
Kommune 

Kontaktperson & titel 

Lolland Kommune 

Benny Gerberg Sell, Teamleder Team Folkesundhed  

Medarbejderressourcer (op til fire 

deltagere pr. kommune) 

- Chef/ledelsesniveau (navn 
+ titel) 

- Medarbejderniveau (navn 
+ titel) 

- Evt. ansat i boligområdet 
(navn + titel) 

Lederniveau: Benny Gerberg Sell, Teamleder i Team 

Folkesundhed 

Medarbejderniveau: Susanne Nicolaisen, 

Folkesundhedskonsulent 

Medarbejder i boligområdet: Gitte Porsmose, Projektleder ”Et 

skridt på vejen” 

Hvad er målet med jeres indsats? At skabe et aktivt og godt lokalmiljø med god trivsel og 

sundhed for alle. Ud fra sundhedsfremme er en 

sundhedsrelateret aktivitet, noget der søger at fremme den 

enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og 

muligheder for at mobilesere borgernes ressourcer og 

handlekompentence. Derfor vil vi give mulighed for sammen 

at skabe rammer for at gøre plads til alles ressourcer  og 

sammen arbejde med et aktivt medborgeskab i forhold til 

lokalområdet.  

Beskriv lokalområdet, hvor I 

tænker indsatsen skal foregå. 

Hvilke styrker, muligheder og 

udfordringer er der (ca. ½ side) 

Lokal området i Lolland Kommune vil være Maribo by, som er 

en gammel købstad midt på Lolland med 5.936 indbyggere 

(2013). Her er mange muligheder for, sammen med borgere, 

foreningsrepræsentanter, fagpersoner m.fl. at skabe mulighed 

for at få fokus på medborgerskab og samskabelse i forhold til 

mere lighed i sundhed.  

Vores styrke vil være at vi i forvejen har et sundhedsprojekt 

”Et skridt på vejen” som har banet vejen i forhold til nogle af 

de relevante samarbejdspartnere. Her tænkes ud over 

foreninger og involvere sektorer også på skoler i lokalområdet, 

haller og virksomheder.   

Vi har en godt frivillighedscenter med fingeren på pulsen i 

forhold til mange af de frivillige foreninger der kunne tænkes 

at være partnere. Vi har i Lolland Kommune et godt 

foreningsliv og mange frivillige foreningerne. 

Desuden vil vi med Team Folkesundheds deltagelse, kunne 

kvalificer det sundhedsfaglige i projektet. 

  

http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8bstad
http://da.wikipedia.org/wiki/Lolland


Beskriv med hvem og hvordan I vil 

indgå partnerskaber (fx med lokalt 

frivillighedscenter, lokale 

patientforeninger, lokale 

boligforeninger, idræts- eller 

aktivitetsforeninger)  

Vi har indgået en række partnerskaber: 

Frivilligcenter Lolland, ved leder Anne-Sofie Vengberg Sevel 

omkring partnerskab i forhold til Sund By Netværkets Netværk 

for fællesskabsagenter. 

”Et skridt på vejen”, ved projektleder Gitte Porsmose i forhold 

til projekt som er et 4-årigt nærmiljø sundhedsfremme SATS-

puljeprojekt under Sundhedsstyrelsen. Projektperioden 

udløber 31. oktober 2014. Projektet er forankret i en indsats 

omkring boligområderne Margrethevænget og Østre Park i 

Maribo. 

Vi håber på en aftale med de lokale idræts- og aktivitets 

foreningerne, (hvor nogle af dem) for nuværende tidspunkt 

også er med i projekt ”Et skridt på vejen” og som sådan vil 

være naturlige deltagere i dette projekt. 

For yderlige at skabe forankring har vi i Team Folkesundhed 
talt om at vi i relation til projektet, vil kunne etablere en 
følgegruppe, så alle såvel frivillige, som kommunale 
ledere/medarbejdere her i fællesskab vil kunne følge projektet 
og komme med gode ideer til hvorledes projektet 
kan understøttes.  
 
Hvis Lolland Kommunes projekt ”Netværk for 
fællesskabsagenter” mangler ledelsesmæssig opbakning, kan 
vi via følgegruppen, involvere parter i projektprogrammet 
”Broen til bedre sundhed” under Region Sjælland.  
 
Så i dagligdagen kører projektet som tiltænkt, men via 
følgegruppen kan vi understøtte, men måske også hurtigere 
bringe de erfaringer i spil som netværket gør sig uden at vi skal 
afvente projektets afslutning! 

 

 

 


