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Kære Sundhed på tværs-temagruppe.  

 

Hermed referat fra mødet den 12.09 fra 10.00-15.00 i Herning frivilligcenter, Fredensgade 14 til 

temagruppemøde, og på dagsordenen var bl.a. NABC! 

 

Programmet for mødet var:  
 
- Velkomst og kort præsentation af deltagerne:  

Kommune Person 

o Lena Tofte Nielsen 
o Aarhus 
o Jes Bak Sørensen 
o Assens 
o Anders Stavnsbo 
o Assens 
o Helle Andersen 
o Faaborg-Midtfyn 
o Lisbeth Langdahl Bruun-Jensen 
o Frederikssund 
o Louise Barkan Staal 
o Frederikssund 
o Michael Jensen 
o Furesø 
o Kamilla Walther 
o Hedensted 
o Karis Dalsjö Ladefoged 
o Hedensted 
o Lene Rosenkrans Gjedsted 
o Herning 
o Louise Theilgaard 
o Hjørring 
o Mette Jakobsen 
o Holstebro 
o Jesper Ejstrup 
o Hvidovre 
o Nanette Borges 
o Hørsholm 
o Hanne Vig Flyger 
o Hørsholm 
o Lene Lykke Kjærgaard 
o Ikast-Brande 
o Margit Andersen 
o Næstved 
o Tine Schinnerup Hejberg Petersen 
o Odense 
o Peter Holm Vilstrup 
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o Odense 
o Sonja Serup Hansen 
o Region Hovedstaden 
o Pouline Mouritzen 
o Ringkøbing-Skjern 
o Susanne Rystok 
o Silkeborg 
o Rikke Gjellerod 
o Slagelse 
o Lasse Borre 
o Slagelse 
o Ragnhild Lindsø 
o Tønder 
o Canna Axella Nielsen 
o Tønder 
o Signe Leschly Blegvad 
o Tønder 
o Trine Høgild 
o Vejle 
o Uffe Nymark Breum 
o Viborg 
o Anne Trangbæk 
o Viborg 
o Diana Vig Lehmann 

- Ny formand/formandskab for temagruppen 
Louise Theilgaard Nikolajsen fra Herning og Margit Andersen fra Ikast-brande har delt 
formandskabet for gruppen. Desuden hørte vi lidt omkring frivillighed/det ordentlige menneske ved 
centerleder Ulrik Larsen. 

  
- Planlægning af kommende møder i temagruppen  
Der planlægges et møde i Nov. Der er foreløbig en doodledatoafstemning i gang. I hører om 
mødet snarest muligt! 
 

-NABC - Lær at udvikle og fremlægge en idé 
 
Christina Krog fremlagde NABC-metoden hvorefter afprøvningen af metoden foregik i grupper.  
 
Tema 1: Kontaktperson Anne Trangbæk (Viborg), Susanne Rystok (Ringkøbing-Skjern) og 
Michael Jensen (Frederikssund). 
Samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet, fælles sprog, fælles 
erfaringer 
Afholde ½ temadag med relevant oplægsholder. 
Gruppen har også en helt anden ide til en undergruppe, der arbejder videre med lokalområde 
indsatser 

       
Tema 2: Kontaktperson Jes Bak Sørensen (Aarhus), Diana Vig Lehmann (Viborg), Rikke Gjellerod 
(Silkeborg) og Margit Andersen (Ikast-Brande) Sådan fik vi hul igennem til de andre områder, 
udarbejdelse af værktøjskasse, få systematiseret erfaringsviden. 
Gruppen laver oplæg til et netværksmøde, hvor de gode erfaringer opsamles. 
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Tema 3: Kontaktperson Louise Theilgaard Nikolajsen (Herning), Trine Høgild Jensen (Tønder), Mikael 
Kristensen (Hørsholm), Nanette Borges (Hvidovre) og Helle Andersen (Assens). 
Kommunikation på tværs ”Nudging”. 
 
Tema 4: Jesper Ejstrup (Holstebro), Lena Tofte Nielsen (Assens) og Ragnhild Lindsø (Slagelse). 
Gruppen fandt ikke et tema. 
 
Tema 5: Kontaktperson Lene Lykke Kjærgaard (Hørsholm), Lene Rosenkrans Gjedsted (Hedensted) 
og Anders Stavnsbo (Assens). 
Sundhed på tværs fra alle vinkler. Synliggøre hvilke ord man skal gå udenom 
Forslag til et temamøde. 
 

Aftalt: Grupperne sender indput fra gruppen (NABC) om senest 3 uger 3/10 til 
Louise.  
 
Enten ide via Tema 3: Aarhus Kommune har intern Nudging workshop den 15/11 – Jes har undersøgt 
om temagruppen kan inviteres med og konklusionen er, at vi kan tilbydes mulighed for en tom-plads 
ordning for nogle få (måske 5-10) sammen med Aarhus Kommunes ansatte - og dermed besked med 
ret kort varsel. eller temagruppe 2 prøver at få oplæg og program klar til et netværksmøde. 

 
Temagruppe 3 har i øvrigt meldt tilbage med projekt med NABC skabelon 

Titel: Sådan fik vi hul igennem. 
Hook: Konkrete værktøjer til at sikre faktisk sundhed på tværs. Værktøjskassen kan bruges til 
andre områder end sundhedsområdet. Eksempler på værktøjer kan være fælles sprog, oversigt 
over hvem der samarbejder med hvem om hvad, oversigt over interessenter, indarbejd de 
andres kerneområder i sundhedsområdet 
 
Pitch 

N: Der er brug for konkrete værktøjer for at sikre implementering af sundhed på tværs og for 
at komme fra papir til handling. 
 
A: Temagruppen bidrager med egne erfaringer og afprøvede ideer, der virker. Mulige 
produkter: Inspirationskatalog, oversigt over stærke og svage områder, mulighed for 
metodeudviklingsprojekt og ansøgning ift. videreudvikling og styrkelse af både stærke og 
svage områder. Produktudvikling: Først NABC gruppen, så temagruppen og dernæst hele 
netværket (sidste del i metodeudviklingsprojektet). 
 
B: Systematisering og konkretisering af erfaringsbaseret viden. 
 
C: VIS.dk og lignende fora. 
 
NABC analyse af ide 

Need: Behov ift. implementering af sundhed på tværs - i princippet for alle kommuner. Behov 
for konkrete redskaber til at sikre medejerskab og ansvarsfølelse for, samt legitimitet til 
sundhedsområdet i den enkelte kommune. Behov for konkrete redskaber til at sikre, at tingene 
sker. Behovet for implementering og samarbejde på tværs opleves i mange (alle?) kommuner. 
 
Approach: Forslag til konkrete værktøjer: Ordbog, samarbejdsliste, fokus på den enkelte 
medarbejder fx ift. skiftende arbejdsplads, målrettet kommunikation, start med det faglige og 
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ikke med økonomien ... Gruppen laver konkrete værktøjer pba. egne erfaringer og afprøvede 
ideer. 'Succeshistorier'. Temagruppen bidrager med egne erfaringer og afprøvede ideer, der 
virker. Mulige produkter: Inspirationskatalog, oversigt over stærke og svage områder, 
mulighed for metodeudviklingsprojekt og ansøgning ift. videreudvikling og styrkelse af både 
stærke og svage områder. Produktudvikling: Først NABC gruppen, så temagruppen og 
dernæst hele netværket (sidste del i metodeudviklingsprojektet). 
 
Benefits: Systematisering og konkretisering af erfaringsbaseret viden. Opsamling af kendt 
viden. Afpresning i egen kommune (i andre kommuner kan de godt finde ud af at ...). 
Supplement af generelle anbefalinger som fx Sundhed på Tværs og Forebyggelsespakkerne. 
Konkrete forslag til handling, der kan sikre implementering af det vi ved, der virker. 
Grundliggende forudsætning for at kunne implementere sundhed på tværs. Alle i temagruppen 
kan bidrage. Anderledes: Viden tæt på praksis. Lavpraktiske løsninger. Just do it - lad være 
med at komplicere det. 
 
Competition: Implementering er en udfordring i kommunerne. 
 
Feed back: Fælles sprog, synligt produkt, praksisnært, bruge hinandens ressourcer og 
erfaringer, udbredning til hele netværket. Arbejd videre, spørg hvad skal der til, metoder på 
tværs, værktøjskassen som begreb og titel. Ny hjemmeside: Mulighed for i højere grad at 
dele. 
 
 


