ledelsesmæssig og sandsynligvis også en politisk opbakning. 

En anden kommune nævner, at de har arbejdet med intern kapacitetsopbygning, som både har givet 
sundheds- og planfolkene ekstra viden og erfaring om sundhed og SKV. Det har ført til en forholdsvis 
omkostningsmæssig fordel, da flere kan varetage en screening og samarbejdet mellem det plantekniske og 
sundhedsområdet fungerer bedre uden at bruge ekstra ressourcer. Ved at lægge de eksisterende 
arbejdsgange sammen og koble dem som en rutine har man undgået en del barrierer og fremmet 
implementeringsforløbet. Blandt andre implementeringsforhold, som omtales specifikt, er vigtigheden af 
ildsjæle og nøglepersoner, kvalitativ eller kvantitativ screeningsmodel, påmindelser og øget fokus på SKV, 
mv.  

http://sund-by-net.dk/
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Alle kommuner regner med at fortsætte anvendelsen af screeninger for sundhedskonsekvenser, hvor to af 
dem anvender en integreret miljø- og sundhedsscreening. En kommune har behov for en yderligere 
udfoldelse af sundhedsbegrebet og at få skabt en fælles forståelse mellem afdelingerne, men en anden 
kommune vil bruge de erfaringer, som pilotprojektet har givet til at styrke det eksisterende planarbejde 
samt håb om at denne erfaring kan bredes ud til andre fagområder. For at udbrede SKV kræves det ifølge 
deltagerne et godt fundament, forventningsafklaring og politisk samt ledelsesmæssig opbakning. 
Pilotprojektet har gjort sit til, at fundamentet er til stede, mens de andre områder skal have en positiv 
forventning om SKV, således at ambitionsniveauet fortsat kan blive højt.  

Kolding Kommune er i øjeblikket ved at udvikle sit bæredygtighedsvurderingsværktøj. Her har SKV-
metodologien inspireret til at udvikle værktøjet, så der tilkommer en større helhedsvurdering af 
sundhedsmæssige aspekter samt en idé til at inkludere sundhedsparametre i 
bæredygtighedsvurderingsværktøjet. For at optimere de interne samarbejdsprocesser i udarbejdelsen af 
strategien har Kolding Kommune valgt at ansætte konsulenter til at hjælpe med dette. Det næste trin bliver 
at færdigudvikle værktøjet, hvor målet er, at det skal være nemt at bruge i alle afdelinger, og at alle har 
ejerskab og forståelse for det.  

Projektforløb 
Alle tre testkommuner har været tilfredse med forløbet af pilotprojektet i forhold til fleksibilitet og 
kommunikation. Der nævnes, at projektet har været godt designet, således at kommunerne har været 
selvstyrende lokalt og haft muligheden for at rykke nogle af faserne. Bl.a. har en kommune oplevet, at de 
har fået mere sparring og en ekstra opfølgningsdag, som ellers lå uden for rammerne. Det har hjulpet 
kommunen i forhold til en større støtte til det tværfaglige samarbejde, afprøvning af SKV som metode og 
kapacitetsopbygning. Det blev dog også konstateret, at det vil være fint og mere realistisk med en længere 
implementeringsperiode.  

Mht. projektleder og konsulent har de begge været deres opgave ansvarlige og tillidsfulde. Projektlederen 
har kommunikeret godt mellem testkommunerne og Sund By Netværket, forhandlet deadlines, fået 
økonomien på plads, mv. Konsulenten har bidraget med gode og udbytterige kurser, responderet hurtigt og 
effektivt, givet gode ideer til det videre forløb, mv.
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Opsamling, refleksion af resultater, perspektivering 
De opstillede evaluerings- og succeskriterier vil blive besvaret på baggrund af resultaterne fra 
fokusgruppeinterviewene og evalueringsspørgeskemaerne af kursusforløbene. Disse besvarelser vil blive 
diskuteret i forhold til kontekstuelle forhold, væsentlige forandringsmekanismer og de behov og 
udfordringer, som eksisterer både i kommunerne og i projektet. Til sidst vil der blive fremlagt anbefalinger 
til at fokusere indsatsen for det resterende projektforløb. 

• I august 2012 kan Sund By Netværket præsentere minimum 2 anvendelige modeller for effektivt 
at implementere SKV i kommunerne. 

De praktiske omstændigheder har medvirket til at ændre formålet med pilotprojektet, så det primære mål 
ikke er at implementere SKV som en metodologi, men at benytte principper og værktøjer fra SKV, som kan 
hjælpe til at fremme sundhed og forebygge sygdomme på det strukturelle niveau i kommunerne. Dog har 
screeninger for sundhedskonsekvenser været benyttet i alle tre testkommuner. I forhold til effektivt at 
integrere screening af sundhedskonsekvenser i det tekniske område for at kvalificere det eksisterende 
planarbejde har model 1 vist sig anvendelig. Dog har model 1 kun fokus på planområdet, hvor der 
integreres et bredere sundhedshensyn i forbindelse med den lovpligtige miljøvurdering af planer og 
programmer. Kolding Kommune har haft succes med at overlade hele screeningsansvaret til 
miljøafdelingen, hvor sundhedsteamet (i dette tilfælde en enkelt sundhedskonsulent) har indgået som fast 
part i stjernehøringerne og alene har fungeret som sparringspartner og til tider også en partner i 
screenings- og miljøvurderingsarbejdet. I Viborg Kommune har Forebyggelsesteamet været ansvarlige for at 
screene for sundhedskonsekvenser, så de har været en integreret del af miljøvurderingsteamet og har 
endvidere indgået som fast høringspart i stjernehøringerne. Begge situationer ligner hinanden, dog ligger 
forskellen i den organisatoriske fordeling af ansvar. Viborg Kommune er i større grad sikret 
implementeringsmæssigt, hvor Kolding Kommune er afhængig af, at plan/miljøfolkene inddrager 
sundhedskonsulenten i de situationer, hvor deres kompetencer og viden kommer ’til kort’. Dog har 
Forebyggelsesteamet i Kolding Kommune stadig mulighed for at komme til orde i forbindelse med 
stjernehøringerne, hvilket er et vigtigt element i at sikre inkluderingen af et sundhedshensyn i planer og 
programmer.  

Implementeringen af den kvalitative model (model 2) har vist sig at være meget afhængig af løbende 
muligheder for at gennemføre SKV’er for at opbygge et erfaringsgrundlag til at kunne træffe kvalitative 
beslutninger om SKV. Derudover er veldefinerede samarbejdsprocesser og fælles mål, samt motivation til 
at kvalificere sundhedsvurderingerne vigtige for forankringen af SKV i det tekniske arbejde ved hjælp af 
implementeringsmodel 2.   

Det første skridt mod at kvalificere sundheden i det tekniske område har været at opstille operationelle 
sundhedsdeterminanter, som plan- og sundhedsmedarbejderne har kunnet vurdere indsatserne ud fra, og 
dette har SKV-metodologien og de værkøjer, som er udviklet hertil, primært bidraget med. Dog har det kun 
været muligt på et overbevisende grundlag at fremvise en anvendelig implementeringsmodel (model 1).
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• I oktober 2012 kan Sund By Netværket præsentere et træningsforløb samt e-læringsværktøj på 

dansk ved en national/landsdækkende konference om SKV, og der er fundet en partner, som har 
påtaget sig udrulningen af kurser og træning til interesserede kommuner, regioner og andre 
relevante interessenter i Danmark. 

Udvikling af generiske træningsforløb har vist sig at være en større udfordring end først antaget.  

Der vil være behov for en videre dialog imellem projektgruppen omkring udformning og indhold, herunder 
valg af case og ikke mindst formålet med træningsforløbene. Der er blevet tilkendegivet fra flere 
testkommuner, at man endnu ikke er på det stadie, hvor man er i stand til at gå i detaljer i forhold til SKV, 
og derfor er der et behov for et introduktionsforløb, hvor sundhed generelt og sundhed i planlægning, samt 
ansvaret for sundhed diskuteres blandt medarbejdere og evt. ledere i det tekniske område og 
sundhedsområdet. Derfor foreslås det, at man i et træningsforløb lægger ud med en 
introduktionsworkshop om SKV eller sundhed i det tekniske område. Afprøvningen af screeningsværktøj var 
en gavnlig øvelse og kunne også indgå i en introduktionsworkshop, men bør ikke være for stor en opgave, 
da der i introduktionsforløbene er behov for at afsætte en del tid til diskussioner. Det havde en positiv 
effekt at inkludere en fagspecialist (i dette tilfælde Lone Kørnøv fra Institut fra Miljøvurdering, Aalborg 
Universitet) i at arbejde med sundhed i forbindelse med Miljøvurderinger, samt en fagspecialist i SKV til at 
lede en introduktionsworkshop, da synergien mellem miljøvurdering og SKV da allerede er skabt inden 
kurset. Det er vigtigt, at der allerede i introduktionsforløbet er en klar rollefordeling, og at der aftales, 
hvordan man mellem afdelinger vil sikre samarbejdet på sundhedsområdet, og hvad man hver især har 
ansvar for at gøre for at fremme samarbejdet og integreringen af sundhedshensyn i det tekniske område. 
Det har vist sig positivt at have en opfølgningsworkshop, hvor de involverede medarbejdere kan reflektere 
over samarbejdet og de konkrete muligheder (og barrierer), der er for videre at kvalificere 
sundhedsvurderingerne i det tekniske område. Det er stadig uvist, hvilket behov der er for en 
kompetenceudvikling i SKV-metodologien, og om denne kompetenceudvikling kan ske via e-
læringsværktøjer, hvor medarbejdere kan tilegne sig viden efter behov. På nuværende tidspunkt er det 
vurderet vigtigt med en introduktionsfase, hvor refleksionen om sundhed og ansvaret for sundhed sættes 
på dagsordenen. På nuværende tidspunkt har det vist sig mindre vigtigt at have proces, metoder og 
tilgængelige værktøjer på plads, inden man påbegynder implementeringsarbejdet. Den løbende sparring 
med den eksterne konsulent og Sund By Netværkets SKV-gruppe har været mere effektiv i formidlingen af 
anvendelige metoder og værktøjer og til at klæde sundhedsteamene på til rollen som SKV-ambassadører, 
end kursusforløbene har været. På grund af SKV-projektet fortsætter sparringen med den eksterne 
konsulent indtil juli 2013. Det vurderes nødvendigt, at SKV-koordinatorerne i testkommuner formidler og 
faciliterer de muligheder, der er for sparring (både med den eksterne konsulent og med Sund By 
Netværket), til deres kolleger i det tekniske område.
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• Pilotprojektet har skabt motivation i testkommunerne til at udarbejde en plan for at forankre det 

tværfaglige samarbejde om SKV med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme. 

Testkommunerne nævner, at pilotprojektet har resulteret i et øget tværfagligt samarbejde om forebyggelse 
og sundhedsfremme i det tekniske område. Desuden er der udarbejdet procedurebeskrivelser for at 
screene for sundhedskonsekvenser i det tekniske område. Model 1 viser sig at være mest nyttig til at 
integrere et sundhedshensyn i den fysiske planlægning og forankre det tværfaglige samarbejde på tværs. I 
Viborg Kommune har pilotprojektet været en del af et større internt projekt, som bl.a. har indarbejdet 
sundhedsfremmende perspektiver i den lovpligtige miljøvurdering af planer og programmer, hvor 
udgangspunktet har været at optimere de eksisterende værktøjer og arbejdsgange i organisationen. I 
Fredericia Kommune har projektet medvirket til, at et tidligere screeningsskema er blevet tilpasset, og der 
er kommet et større tværsektorielt fokus på sundhed, som kan kvalificere planlægningsarbejdet omkring 
større planer og projekter. I Kolding Kommune har pilotprojektet inspireret til at udvikle et 
bæredygtighedsværktøj, hvor der er lagt en del vægt på anvendelige sundhedsdeterminanter og 
synergieffekter på tværs af afdelinger, hvor et bredt sundhedshensyn kan indgå i alle kommunens politikker 
og større strategier. I det sidstnævnte tilfælde vil vurderinger blive foretaget på så højt et strategisk niveau, 
at der ikke er mulighed for at vurdere de reelle sundhedskonsekvenser. Det er derfor vigtigt at forholde sig 
til, hvilke metoder og værktøjer fra SKV, som kan være anvendelige til at sikre sundhedsfremme og 
forebyggelse af sygdomme på et politisk og strategisk niveau.  Det er muligt at sundhedskonsekvensvurdere 
politikker og strategier, men metoderne og værktøjerne er endnu ikke færdigudviklede, og det er uvist, 
hvilken nytteværdi der er i at forsøge at lave præcise estimeringer af sundhedskonsekvenser. Derfor vil 
SKV-metoder og –værktøjer sandsynligvis kun inspirere til udviklingen af bæredygtighedskriterier, som der 
kvalitativt vurderes udfra. Dog er forskning og udvikling i dette område højt prioriteret af EU (f.eks. RAPID 
projektet7). 

Med udarbejdelse af en plan for at forankre det tværfaglige samarbejde blev der i Viborg Kommune 
udarbejdet en plan for det videre forløb efter det første træningskursus. I Fredericia Kommune var planen 
mere løst forankret både proceduremæssigt og organisatorisk, mens man i Kolding Kommune besluttede at 
benytte sig af eksterne konsulenter til at facilitere de interne samarbejdsprocesser efter 
forståelsesvanskeligheder af begrebet ”bæredygtighed”. Viborg Kommune har oplevet sin plan som 
gennemslagskraftig, og det har været en af flere udløsende faktorer til det konstruktive tværfaglige 
samarbejde. Udfordringerne ved at implementere model 2 kan muligvis have en større sammenhæng 
mellem behov og anvendeligheden af SKV (eller i dette tilfælde mangel på samme) end det har med selve 
planen for at forankre det tværfaglige samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse. Model 2 er den 
eneste model, som har forsøgt at bibeholde SKV-metodologien i sin reneste form, og en integrering af SKV i 
det tekniske område har muligvis haft sin begrænsning allerede fra starten. Fredericia Kommune har også 
udmeldt, at den vil ændre sin procedure, så den læner sig op ad model 1 i stedet for model 2. Dette 
betyder dog ikke, at kommunen har opgivet model 2, kun at den har anerkendt behovet for en mere 
systematisk tilgang for at forankre det tværfaglige samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse.  

                                                            
7 Se linket: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/forskningsenheder/sundhedsfre
mme/forskningsprojekter/rapid  

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/forskningsenheder/sundhedsfremme/forskningsprojekter/rapid
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/forskningsenheder/sundhedsfremme/forskningsprojekter/rapid
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Det er muligt, at en større tværfaglig diskussion om sundhed og ansvaret for sundhed i forbindelse med 
introduktionsforløbet kunne have minimeret barrieren for et tværfagligt samarbejde. Dog er der udtrykt et 
behov for en større ledelsesmæssig opbakning, hvor alle ledere på tværs af afdelinger får ejerskab for 
sundhed og SKV-arbejdet. Der foreslås et introduktionsforløb for den nye ledergruppe i Fredericia 
Kommune for at etablere en fælles forståelse for sundhed i den brede forstand og en klar rollefordeling, 
samt ejerskab som sikrer det videre arbejde i projektgruppen. 

• Afprøvningen af implementeringsmodeller har resulteret i, at de deltagende kommuner er blevet 
afklarede med, hvordan de vil arbejde videre med SKV i kommunen. 

Alle tre testkommuner er blevet afklarede med, at de vil arbejde videre med SKV i en eller anden form. 
Viborg Kommune betragter pilotprojektet som et godt fundament, der er kommet i drift på tværs af to 
afdelinger i organisationen. Dvs. når pilotprojektet stopper, vil kommunen fortsætte med at arbejde med 
SKV i sin nuværende form. Udfordringen ligger mere i at få støtte til at videreudvikle procedurer og 
metoder for at kvalificere sundhedsvurderinger i det tekniske område, at få koblet projektet til andre 
afdelinger i det tekniske område og få lavet en forventningsafklaring mellem afdelinger. Det betyder, at 
næste skridt ligger på det ledelsesmæssige samt politiske niveau.  

I Fredericia Kommune har erfaringerne med at deltage i pilotprojektet resulteret i, at beslutningen for det 
videre forløb ligger på det administrative niveau. Der har været problemer med, at flere nøglepersoner er 
stoppet, og motivationen for SKV er faldet.  

Behovet for at samle og udvikle nye data til at understøtte sundhedsvurderingerne er stort hos 
forebyggelsesteamene i de tre testkommuner, og ressourcer til dette kræver politisk og ledelsesmæssig 
opbakning. Endvidere kan data være med til at skabe yderligere opbakning til at gennemføre initiativer til 
at fremme sundhed og forebygge sygdomme og måske endda gennemføre SKV’er. Generelt har der været 
gevinster ved at deltage i projektet, f.eks. en øget tværfaglig dialog og forståelse af sundhed i den brede 
forstand. Testkommunerne skal i den nærmeste fremtid diskutere, hvorvidt SKV skal forankres i andre 
forvaltninger i kommunerne, hvordan ejerskabet skal have form, og hvilke elementer af SKV den enkelte 
kommune ønsker at anvende som planlægningsredskaber for sundhedsfremme og forebyggelse. 

Kolding Kommune vil gerne fortsætte med en integrering af sundhedsdeterminanter i miljøscreeningen af 
planer og programmer og ønsker samtidig at integrere sundhedsmæssige overvejelser i 
bæredygtighedsstrategien og –værktøjet. Pilotprojektet har hjulpet i idéfasen af udviklingen af 
bæredygtighedsstrategien samt i udviklingen af det kommende bæredygtighedsværktøj ved at bruge 
principper for og værktøjer til SKV. 

• Modellerne for implementering af SKV har givet kommunerne et indblik i, hvordan de kan 
integrere SKV-processen i de eksisterende organisatoriske rammer. 

Testkommunerne ved model 1 (Kolding Kommune og Viborg Kommune) har haft gavn af denne type 
implementeringsmodel, da den har givet en god platform og skabt en infrastruktur i to forskellige 
afdelinger med hver deres hovedområde. Modellen har bidraget til et ukompliceret driftsforløb, hvilket 
viser, at SKV-processen kan integreres i eksisterende organisatoriske rammer.  

I testkommunen ved model 2 (Fredericia Kommune) har modellen givet et indblik i, hvordan SKV-elementer 
kan implementeres i organisationen. Trods flere fælles møder med en god dialog og præ-screeninger af 
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planer har der været adskillige administrative problemer med medarbejdere, som er stoppet og manglende 
initiativer af en sådan størrelse, at SKV har kunnet skabe en væsentlig nytteværdi. I dette tilfælde bør det 
vurderes, om der skal ske en større integrering af et sundhedshensyn i de eksisterende organisatoriske 
rammer og planlægningsprocesser i det tekniske område. En kvalitativ model forudsætter en 
grundlæggende viden om SKV og dens anvendelsesmuligheder, og dette kræver tid og erfaringer. Ved 
indledningsvist at integrere elementer fra SKV som en del af den daglige planlægning kan det være med til 
at opbygge sådanne erfaringer om muligheder i anvendelsen af SKV. En systematisk procedure (evt. i 
udvalgte typer planer og projekter) for at integrere sundhed og samarbejde på tværs kan være med til at 
sikre samarbejdet på trods af udskift af organisationsmedlemmer.  

Kolding Kommune er stadig i gang med at undersøge, hvorledes at bæredygtighedsstrategien og 
anvendelsen af bæredygtighedsværktøjet kan forankres i alle afdelinger og på alle niveauer i kommunen. 

Konkret nævner testkommunerne, at de implementeringsforhold, som har størst betydning for en 
succesfuld implementering af et sundhedshensyn på det strukturelle niveau, er følgende: Fælles forståelse 
for sundhed, menneskelige og økonomiske ressourcer, dedikerede nøglepersoner, et fælles ansvar omkring 
sundhed som går udover de lovmæssige rammer for miljøvurdering af planer og programmer, klar 
opgavefordeling, konkret screeningsmodel og værktøj, påmindelser og øget fokus på sundhed og SKV-
værktøjer, intern kapacitetsopbygning og faglig sparring, samt administrativ opbakning.  

• Testkommunerne har ved afprøvningen af den anvendte implementeringsmodel erfaret, at SKV-
proceduren er med til at give et bedre grundlag for at træffe beslutninger på igennem tværfagligt 
samarbejde, evidensbaseret beslutningsgrundlag, samt en tidlig inddragelse af interessenter med 
fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. 

Alle testkommuner nævner på baggrund af SKV-proceduren, at de har fået mere tværfagligt samarbejde, 
flere kvalificerende vurderinger og en bredere fortolkning til at træffe beslutninger på. Dog har 
kommunerne ikke fokuseret på en tidlig inddragelse af interessenter.  

En testkommune ved model 1 anerkender, at der er flere faglige diskussioner nu, som ikke bærer præg af at 
være rutinearbejde. I midlertidig er det ikke altid evidensbaseret, idet det lokale datagrundlag ikke altid er 
tilstrækkelig, så det bliver mere i overordnede linjer samt at medarbejdere har mere fokus på at samle den 
eksisterende viden, som faggrupper har på tværs af afdelinger end at indhente den nyeste viden omkring 
en gældende problemstilling.  

Da en af grundværdierne for SKV er at gøre beslutninger mere evidensbaseret eller med et mere realistisk 
udtryk evidensinformeret, hvilket afspejles af SKV-proceduren, så vil det være en udfordring i SKV-projektet 
at facilitere muligheden for, at test-kommunerne kan gennemføre vurderinger af sundhedskonsekvenser på 
et evidens-informeret grundlag, hvori den systematiske måde at arbejde med data og forskningsbaseret 
viden understøttes. 
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• Kursusdeltagerne føler, at kompetencemodulerne har bidraget til et bredere kendskab til 

determinanter for sundhed og sundhedsfremme og har skabt en platform for i fællesskab at 
styrke eksisterende og udvikle nye planlægningsprocesser. 

Som beskrevet i resultatafsnittet har kursusforløbene overordnet set haft en positiv effekt på deltagernes 
viden om, hvordan man kan betragte sundhed i det tekniske område i en bredere forstand. Deltagerne 
havde positive indtryk af anvendelsen af en case. Dog må casen ikke være for stor og uoverskuelig, da man 
er i introduktionsstadiet og har brug for mere diskussion end opgaver. Det er vigtigt at skabe en klar 
forventning om, hvad kursusforløbene kan tilbyde. Derfor foreslås det, at der skelnes mellem kursusforløb 
og introduktionsforløb, hvor introduktionsforløbene består af workshops, hvor der arbejdes for at skabe en 
fælles forståelse for sundhed, et fælles mål om at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i det 
tekniske område (eller et andet område) og en realistisk aftale om, hvordan dette arbejde kan forankres i 
de involverede afdelinger. 

Et efterfølgende kursusforløb er vigtigt, dog er behovet for udformning og indhold endnu ikke klart. En 
udredning af dette er derfor en vigtig opgave for projektgruppen i den første del af 3. projektfase. 

• Kommunale embedsmænd, som har prøvet e-læringsværktøjet, har erfaret det som et 
betydningsfuldt værktøj i opbygningen af kvalifikationer inden for SKV, og at indholdet i 
værktøjet har haft en relevant anvendelse inden for deres forvaltningsområde. 

Ligesom de ovenfor nævnte kursusforløb, har e-læringsværktøjet brug for at være genstand for mere 
diskussion omkring udformning og indhold, således at et muligt e-læringsværktøj kan være med til at 
understøtte eller måske fungere som kursusforløb for medarbejdere, som har behov for viden og 
kompetencer i at gennemføre SKV’er. 

• Kommunale embedsmænd, som har anvendt Sund By Netværkets SKV-portal i forbindelse med 
afprøvningen af en SKV-implementeringsmodel, har fundet indholdsmaterialet nyttigt og 
relevant for deres SKV-arbejde. 

Det er tydeligt i resultatafsnittet, at Sund By Netværkets SKV-portal har en del nyttigt indhold og bør gøres 
mere synligt for de kommunale medarbejdere, sundhedsfaglige som teknisk faglige. Det skal dog nævnes, 
at der er foretaget ændringer på SKV-portalen, og med disse ændringer er det blevet sværere at få et 
overblik over indholdet af SKV-portalen. Der anbefales at gøre portalen mere overskuelig i forhold til 
indhold samt at gennemgå SKV-portalen med hensyn til hvilken målgruppe, man ønsker at rette SKV-
portalen til, da der er kommet mere fokus på, at også plan- og miljøfolk kan have en interesse i portalen.  

• Ved afslutningen af pilotprojektet er de personer, som har været en del af projektgruppen, 
positive over projektforløbet især i forhold til tidsplan, kommunikation, fleksibilitet samt 
assistance fra projektleder samt tilknyttede konsulent. 

Resultaterne af fokusgruppeinterviewene viser, at deltagerne i projektgruppen har været tilfredse med 
projektledelsen samt den assistance, som er blevet givet i løbet af pilotprojektet. De mekanismer, som kan 
have været gældende på dette område, kan have været den fleksibilitet, som har eksisteret i forhold til 
projektlederen og den eksterne konsulent. Projektlederen og den eksterne konsulent har arbejdet meget 
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tæt i forhold til projektledelsen samtidig med, at den eksterne konsulent har haft stor frihed til at kunne 
imødekomme testkommunernes behov for hjælp, uanset hvilken art. Således at autonomitet, fleksibilitet 
og løbende dialog været vigtige mekanismer for et positivt indtryk af projektarbejdet.
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Konklusion og anbefaling 
Pilotprojektet ’Afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner’ er evalueret i 
forhold til udarbejdede evaluerings- og succeskriterier samt i forhold til identificerede 
forandringsmekanismer, som afhænger af testkommunernes specifikke kontekstuelle forhold. Evalueringen 
er baseret på empiriske data fra fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer, som blev udfyldt efter kurserne. 
Et vigtigt aspekt ved evalueringen af pilotprojektet er, at det primære formål med pilotprojektet har 
ændret sig fra at ville fremme implementeringen af SKV til et ønske om at fremme det tværfaglige 
samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse på det strukturelle niveau ved hjælp af SKV-værktøjer. 
Dette ændrede fokus har i høj grad præget de empiriske data, som er indhentet, og de resultater, som er 
fremkommet ved indholdsanalysen. 

Resultaterne af analysen har vist, at der ikke er en enkelt implementeringsmodel, som vil virke i alle 
kommuner, dog har implementeringsmodel 1 vist sig at give en bedre mulighed for på bæredygtig vis at 
forankre det tværfaglige samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse i det tekniske område. Dog 
gælder dette for kommuner, som har fokus på sundhed på tværs i kommunen, og som har engagerede 
medarbejdere, som ønsker at samarbejde på tværs og en ledelsesmæssig opbakning. Det er også vigtigt 
med et politisk mandat til at øge fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i det tekniske område. Dog kan 
det diskuteres, om det er nok at gennemføre tiltag, som går ud over de lovmæssige rammer for det 
tekniske område på baggrund af et mandat i sundhedspolitikken. Et godt introduktionsforløb har vist sig 
essentielt for at skabe et fælles fundament for et godt samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse i 
det tekniske område. Der bør satses på temadage og workshops som en begyndelse og derefter at 
prioritere at opkvalificere medarbejdere til at kvalificere planlægningen af initiativer og planer i forhold til 
sundhedsfremme og forebyggelse, f.eks. til at anvende metoder og værktøjer inden for SKV. Alle 
implementeringsmodeller har været med til at øge dialogen om sundhed i alle politikker. Dog er det på 
nuværende tidspunkt kun model 1 og 2, som har vist sig gavnlige til at øge det tværfaglige samarbejde, og 
som nævnt er model 1 mere bæredygtig end model 2. Det kan diskuteres, om den systematiske tilgang i 
model 1 kan fungere som et fundament for model 2, således at kompetenceopbygningen sker på et mere 
dagligt planlægningsniveau, hvor mindre screeninger bruges til at opbygge tværfagligt samarbejde og 
erfaringer om sundhed i planlægning, før en mere kvalitativ tilgang benyttes. Der er stadig behov for at 
undersøge behovet for kompetenceopbygning, herunder hvorvidt det skal bestå af praktiske læringsforløb, 
hvor e-læringsforløb og faglig sparring med (eksterne) fagspecialister i forbindelse med aktuelle 
problemstillinger fungerer som kompetenceudviklingsforløb, eller om der skal afholdes personlige 
kursusforløb over flere dage, som klæder medarbejderne på fra top til tå. Der er behov for at gøre Sund By 
Netværkets SKV-portal mere overskuelig og brugervenlig, og den bør gøres relevant ikke kun for 
sundhedsfolk, men også miljø- og planfolk. Et vigtigt element i implementeringen af SKV eller i at integrere 
sundhedsvurderinger i planlægningen i det tekniske område er, at der skabes nogle faste 
samarbejdsprocesser og måder at arbejde på, som giver mening for ledelsen og medarbejderne, men som 
også indeholder en systematisk tilgang til arbejdsprocesserne for at sikre samarbejdet på tværs. Den 
kommende udfordring i SKV-projektet vil være at få afklaret behovet for kompetenceudvikling efter et 
introduktionsforløb, samt udvikle værktøjer til at understøtte dette behov. Derudover er det vigtig at tage 
SKV-indsatsen et skridt videre i form af at undersøge behovet og mulighederne for at gennemføre SKV i 
dens komplette form, således at der kan dannes erfaringer på dette område. Der er endvidere behov for at 
fokusere mere på at kvalificere den strukturelle sundhedsfremme og forebyggelse på baggrund af 
forskningsbaseret viden og relevante lokale data som går på tværs af sektorer. Til sidst kan man ikke 
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komme udenom at rammerne for at medtage et hensyn til sundhed, som går udover den traditionelle 
biomedicinske og risikobaserede forstand, er en grundlæggende forudsætning for, at initiativer for 
sundhedsfremme og forebyggelse som f.eks. SKV kan integreres i den kommunale planlægning. Rammerne 
for sundhedsfremme og forebyggelse på det strukturelle niveau og anvendelsen af SKV som et middel til 
dette mål skal skabes og næres på det politiske, det ledelsesmæssige og det embedsmæssige niveau.
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Bilag 1 Kommissorium for følgegruppe for udviklingsprojekt 
”Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner”



www.sund-by-net.dk  1 

 

 

 

 

Kommissorium for udviklingsprojekt 
Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner er et tre-årigt udviklingsprojekt, der er igangsat 
august 2010 og forventes afsluttet juli 2013. 

Udviklingsprojektet er bevilliget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til fase 1, som omfatter første år i 
projektet. 

Der er ansøgt om midler til fase 2, som omfatter andet år i projektet. 

 

Formål 

Formålet med udviklingsprojektet er at øge kapaciteten inden for sundhedskonsekvensvurdering – herefter 
betegnet SKV - i en dansk kontekst gennem udvikling af træningsmaterialer, kurser, modeller for implementering 
af SKV, oprettelse af en platform for erfaringsudveksling samt afprøvning af modeller for implementeringen af 
SKV i udvalgte kommuner med henblik på at: 

 Fremme størst mulig sundhed blandt borgerne 

 Fremme lighed i sundhed blandt borgerne 

 Kvalitetssikre planlægning på kommunalt og regionalt niveau med hensyn til at fremme folkesundhed 

 Sikre at strategier, politik, programmer, planer og projekter ikke har uønskede virkninger på folkesundheden 

 Sikre at sundhedsindsatsen forankres på tværs af politiske udvalg og forvaltningsområder 

 Kvalificere den politiske og administrative beslutningsproces inden for sundhedsfremme og forebyggelse 

 Opnå den største sundhedsmæssige værdi for de investerede midler 

Organisering og afgræsning af parter i projekt 

Udviklingsprojektet omfatter følgende parter: 

a) Projektgruppe, b) projektleder & sekretariatsbistand, c) ekstern konsulentbistand og d) følgegruppe. 

 

a) Projektgruppe 

SKV-gruppen under temagruppen om strategisk sundhedsplanlægning fungerer som projektgruppe. 
Projektgruppen mødes efter behov. Der kan ad hoc inddrages relevante tværfaglige kolleger fra projektgruppe-
deltagernes egne organisationer i forhold til projektet. 

Projektgruppens opgaver er: 

 Beskrive projektet 

 

Temagruppen: Sundhedskonsekvensvurdering 
under Strategisk Sundhedsplanlægning 

Ref.: Henrik Nørgaard 
  Tlf.:  7629 7023 

E- mail: henrik.noergaard@horsens.dk.  
 

Dato: 27-1-2011 
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 Ansøge om midler til projektet 

 Godkende budget 

 Udpege projektleder 

 Godkende evalueringsplan  

 Overvåge projektets fremdrift  

 Overvåge projektets økonomi  

 Fungere som ambassadører for projektet  

 Give sparring til projektets eksterne konsulent 

 Indgå i afprøvning af materialer, der udvikles i projektet i det omfang, det er muligt 

 

SKV-gruppen består pt. af: 

Diana V. Lehmann/Viborg Kommune 

Henrik Nørgaard/Horsens Kommune 

Jesper Eilsø/Svendborg Kommune 

Kasper S. Larsen/Haderslev Kommune 

Louise Weissenborn/Sønderborg Kommune 

Mads M. Kyed/Kolding Kommune 

Susanne Vangsgaard/ Fredericia Kommune 

Søren Holst Jensen/Vejle Kommune 

 

b) Projektledelse og sekretariatsbistand 

Projektleder er ansvarlig for: 

 Den løbende ledelse af projektet og den tilknyttede eksterne konsulent 

 Projektets økonomi og fremdrift  

 Kontakten til følgegruppen  

 

Projektleder: Henrik Nørgaard, Horsens Sund By, Horsens Kommune 

Sekretariatsbistand: Horsens Sund By, Horsens Kommune 

 

c) Ekstern konsulentbistand 
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Den eksterne konsulent er ansvarlig efter nærmere aftale for den faglige udvikling af modeller og materialer i 
projektet samt sparring af projektgruppe og følgegruppe. 

Konsulenten er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til løsning af delopgaver i projektet samt for løsning af 
konkrete opgaver i samarbejde med projektgruppe og følgegruppe. 

Ekstern konsulent på det SKV-faglige indhold i projektet: Mette Winge Fredsgaard, MWF Consult 

 

d) Følgegruppe 

Følgegruppens opgave er at give faglig sparring og kvalitetssikring af projektet samt at bistå med at udbrede 
kendskabet til projektet og dets produkter. Desuden kan følgegruppens medlemmer bidrage med konkrete 
konsultationer i forhold til delelementer i projektet efter nærmere aftale. 

Følgegruppen mødes ca. 2 gange årligt. Følgegruppen kan give sparring på konkrete elementer i projektet pr. mail 
efter nærmere aftale og i det omfang, det er muligt og relevant for det enkelte følgegruppe-medlem. 

Kommunikationen til følgegruppen går primært via den eksterne konsulent eller projektlederen. 

 

Følgegruppen består pt. af: 

 NN (ikke endeligt afklaret), Sundhedsfremme & Forebyggelse, Statens Institut for Folkesundhed 

 Christina Krog, Sund By Netværket 

 Gabriel Gulis og Stella Kræmer, Enheden for Sundhedsfremmeforskning Syddansk Universitet 

 Line Raahauge Hvass, Sundhedsstyrelsen 

 Lone Kørnøv, Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet  

 Mette Winge Fredsgaard, MWF Consult (konsulent for SKV-projekt) 

 Nina Gath, Kontoret for Social- og sundhedspolitik, Kommunernes Landsforening 

 Peter Furu, Center for Sundhedsforskning og Udvikling, Københavns Universitet 

 

Desuden inviteres Naturstyrelsen til at deltage i følgegruppen i forhold til at inddrage viden på området 
”miljøvurderinger” og ”strategisk miljø-vurdering”. 
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Baggrund for projekt og indhold 

SKV-gruppen under temagruppen om strategisk sundhedsplanlægning har udarbejdet et forslag om at opbygge 
kapacitet til at kunne anvende SKV i kommunale og regionale organisationer. Overordnet set handler 
kapacitetsopbygning om, at enkeltpersoner, forvaltninger og fagområder, samt kommunen og regionen som 
helhed bliver bedre, dvs. mere kapable, til at identificere og løse problemer og opgaver. 

I denne sammenhæng handler kapacitetsopbygning mere konkret om at opbygge organisationens kompetencer, 
ressourcer og netværk til at øge effekten af og forankre de vurderinger, der gennemføres på SKV området på 
tværs af sektorer. En anden vigtig side af kapacitetsopbygning er at sikre et positivt fokus på området i form af 
interesse og engagement fra beslutningstagere og offentligheden generelt. 

 

Der er bevilliget kr. 255.000,- til projektets første fase, som er igangsat 1. august 2010. 

Samlet planlægges der med en tre-årig projektperiode med følgende faser: 

År 1 - Fase 1: 1. august 2010 – 31. juli 2011 

 Udarbejdelse af netbaseret platform for erfaringsudveksling (under udarbejdelse) 

 Undersøgelse og udvælgelse af træningsmateriale ( påbegyndt) 

 Vurdering af eksisterende erfaringer (spørgeskemaundersøgelse foretaget, præsenteret ved temamøde 21/9 
2010, rapport offentliggjort på Sund By Netværkets hjemmeside) 

 Udarbejdelse af modeller for implementering af SKV (under udarbejdelse) 

 Udarbejdelse af kursus-/træningsforløb for kommuner og regioner (ikke påbegyndt) 

 

År 2 - Fase 2: 1. august 2011-31. juli 2012 

 Pilotprojekt med afprøvning af modeller 

 Afholdelse af kurser/træning 

 Evaluering og justering af materialer og kurser/træning 

 

År 3 - Fase 3: 1. august 2012-31. juli 2013 

 Afholdelse af temadag/konference om SKV i Danmark 

 Udrulning af kurser/træning og modeller til alle interesserede kommuner og regioner 

 Evaluering af projekt 

 

/Godkendt af projektgruppe, ekstern konsulent og følgegruppe på møde i Horsens 20/1 2011, revideret 9/2 2011 
efter forslag fra følgegruppe. 
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MWF Consult & Lone Kørnøv  
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 01-09-2011 

 

Implementering af Sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i Miljøvurdering af planer 

og programmer (SMV) 

Dette er et 1-dags kursus, som udbydes af Sund By netværket i samarbejde med MWF Consult og 

Lone Kørnøv. 

Deltagere: Alle sagsbehandlere i Plan, Forebyggelsesteamet samt SMV-nøglepersoner fra de andre 

områder i Teknik & Miljøforvaltningen 

Kurset beskæftiger sig med integrering af sundhedsfaktorer i det brede miljøbegreb i den lovpligtige 

miljøvurdering af planer og programmer. Sundhedsbegrebet indbefatter miljø-, kulturelle og 

socioøkonomiske faktorer, leve- og arbejdsvilkår, sociale relationer og lokale netværk, individuelle 

livsstilsfaktorer samt genetiske faktorer. Deltagerne bliver introduceret til det brede sundheds- og 

miljøbegreb, et bredt kendskab til disciplinen sundhedskonsekvensvurdering (SKV) og mulighederne 

for at indarbejde SKV-elementer og metoder i den eksisterende planlægningsproces. Der vil i 

fællesskab blive udviklet procedurer for tværfagligt samarbejde. 

Hvad har deltagerne lært efter kurset?: 

 At identificere de overordnede sundhedsfaktorer/determinanter i forbindelse med screeningen 

af en lokal- eller kommuneplan.  

 En forståelse for viden og kompetencerne hos kolleger fra andre fagområder og hvorledes 

der kan samarbejdes på tværs af fagområder med formålet at fremme sundheden hos 

borgere i forbindelse med udviklingen af planer og projekter. 

 At være bevidst om mulige metoder og elementer fra SKV disciplinen, som med fordel kan 

anvendes i SMV-processen til at analysere, vurdere og udarbejde en handleplan for 

eventuelle sundhedsmæssige problemstillinger. 

Produktet af kurset: 

 Et fælles sprog og grundlag for at screene lokal- og kommuneplaner for sundhed i Viborg 

Kommune 

 Et fælles miljø- og sundhedsscreeningsskema for lokal- og kommuneplaner 

 En handleplan indeholdende 3 konkrete forslag til, hvorledes afdelingerne involveret i 

planarbejdet bedre kan samarbejde for en mere sammenhængende, kvalificeret og proaktiv 

varetagelse af sundheden i udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner.  

Tildelt kursusmateriale: 

Program, lokalplan nr. 316, kort over Bjerringbro, rammekort over Bjerringbro og byskitse for 

Bjerringbro  
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MWF Consult & Lone Kørnøv  
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 01-09-2011 

 

 

Program  

08.30-09.00 Morgenkaffe/te og uformel præsentation af deltagere 

09.00-09.30 Velkomst og introduktion til sundhed i planlægning af Lone Kørnøv 

09.30-10.00 Introduktion til sundhedsdeterminanter af Mette Winge Fredsgaard 

10.00-10.30 Præsentation af et forslag til et screeningsværktøj for planer i Viborg Kommune af 

Rikke Gramstrup og Diana Lehman  

10.30-10.45 Kaffe/te pause 

10.45-11.30 Opgave 1: Identifikation af potentielle sundhedskonsekvenser. Afprøvning af et 

samlet miljø- og sundhedsscreeningsskema for planer i Viborg Kommune 

11.30-12.15 Fremlæggelse og fælles diskussion af opgave 1 

12.15-13.00 Frokostpause 

13.00-13.45 Præsentation af SKV-processen 

13.45-14.15 Opgave 2: Hvordan udvikler vi et samarbejde og en kvalificering af 

sundhedsområdet i udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner? 

14.15-14.45 Fremlæggelse og fælles diskussion af opgave 2 samt valg af 3 konkrete initiativer 

til at fremme samarbejdet og dialogen på tværs af afdelinger 

14.45-15.00 Kaffe/te pause 

15.00-15.30 Opgave 3: Hvad er det næste skridt? Identificering af stærke og svage sider i 

planarbejdet samt mulighederne og truslerne for at kvalificere sundheden i 

udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner – plenum opgave 

15.30-16.00 Evaluering og afslutning 

 



 

 

 

 

3 

 

MWF Consult & Lone Kørnøv  
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 01-09-2011 

 

Introduktion til casen: Lokalplan nr. 316 for et boligområde ved Stenshede i 
Bjerringbro 

Lokalplan nr. 316 muliggør etableringen af et ca. 21,6 ha nyt boligområde ved Stenshede i den 

nordlige del af Bjerringbro. 

 

Indledningsvist til kurset har kursusdeltagerne sat sig ind i lokalplan nr. 316 samt de tilhørende kort og 

beskrivelser, som er inkluderet i kursusmaterialet. 

 

Opgave 1: Identifikation af potentielle sundhedskonsekvenser af lokalplan 316. 

Afprøvning af et samlet miljø- og sundhedsscreeningsskema for planer i Viborg 

Kommune 

1. Ved hjælp af miljø- og sundhedsscreeningsværktøjet i bilag 1, bedes I i fællesskab screene 

lokalplan nr. 316 for sundhedskonsekvenser, d.v.s. I fælles bliver enige om hvilke 

screeningsområder, som er relevante og sammen identificerer de potentielle 

sundhedskonsekvenser inden for disse områder. 

2. Ud fra modellerne over sundhedsdeterminanter vist i bilag 2 samt skemaet ”Forslag til 

sundhedsdeterminanter som kan indarbejdes i VVM” af Erica Ison, bilag 3, bedes I diskutere 

og vurdere, på hvilken måde screeningsværktøjet kan styrkes. 

 

Opgave 2: Hvordan udvikler vi et samarbejde og en kvalificering af sundhedsområdet 

i udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner?  

1. I bedes diskutere, hvorledes I kan samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger, og I 

bedes drøfte hvilke afdelinger/forvaltninger, som kan bidrage med viden og kompetencer til at 

vurdere konsekvenser for sundheden indenfor de enkelte screeningsområder.  

2. I bedes formulere 3 konkrete initiativer til at fremme samarbejdet og dialogen på tværs af 

afdelingerne i forhold til at fremme sundheden i udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner 

 

Opgave 3: Identificering af stærke og svage sider i planarbejdet og mulighederne for 

at kvalificere sundheden i udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner – plenum 

opgave  

I denne opgave vil vi i plenum identificere styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler i 

at kvalificere sundheden, når der udarbejdes lokal- og kommuneplaner, her kan f.eks. nævnes jargon, 

love og retningslinjer, arbejdsrutiner, viden, etc.? I kan anvende SWOT- analyse modellen i bilag 4 til 

at indføre jeres egne noter. 

Den fællesudarbejdede SWOT-analyse vil blive sendt til hver deltager efter kurset. 
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Bilag 1: Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser af lokalplaner samt tillæg til 

Kommuneplan 2009 – 2021 for Viborg Kommune 

Lokalplan nr.  

Kommuneplantillæg nr.  

Dato:  
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Begrundelser/bemærkninger: 

Vurdering af de enkelte forhold mv. 

Checklisten har til formål at foretage en 
vurdering af, hvorvidt et forslag til plan eller 
program har væsentlige miljømæssige 
konsekvenser.  

Miljøkonsekvenserne kan være både 
positive og negative, og der skal tages 
hensyn til både kortsigtede, langsigtede, 
direkte og indirekte effekter.  

Der SKAL indskrives bemærkninger i alle 

felter som begrundelse for X’et. 

By- og kulturmiljø & landskab      

Byarkitektonisk værdi 

F.eks. Bystruktur, Byprofil, 
Byafgrænsning, Visuel 
påvirkning, Særlige hensyn, 
sammenhænge mv. 

   PL 

 

Landskabsarkitektonisk værdi 

F.eks. Værdifuldt landskab, 
Kystnærhed, Geologiske 
interesser, Terrænformer, Visuel 
påvirkning 

   PL/B 

 

Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, 
Jordfaste fortidsminder, 
Kirkebyggelinie, Arkitektonisk og 
arkæologisk arv. 
Bevaringsværdige bygninger. 

   PL/B 

Vær opmærksom på bevaringsværdige 
bygninger kat. 1-4. Lov om 
bygningsfredning mv. Tjek KUA. Hvis 
ændringer/nedrivninger er 
Kulturarvstyrelsen evt. høringsberettigede 

Grønne områder og beplantning 

F.eks. Parkområder, 
landskabskiler, skov, værdifuld 
beplantning, og adgang til disse 
områder. Medfører projektet 
indgreb i et grønt 
landskab/område? 

   PL/N 

 

Naturbeskyttelse      

Dyre- og planteliv samt biologisk    N   
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mangfoldighed 

F.eks. Ændringer i kvaliteten og 
omfanget af levesteder for 
planter og dyr. Fredede arter. 
Aktiviteter eller færdsel i naturen, 
der påvirker plante- eller 
dyrelivet. 

Naturbeskyttelsesinteresser 

F.eks. §3- sø, -mose, -overdrev, 
-å. Beskyttede jord- og stendiger, 
vandhuller. Skovbyggelinie, 
Strandbeskyttelseslinie. Særligt 
beskyttelsesområde 

   N/B 

 

Naturgenopretning og -pleje 

F.eks. indgreb i beskyttede 
vandløb, lavbundsarealer eller 
potentielle vådområder 

   N 

 

Skovrejsning 

F.eks. skabes eller fjernes der 
skov? 

   PL/B 

 

Forurening  
     

Luft 

F.eks. luftforurening fra trafik og 
virksomheder. Er placeringen 
påvirket af luftforurening fra 
omgivelserne? Nærhed til 
landbrug?  

   M 

 

Lys og/eller refleksioner 

F.eks. Bygningsoverfladers, 
belysnings, skiltes, trafikanlægs 
og køretøjers påvirkning i forhold 
til naboområder og trafikanter 

   PL/V 

 

Jord 

F.eks. Kortlagt jordforurening? 
Påvirkning af inde-/udeklima. 
Jordens overflade, 
anvendelighed, dyrkningsværdi. 
Nedsivning i jorden. Vind- eller 
vanderosion. 

   M 

 

Grundvand 

F.eks. Afstand til 
vandforsyningsanlæg/ -boringer. 
Risiko for nedsivning af 
forurenende stoffer. 

   N 
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Drikkevandsforsyning/reserver. 

Overfladevand 

F.eks. udledning af organiske, 
uorganiske, toksiske stoffer til 
søer/vandløb 

   M 

 

Udledning af spildevand 

F.eks. mængde, betydning for 
recipient, renseanlægs kapacitet 

   N 

 

Støj og vibrationer 

F.eks. støjpåvirkning af 
omgivelserne.   Er placeringen 
påvirket af støj fra omgivelserne? 
Trafikstøj! 

   M/V 

 

Lugt 

F.eks. udledning af stoffer der 
giver lugtgener. Er placeringen 
påvirket af lugtgener fra 
omgivelserne? 

   M 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning 

Jf. f.eks. Risikobekendtgørelsen. 
   M 

 

Trafik og transport      

Sikkerhed/tryghed 

F.eks. ulykkesforebyggende 
tiltag, trafiksikkerhed 

   V 

 

Trafikafvikling/-kapacitet 

F.eks. tilgængeligheden til 
området med bil, offentlig 
transport og for cyklende og 
gående. Øget trafikmængde? 

   V 

  

Ressourceanvendelse      

Arealforbrug 

F.eks. antal boliger pr. hektar 
   PL 

 

Energiforbrug 

F.eks. krav om 
lavenergibebyggelse 

   
M/ 

PL 

 

Vandforbrug    M  

Produkter, materialer, råstoffer    M  

Affald 

F.eks. Genanvendelse. 
   M 
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Forøgelse af affaldsmængde. 
Transport af miljøfarlige stoffer. 

Befolkning og sundhed      

Social aktivitet 

F.eks. sikrer planen tryghed i 

forhold til opholdsområder 

herunder overskuelighed, 

belysning mv.? Skabes fysiske 

samlingssteder og sikres adgang 

til faciliteter? 

   PL/F 

 

Fysisk aktivitet 

F.eks. sikres rekreative områder 
og faciliteter og skabes gode 
adgangsforhold hertil? Fremmes 
aktiv transport? mv. 

   PL/F 

 

Svage grupper  

F.eks. handicappede, 
tilgængelighed for alle? 

   PL/F 

Byrådet har den 23. april 2008 vedtaget 
”Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i 
offentligt byggeri og offentligt støttet 
byggeri”. 

Sammenfatning     Bemærkninger 

     Sammenfatning af antal krydser i hver 
kategori. 

Behov for miljøvurdering Ja Nej Bemærkninger 
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Bilag 2: Modeller for sundhedsdeterminanter 

Model 1: De sociale determinanter for sundhed af Dahlgren G og Whitehead M.  

 
Kilde: Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health, Stockholm, Institut for 
Framtidsstudier, 1991. 
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Bilag 2 fortsat 

Model 2: Modificeret model for determinanterne for sundhed og velvære af Barton, Hugh og 

Grant 

 
Kilde: Barton, Hugh og Grant, Marcus (2006) A health map for the local human habitat. The Journal for the Royal Society for 

the Promotion of Health, 126 (6). pp. 252-253.  
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Bilag 3: Forslag til sundhedsdeterminanter som kan indarbejdes i VVM1 

 

Livsstil Personlige forhold Adgang til serviceydelser, 

anlæg og rekreative områder 

 Kost 

 Motion og fysisk 

aktivitet 

 Rygevaner 

 Udsættelse for passiv 

rygning 

 Alkohol indtag 

 Afhængighed af 

receptpligtig medicin 

 Indtag af ulovlig medicin 

eller stoffer 

 Seksuel adfærd 

 Andre 

sundhedsrelaterede 

adfærd, såsom 

tandbørstning, hygiejne, 

og madlavning 

 Sammensætning og 

sammenhold i familieenheder 

 Opdragelse  

 Børns opvækst 

 Levefærdigheder 

 Personlig sikkerhed 

 Ansættelsesstatus 

 Arbejdsforhold 

 Indkomstniveau, inkl. 

overførselsindkomst 

 Niveauet af rådighedsbeløb 

 Boligbesiddelse 

 Boligforhold 

 Uddannelsesmæssige 

kompetencer 

 Øvrige færdigheder såsom 

læsefærdigheder og 

regnefærdigheder 

 Til ansættelsesmuligheder 

 Til arbejdspladsen 

 Til egen bolig 

 Til indkøbsmuligheder (som 

supplement til basis 

nødvendigheder) 

 Til offentlige anlæg 

 Til offentlig transport 

 Til uddannelse 

 Til udvikling og 

opkvalificering af 

kompetencer 

 Til sundhedsydelser 

 Til sociale ydelser 

 Til 

børnepasningsmuligheder 

 Til lindrende behandling 

 Til fritids- og rekreative 

tilbud og anlæg 

 

                                                             
1
 Ison, E. (2002) Rapid appraisal tool for Health Impact Assessment. A task-based approach. Elvte udgave. 
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Bilag 3 fortsat 

 

Sociale faktorer Økonomiske faktorer Miljøfaktorer 

 Socialt samvær, social støtte, 

social samhørighed 

 Naboskab 

 Samfundsdeltagelse 

 Medlemskab i 

samfundsgrupper 

 Samfundets/områdets 

omdømme 

 Deltagelse i det offentlige 

arbejde 

 Niveau af kriminalitet og 

uroligheder 

 Frygt for kriminalitet og 

uroligheder 

 Niveau af usocial adfærd 

 Frygt for asocial adfærd 

 Diskrimination 

 Frygt for diskrimination 

 Offentlige 

sikkerhedsforanstaltninger 

 Trafiksikkerhedsforanstaltning

er 

 Skabelsen af rigdom 

 Fordelingen af rigdom 

 Bevarelsen af rigdom i 

et 

lokalområde/økonomi 

 Fordeling af indkomst 

 Forretningsaktivitet 

 Jobskabelse 

 Jobmuligheder 

 Kvaliteten af 

jobmuligheder 

 Uddannelsesmulighed

er 

 Kvaliteten af 

uddannelsesmulighede

r 

 Mulighed for udvikling 

og opkvalificering af 

kompetencer 

 Kvaliteten af mulighed 

for udvikling og 

opkvalificering af 

kompetencer 

 Teknologisk udvikling 

 Mængde af 

trafikpropper 

 Luftkvalitet, inkl. 

udsending/generering af 

elektromagnetiske felter 

 Vandkvalitet 

 Jordkvalitet/forureningsnive

au 

 Støjniveauer 

 Lugt 

 Vibrationer 

 Farer, f.eks. bestråling og 

ulykker 

 Områdeanvendelse 

 Naturlige habitatområder 

 Biodiversitet 

 Landskab, inklusiv grønne 

og åbne landskaber 

 Bybilledet, inklusiv 

byområder og offentligt 

tilgængelige områder 

 Anvendelse/forbrug af 

naturressourcer 

 Energiforbrug: CO2/andre 

drivhusgasudslip 

 Affaldshåndtering 

 Offentlig transport 

infrastruktur 

 Aktiv transport infrastruktur 

 Parkering 

 Beredskabsplaner 
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Bilag 4: SWOT analyse af en kvalificering af sundheden i udarbejdelsen af lokal- og 

kommuneplaner 

In
te

rn
e
 f

o
rh

o
ld

 

Styrker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svagheder 

E
k
s
te

rn
e
 f

o
rh

o
ld

 

Muligheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusler 

 

 



 

 

 

 

1 

 

MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
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Anvendelse af sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i det tekniske 
område 

Dette er et 1-dags kursus, som udbydes af Sund By netværket i samarbejde med MWF Consult v/ 

Mette Winge Fredsgaard. 

Deltagere: Medarbejdere fra Vej & Park, Natur og Miljø, Plan & Byg samt Sundhedssekretariatet. 

Kurset beskæftiger sig med sundhedskonsekvensvurdering af planer, programmer og projekter på det 

tekniske område. Kurset vil introducere det brede sundhedsbegreb, som indbefatter miljø-, kulturelle 

og socioøkonomiske faktorer, leve- og arbejdsvilkår, sociale relationer og lokale netværk, individuelle 

livsstilsfaktorer samt genetiske faktorer. Deltagerne bliver introduceret til disciplinen 

sundhedskonsekvensvurdering (SKV) og mulighederne for at anvende SKV i forbindelse med 

planlægningsarbejdet på det tekniske område.  

Formål: 

At udruste medarbejdere i kommunen til at lede og planlægge SKV-arbejdet herunder screening, 

scoping, risikovurdering samt evaluering. Derudover forberedes medarbejdere til at lave udbud på 

omfattende SKV’er hos eksterne udbydere og får gode råd til at kritisk vurdere SKV-arbejdet samt 

SKV-rapporten. 

Hvad har deltagerne lært efter kurset?: 

 At identificere de overordnede sundhedsfaktorer/determinanter i forbindelse med screeningen 

af planer, programmer og projekter.  

 En forståelse for hvornår en plan, et program eller et projekt med fordel kan screenes for 

potentielle sundhedskonsekvenser med henblik på gennemførelsen af en mulig SKV. 

 En forståelse for hvornår SKV er gavnlig at gennemføre og hvordan man kan sammensætte 

SKV-metoderne og tilpasse dem til specifikke omstændigheder.  

 At sætte rammerne for SKV-arbejdet. 

 En forståelse for hvorledes man gennemfører en mindre sundhedskonsekvensanalyse samt 

en risikovurdering. 

 At kunne reflektere kritisk over eget og andres SKV-arbejde. 

Produktet af kurset: 

 En fælles forståelse for hvornår screening og SKV er gavnlig i planlægningsprocessen af 

planer, programmer og projekter på det tekniske område i Fredericia Kommune. 

 Der vil i fællesskab blive udviklet kriterier som kan hjælpe projektledere med at foretage en 

kvalitativ vurdering om behovet for en screening af potentielle sundhedskonsekvenser med 
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henblik på at undersøge relevansen for at gennemføre en SKV. 

 En procedure for samt værktøjer til at arbejde med SKV på det tekniske område i Fredericia 

Kommune. 

Tildelt kursusmateriale: 

Kursusprogrammet med opgaver og bilag samt et konkurrenceforslag af KCAP Fakton Ramboll for 

FredericiaC fase 1 er sendt per mail til hver kursusdeltager, som er forpligtet til at printe materialet ud 

og medbringe til kurset.  
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Program for dagen 

08.30-08.45 Morgenkaffe/te og uformel præsentation af deltagere 

08.45-09.00 Velkomst og introduktion til kurset samt Sund By Netværket 

09.00-09.30 Introduktion til sundhed samt sundhedskonsekvensvurdering 

09.30-09.40 Pause 

09.40-10.25 Opgave 1: Identifikation af potentielle sundhedskonsekvenser. Afprøvning af et 

sundhedsscreeningsskema for Fredericia Kommune 

10.25-10.50 Fremlæggelse og fælles diskussion af opgave 1 herunder en diskussion af 

screeningsværktøjet 

10.50-11.25 Præsentation af hvordan man fastsætter rammerne for en SKV - læren om 

scopingfasen 

11.25-11.55 Frokostpause 

11.55-12.15 Præsentation af hvordan du gennemfører en SKV med eksisterende 

datamateriale og med kvalitativ præsentation af resultater 

12.15-13.00 Opgave 2: Hvordan igangsætter vi en SKV? Fastsættelsen af rammerne for en 

SKV af forslaget for Fredericia C 

13.00-13.30 Fremlæggelse og diskussion af opgave 2 

13.30-13.40 Kaffe/te pause 

13.40-14.10 Opgave 3: Hvad er din rolle som projektleder/sagsbehandler samt hvor og hvornår 

en SKV? 

14.10-14.30 Fremlæggelse og fælles diskussion af opgave 3 

14.30-14.45 Evaluering og afslutning 
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Case: 

Som case anvendes Fredericia C projektet. Der tages udgangspunkt i et konkurrenceforslag af team 
KCAP Fakton Ramboll for FredericiaC fase 1, som vil blive genstand for en sundhedsscreening. 

Indledningsvist til kurset har kursusdeltagerne sat sig ind i konkurrenceforslaget, således at de er i 

stand til at screene forslaget for potentielle sundhedskonsekvenser.  

Følgende sider af konkurrenceforslaget bør læses: s. 3,4,5,6,7,8,11,13,14(sidste 3 afsnit),17,18,19. 

Følgende sider bør skimmes igennem: s.9,10,15,16.  

Følgende sider kan ses bort fra: 2,12,14(første afsnit samt underafsnit). 

 

Opgave 1: Identifikation af potentielle sundhedskonsekvenser. Afprøvning af et 

sundhedsscreeningsskema for Fredericia Kommune 

1. Ved hjælp af sundhedsscreeningsværktøjet i bilag 1, bedes I i fællesskab screene 

konkurrenceforslaget for Fredericia C af vinderholdet KCAP for sundhedskonsekvenser. 

2. Ud fra modellerne over sundhedsdeterminanter vist i bilag 2 samt skemaet ”Forslag til 

sundhedsdeterminanter som kan indarbejdes i VVM” af Erica Ison, bilag 3, bedes I diskutere 

indholdet og udformningen af screeningsværktøjet, og på hvilken måde det evt. kan styrkes. 

 

Opgave 2: Hvordan igangsætter vi en SKV? Fastsættelsen af rammerne for en SKV af 

forslaget for Fredericia C 

1. I bedes diskutere, hvorledes I (som styregruppe) ville gennemføre en SKV af detailplanen for 

Fredericia C, herunder valg af organisering, relevante sundhedsområder at undersøge, data 

(befolkningsprofil samt analyse) og metoder.  

2. I bør endvidere diskutere, hvorledes I som styregruppe vil sikre kvaliteten af SKV-arbejdet, 

samt hvorledes I vil evaluere processen af SKV’en og om muligt effekten af SKV’en (på den 

politiske proces, sundhedsudfald, o.a.).   

 

Opgave 3: Hvad er din rolle som projektleder samt hvor og hvornår en SKV? 

1. I bedes diskutere, hvordan I ser jeres rolle som projektledere i forhold til SKV-arbejdet og 

hvordan SKV-arbejdet bedst kan integreres i den større planlægning af projekter, planer og 

programmer (på det tekniske område). 

2. I bedes diskutere hvornår og hvilke sammenhænge at gennemførelsen af en SKV kan give en 

nytteværdi bl.a. i forhold til ressourcer, cost-effektivitet, etik, demokrati og politik. 

3. Ud fra jeres diskussion af punkt 2, bedes I formulere 3 kriterier for, hvornår man med fordel 

kan gennemføre en screening af et forslag af et projekt, en plan eller et program med henblik 

på at undersøge, om der bør gennemføres en SKV.  
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Bilag 1: Screening af projekt/plan/forslag i forhold til Sundhedskonsekvensvurdering (SKV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventes projektet, planen mm. at udgøre en væsentlig sundhedsmæssig påvirkning på befolkningen eller grupper 

heraf?   

Ja _____ (udfyld skemaet) Nej_____ (ikke nødvendigt at udfylde skemaet) 

 

Formål med skemaet: at tydeliggøre væsentlige konsekvenser på udvalgte sundhedsfaktorer med henblik på, om der er 

behov for nærmere undersøgelse/en egentlig SKV. 

På baggrund af screeningen opsummeres konklusionen, som kopieres til sagsfremstillingen i Acadre til politisk behandling. 

Tidsforbrug: Skemaet kan udfyldes på max en time ud fra den viden du umiddelbart har eller umiddelbart kan skaffe. 

 

Navn på projekt/plan/forslag: 

Kort beskrivelse: 

Er der udarbejdet andre vurderinger af konsekvenser for projektet/planen? 

Miljøvurdering__________ andet_____________ 

 

Screening udført af (navn eller arbejdsgruppe): 

Dato: 

Kontaktperson:  afdeling:   Telefon: 

E-mail: 

 

Sagsnummer: 
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Område Konsekvenser 

-kort/ 
langsigtede 

Positive, neutrale, 
negative konsekvenser 
[skala  1-5]   

(1 meget negativ, 3 
neutral, 5 meget positiv) 

Hvilke grupper  
1. berøres  
2. berøres ikke 

Brug for 
nærmere 
undersøgels
e/SKV 

Bemærkninger 

1. Fysisk aktivitet 
 

     

2. Kost 
 
Rygning 
 
Alkohol 
 
Mental sundhed 

     

3. Sociale forhold 

(deltagelse, 
netværk, 
fællesskab, 
foreninger) 

     

4. Adgang 
(tilgængelighed/afst
and) til: 

-faciliteter 
(butikker, kultur, 
idræt) 
 
-skole, 
uddannelse, 
arbejdsplads 
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

5. Lighed i sundhed 
- forskelle i sundhed 
som følge af social 
ulighed (levevilkår) 

(uddannelse, 
arbejdsmarkedstilkn
ytning, indkomst) 

 
 

    

6. Fysisk miljø 
-natur, 
rekreative 
områder 
-kulturmiljøer, 
visuelt miljø 

     

7. Trafikale forhold 
-sikkerhed 
-tryghed 
-kollektiv trafik 

     

8. Miljøpåvirkning 
-støj, forurening 
mm. 

     

9. Mulighed for 
borgerinformation 

     

Samlet vurdering 
 

     

Relevante 
interessenter 

   

Omfang af 
populationsstørrelse 
der berøres  
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Til sagsfremstilling i Acadre (kopieres): 

 

Screening mht. sundhedskonsekvensvurdering (SKV) viste, at: 

 De sundhedsmæssige konsekvenser er _____________________(kort/langsigtede) 

 Konsekvenserne er overvejende___________________________(positive/negative) 

 Følgende grupper berøres______________________________________________ 

 Populationsstørrelse der berøres_________________________________________ 

 Behov for nærmere undersøgelse/SKV_______________________________(Ja/nej) 

 Yderligere bemærkninger_______________________________________________ 
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Bilag 2: Modeller for sundhedsdeterminanter 

Model 1: De sociale determinanter for sundhed af Dahlgren G og Whitehead M.  

 
Kilde: Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health, Stockholm, Institut for 
Framtidsstudier, 1991. 
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Bilag 2 fortsat 

Model 2: Modificeret model for determinanterne for sundhed og velvære af Barton, Hugh og 

Grant 

 
Kilde: Barton, Hugh og Grant, Marcus (2006) A health map for the local human habitat. The Journal for the Royal Society for 

the Promotion of Health, 126 (6). pp. 252-253.  
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Bilag 3: Forslag til sundhedsdeterminanter som kan indarbejdes i VVM1 

 

Livsstil Personlige forhold Adgang til serviceydelser, 

anlæg og rekreative områder 

 Kost 

 Motion og fysisk 

aktivitet 

 Rygevaner 

 Udsættelse for passiv 

rygning 

 Alkohol indtag 

 Afhængighed af 

receptpligtig medicin 

 Indtag af ulovlig medicin 

eller stoffer 

 Seksuel adfærd 

 Andre 

sundhedsrelaterede 

adfærd, såsom 

tandbørstning, hygiejne, 

og madlavning 

 Sammensætning og 

sammenhold i familieenheder 

 Opdragelse  

 Børns opvækst 

 Levefærdigheder 

 Personlig sikkerhed 

 Ansættelsesstatus 

 Arbejdsforhold 

 Indkomstniveau, inkl. 

overførselsindkomst 

 Niveauet af rådighedsbeløb 

 Boligbesiddelse 

 Boligforhold 

 Uddannelsesmæssige 

kompetencer 

 Øvrige færdigheder såsom 

læsefærdigheder og 

regnefærdigheder 

 Til ansættelsesmuligheder 

 Til arbejdspladsen 

 Til egen bolig 

 Til indkøbsmuligheder (som 

supplement til basis 

nødvendigheder) 

 Til offentlige anlæg 

 Til offentlig transport 

 Til uddannelse 

 Til udvikling og 

opkvalificering af 

kompetencer 

 Til sundhedsydelser 

 Til sociale ydelser 

 Til 

børnepasningsmuligheder 

 Til lindrende behandling 

 Til fritids- og rekreative 

tilbud og anlæg 

 

                                                             
1
 Ison, E. (2002) Rapid appraisal tool for Health Impact Assessment. A task-based approach. Elvte udgave. 
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MWF Consult v/ Mette Winge Fredsgaard 
På vegne af 

Temagruppen : Sundhedskonsekvensvurdering 
under Sundhed på tværs 

 
Dato: 07-10-2011 

 

Bilag 3 fortsat 

 

Sociale faktorer Økonomiske faktorer Miljøfaktorer 

 Socialt samvær, social støtte, 

social samhørighed 

 Naboskab 

 Samfundsdeltagelse 

 Medlemskab i 

samfundsgrupper 

 Samfundets/områdets 

omdømme 

 Deltagelse i det offentlige 

arbejde 

 Niveau af kriminalitet og 

uroligheder 

 Frygt for kriminalitet og 

uroligheder 

 Niveau af usocial adfærd 

 Frygt for asocial adfærd 

 Diskrimination 

 Frygt for diskrimination 

 Offentlige 

sikkerhedsforanstaltninger 

 Trafiksikkerhedsforanstaltning

er 

 Skabelsen af rigdom 

 Fordelingen af rigdom 

 Bevarelsen af rigdom i 

et 

lokalområde/økonomi 

 Fordeling af indkomst 

 Forretningsaktivitet 

 Jobskabelse 

 Jobmuligheder 

 Kvaliteten af 

jobmuligheder 

 Uddannelsesmulighed

er 

 Kvaliteten af 

uddannelsesmulighede

r 

 Mulighed for udvikling 

og opkvalificering af 

kompetencer 

 Kvaliteten af mulighed 

for udvikling og 

opkvalificering af 

kompetencer 

 Teknologisk udvikling 

 Mængde af 

trafikpropper 

 Luftkvalitet, inkl. 

udsending/generering af 

elektromagnetiske felter 

 Vandkvalitet 

 Jordkvalitet/forureningsnive

au 

 Støjniveauer 

 Lugt 

 Vibrationer 

 Farer, f.eks. bestråling og 

ulykker 

 Områdeanvendelse 

 Naturlige habitatområder 

 Biodiversitet 

 Landskab, inklusiv grønne 

og åbne landskaber 

 Bybilledet, inklusiv 

byområder og offentligt 

tilgængelige områder 

 Anvendelse/forbrug af 

naturressourcer 

 Energiforbrug: CO2/andre 

drivhusgasudslip 

 Affaldshåndtering 

 Offentlig transport 

infrastruktur 

 Aktiv transport infrastruktur 

 Parkering 

 Beredskabsplaner 
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Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 

Temagruppen: Sundhed på Tværs 
 

Bilag 3 Resultater evalueringsskemaer af kurser afholdt i forbindelse med 
udviklingsprojekt ”Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og 

regioner” 
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Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 

Temagruppen: Sundhed på Tværs 
 

 
Evaluering af kurset ’Implementering af sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i 
miljøvurdering af planer og programmer (SMV)’ 

Dato: 1. september 2011 kl. 9.00-16.00 

Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg 

Evalueringsskemaer modtaget: 17 

Svarprocent: ca. 74% 

Udarbejdelse af spørgeskema: 

Et spørgeskema blev udviklet af MWF Consult v/Mette Winge Fredsgaard med interesse for 
kursusdeltagernes oplevelse af planlægning af kurset, valget af kursusindhold samt præstationen af 
kursuslederne samt gruppearbejdet. Valideringen blev foretaget i den overordnede SKV-projektgruppe. 
Skemaet blev udleveret afslutningsvis på kurset, og indsamlet på stedet. Evalueringsskemaet er vedlagt 
bilag1. 

Spørgeskemaet bestod af 22 lukkede evalueringsemner med afkrydsningsmulighed og 2 åbne spørgsmål 
om ros og forbedringsmuligheder samt et åbent emne til øvrige kommentarer til kurset. De lukkede 
evalueringsemner var inddelt i 3 kategorier: Generelt, præsentationerne og gruppearbejdet, hvor 
svarpersonerne blev stillet opgaven at vurdere kvaliteten af de anførte emner fra en skal fra 1 til 5, hvor 1 
var ”meget dårligt” og 5 var ”meget godt”. 

Resultater: 

Nr: Emne: 

 

 

M
eget dårligt 

Dårligt 

N
ogenlunde 

G
odt 

M
eget godt 

 Generelt 
1.  Det overordnede arrangement   1 6 10 
2.  De praktiske informationer forud for kurset   2 10 5 
3.  Kravet om forberedelse inden kurset    5 10 2 
4.  Kursets evne til at give dig en god forståelse for sundhed i den brede 

forstand herunder determinanterne for sundhed 
  6 9 2 

5.  Kursets evne til at fremme en dialog på tværs af 
fagområder/afdelinger og skabe et fælles sprog omkring sundhed 

   7 10 

6.  Kursets evne til at facilitere en konstruktiv samarbejdsproces på 
tværs af afdelinger 

   9 8 
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Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 

Temagruppen: Sundhed på Tværs 
 

7.  Kursets evne til at give dig praktisk viden og værktøjer fra SKV, som 
kan hjælpe dig med at fremme sundheden i forbindelse med 
planlægningen af kommunale initiativer, herunder bl.a. 
udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner (en besvarelse mangler) 

 1 4 9 2 

 Præsentationerne 
8.  Den mundtlige præsentation af første oplægsholder (1besvarelse 

mangler) 
  1 6 9 

9.  Det faglige indhold i første præsentation (1 besvarelse mangler)    7 9 
10.  Første oplægholders evne til at besvare spørgsmål (2 besvarelser 

mangler) 
   6 9 

11.  Den mundtlige præsentation af anden oplægsholder  1 2 9 5 
12.  Det faglige indhold i anden oplægsholders præsentation   1 11 5 
13.  Anden oplægsholders evne til at besvare spørgsmål    9 8 

 Gruppearbejdet 
14.  Samarbejdet i din arbejdsgruppe (1 besvarelse mangler)   1 12 5 
15.  Valg af case   3 9 5 
16.  Opgave 1’s udformning og indhold (1 pers kun delvist deltagende)   4 11 2 
17.  Opgave 1’s relevans for dit arbejdsområde (1 pers kun delvist 

deltagende) 
  3 8 6 

18.  Opgave 2’s udformning og indhold    1 13 3 
19.  Opgave 2’s relevans for dit arbejdsområde   4 9 4 
20.  Opgave 3’s udformning og indhold   4 10 3 
21.  Opgave 3’s relevans for dit arbejdsområde   5 9 3 
22.  Kursusledernes faglige vejledning under gruppearbejdet   3 9 5 

 

Hvad synes du var det bedste ved kurset: 

Person1: Få skabt en dialog med de andre områder – grundlag for bedre samarbejde. God intro til SKV. 
Person2: At få skabt ”fælles front” og forståelse for arbejdet. 
Person3: Der var plads til dialog – og til at vi kunne afvige lidt fra de stillede opgaver og drøfte, det der var 
behov for. 
Person4: En øjenåbner – spændende emne. 2 kolleger jeg skal til at samarbejde med. 
Person5: Tværfaglighed, engagement. 
Person6: Mødet med kolleger, som start for processen: – skaber mulighed for at sundhed (og andre 
aspekter) kan indarbejdes i MV-processen, – fået ansigt på kolleger/samarbejdspartnere. 
Person7: Et komprimeret kursus med ’praktisk tilgang’ og kun lidt teori – og tilpasset vores virkelighed. At 
jeg går herfra med lyst til at komme i gang. Det er nogle konkrete og overskuelige initiativer, vi kom frem til. 
I øvrigt et godt lokale med lys og imødekommenhed. 
Person8: Fokuseret på at etablere samarbejdet. Derfor vil det blive starten på ny praksis. 
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Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 

Temagruppen: Sundhed på Tværs 
 

Person9: Bred faglig sammensætning (-deltagere, -kursusledere). Grundlag for tværfaglig diskussion af 
tværfaglig opgave (SMV). Godt med nedskrivning af 3 initiativer (konkret og handlingsorienteret). 
Person10: Snakken på tværs af afdelinger. 
Person11: Engagement. Tværfaglighed 
Person12: Udvikling af fælles sprog. Konkret videre plan. 
Person13: Den brede og overordnede præsentation af MV og SKV – og deres mulighed for 
integration/sideordnet forløb. 
Person14: I giver en rigtig god stemning, der skaber et godt klima til at arbejde og diskutere på tværs! 
Person15: At kurset resulterede i konkrete forslag til at ”påbegynde” opgaver. SKV er snart inddraget i 
screeningsskemaerne. 
Person16: De faglige snakke m. kollegaerne omkring emnet. 
Person17: God ledelse, gode slides. 
 
Hvad synes du kan forbedres ved kurset: 

Person1: Måske vise eksempel på en SKV. 
Person 3: Måske en idé at have planlagt en dag 2 til kurset (bare ½ dag) om 3-4-6 måneder. Vil kunne 
understøtte implementeringsprocessen – virker mere forpligtende. 
Person5: Lidt mere viden om den kommunale verden – og det politiske system. 
Person6: Flere konkrete erfaringer fra andre kommuner/organisationer kan med fordel inddrages. 
Person7: Måske nogle korte eksempler på en god og en mangelfuld SKV. Hvordan og hvilket niveau er den 
gode SKV fx får en lokalplan for et mindre boligområde…  
Person8: Vil gerne have cases på hvordan SKV påvirker planlægningen - kendskab til hvad sund by er.  
Person9: Præcisering af næste skridt. Måske gennemgang af en udført kombineret SMV/SKV.  
Person11: De faglige teorier inden for SKV synes indimellem vanskelige at forstå – en del lange sætninger. 
Person13: En bordfund i hver gruppe til at styre dagsordenen. 
Person14: Nogle termer bliver meget tekniske/faglige og kunne måske præsenteres i mere ”dagligdags” 
vendinger – f.eks. gennemgang af SKV. 
Person15: Konkret eksempel på en SKV-vurdering. 
Person16: Ind i mellem lidt for tørt og højt ragende. For mange fagudtryk. 
 
Øvrige Kommentarer til kurset: 

Person3: Rigtig fin som opstartsdag – tjener flere formål: 1: Vi lærer hinanden at kende. 2: Vi får et fagligt 
udbytte. 
Person5: SUPER GODT. Måske 1 time for langt. 
Person8: Dejlig stemning. Gode kolleger & undervisere… 
Person13: Relevant og engageret kursus. 
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Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 

Temagruppen: Sundhed på Tværs 
 

 
Evaluering af kurset ’Implementering af sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i 
miljøvurdering af planer og programmer (SMV)’ 

Dato: 1. september 2011 kl. 9.00-16.00 

Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg 

Evalueringsskemaer modtaget: 17 

Svarprocent: ca. 74% 

Udarbejdelse af spørgeskema: 

Et spørgeskema blev udviklet af MWF Consult v/Mette Winge Fredsgaard med interesse for 
kursusdeltagernes oplevelse af planlægning af kurset, valget af kursusindhold samt præstationen af 
kursuslederne samt gruppearbejdet. Valideringen blev foretaget i den overordnede SKV-projektgruppe. 
Skemaet blev udleveret afslutningsvis på kurset, og indsamlet på stedet. Evalueringsskemaet er vedlagt 
bilag1. 

Spørgeskemaet bestod af 22 lukkede evalueringsemner med afkrydsningsmulighed og 2 åbne spørgsmål 
om ros og forbedringsmuligheder samt et åbent emne til øvrige kommentarer til kurset. De lukkede 
evalueringsemner var inddelt i 3 kategorier: Generelt, præsentationerne og gruppearbejdet, hvor 
svarpersonerne blev stillet opgaven at vurdere kvaliteten af de anførte emner fra en skal fra 1 til 5, hvor 1 
var ”meget dårligt” og 5 var ”meget godt”. 

Resultater: 

Nr: Emne: 

 

 

M
eget dårligt 

Dårligt 

N
ogenlunde 

G
odt 

M
eget godt 

 Generelt 
1.  Det overordnede arrangement   1 6 10 
2.  De praktiske informationer forud for kurset   2 10 5 
3.  Kravet om forberedelse inden kurset    5 10 2 
4.  Kursets evne til at give dig en god forståelse for sundhed i den brede 

forstand herunder determinanterne for sundhed 
  6 9 2 

5.  Kursets evne til at fremme en dialog på tværs af 
fagområder/afdelinger og skabe et fælles sprog omkring sundhed 

   7 10 

6.  Kursets evne til at facilitere en konstruktiv samarbejdsproces på 
tværs af afdelinger 

   9 8 



 

2 
 

Afprøvning af modeller for implementering af 
SKV i udvalgte kommuner 
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7.  Kursets evne til at give dig praktisk viden og værktøjer fra SKV, som 
kan hjælpe dig med at fremme sundheden i forbindelse med 
planlægningen af kommunale initiativer, herunder bl.a. 
udarbejdelsen af lokal- og kommuneplaner (en besvarelse mangler) 

 1 4 9 2 

 Præsentationerne 
8.  Den mundtlige præsentation af første oplægsholder (1besvarelse 

mangler) 
  1 6 9 

9.  Det faglige indhold i første præsentation (1 besvarelse mangler)    7 9 
10.  Første oplægholders evne til at besvare spørgsmål (2 besvarelser 

mangler) 
   6 9 

11.  Den mundtlige præsentation af anden oplægsholder  1 2 9 5 
12.  Det faglige indhold i anden oplægsholders præsentation   1 11 5 
13.  Anden oplægsholders evne til at besvare spørgsmål    9 8 

 Gruppearbejdet 
14.  Samarbejdet i din arbejdsgruppe (1 besvarelse mangler)   1 12 5 
15.  Valg af case   3 9 5 
16.  Opgave 1’s udformning og indhold (1 pers kun delvist deltagende)   4 11 2 
17.  Opgave 1’s relevans for dit arbejdsområde (1 pers kun delvist 

deltagende) 
  3 8 6 

18.  Opgave 2’s udformning og indhold    1 13 3 
19.  Opgave 2’s relevans for dit arbejdsområde   4 9 4 
20.  Opgave 3’s udformning og indhold   4 10 3 
21.  Opgave 3’s relevans for dit arbejdsområde   5 9 3 
22.  Kursusledernes faglige vejledning under gruppearbejdet   3 9 5 

 

Hvad synes du var det bedste ved kurset: 

Person1: Få skabt en dialog med de andre områder – grundlag for bedre samarbejde. God intro til SKV. 
Person2: At få skabt ”fælles front” og forståelse for arbejdet. 
Person3: Der var plads til dialog – og til at vi kunne afvige lidt fra de stillede opgaver og drøfte, det der var 
behov for. 
Person4: En øjenåbner – spændende emne. 2 kolleger jeg skal til at samarbejde med. 
Person5: Tværfaglighed, engagement. 
Person6: Mødet med kolleger, som start for processen: – skaber mulighed for at sundhed (og andre 
aspekter) kan indarbejdes i MV-processen, – fået ansigt på kolleger/samarbejdspartnere. 
Person7: Et komprimeret kursus med ’praktisk tilgang’ og kun lidt teori – og tilpasset vores virkelighed. At 
jeg går herfra med lyst til at komme i gang. Det er nogle konkrete og overskuelige initiativer, vi kom frem til. 
I øvrigt et godt lokale med lys og imødekommenhed. 
Person8: Fokuseret på at etablere samarbejdet. Derfor vil det blive starten på ny praksis. 
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Person9: Bred faglig sammensætning (-deltagere, -kursusledere). Grundlag for tværfaglig diskussion af 
tværfaglig opgave (SMV). Godt med nedskrivning af 3 initiativer (konkret og handlingsorienteret). 
Person10: Snakken på tværs af afdelinger. 
Person11: Engagement. Tværfaglighed 
Person12: Udvikling af fælles sprog. Konkret videre plan. 
Person13: Den brede og overordnede præsentation af MV og SKV – og deres mulighed for 
integration/sideordnet forløb. 
Person14: I giver en rigtig god stemning, der skaber et godt klima til at arbejde og diskutere på tværs! 
Person15: At kurset resulterede i konkrete forslag til at ”påbegynde” opgaver. SKV er snart inddraget i 
screeningsskemaerne. 
Person16: De faglige snakke m. kollegaerne omkring emnet. 
Person17: God ledelse, gode slides. 
 
Hvad synes du kan forbedres ved kurset: 

Person1: Måske vise eksempel på en SKV. 
Person 3: Måske en idé at have planlagt en dag 2 til kurset (bare ½ dag) om 3-4-6 måneder. Vil kunne 
understøtte implementeringsprocessen – virker mere forpligtende. 
Person5: Lidt mere viden om den kommunale verden – og det politiske system. 
Person6: Flere konkrete erfaringer fra andre kommuner/organisationer kan med fordel inddrages. 
Person7: Måske nogle korte eksempler på en god og en mangelfuld SKV. Hvordan og hvilket niveau er den 
gode SKV fx får en lokalplan for et mindre boligområde…  
Person8: Vil gerne have cases på hvordan SKV påvirker planlægningen - kendskab til hvad sund by er.  
Person9: Præcisering af næste skridt. Måske gennemgang af en udført kombineret SMV/SKV.  
Person11: De faglige teorier inden for SKV synes indimellem vanskelige at forstå – en del lange sætninger. 
Person13: En bordfund i hver gruppe til at styre dagsordenen. 
Person14: Nogle termer bliver meget tekniske/faglige og kunne måske præsenteres i mere ”dagligdags” 
vendinger – f.eks. gennemgang af SKV. 
Person15: Konkret eksempel på en SKV-vurdering. 
Person16: Ind i mellem lidt for tørt og højt ragende. For mange fagudtryk. 
 
Øvrige Kommentarer til kurset: 

Person3: Rigtig fin som opstartsdag – tjener flere formål: 1: Vi lærer hinanden at kende. 2: Vi får et fagligt 
udbytte. 
Person5: SUPER GODT. Måske 1 time for langt. 
Person8: Dejlig stemning. Gode kolleger & undervisere… 
Person13: Relevant og engageret kursus. 
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