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Status og aktuelle tiltag
Temagruppen Sundhed på tværs bygger på resterne af temagruppen strategisk 
sundhedsplanlægning. Gruppen har startet sit arbejde i foråret og henover sommeren. Der har 
foreløbig været afholdt tre møder, og der er et mere planlagt i slutningen af november.

Medlemmer
Der har været en meget stor interesse for gruppen, som på nuværende tidspunkt har 28 medlemmer. 
Vi har i løbet af september fået en del medlemmer, som kommer fra temagruppe ”Lighed i 
sundhed”, da denne blev nedlagt. På det kommende møde i november, skal vi have lavet en 
forventningsafstemning i forhold til, hvad det er de gerne vil have ud af gruppen, og om den passer 
til deres forventninger.

Arrangementer
Vi har i gruppen gennemført en workshop i implementering på tværs – af både politik og 
forvaltning. Workshoppen blev gennemført af Implement Consult med Tine Curtis som tovholder. 
Der har været rigtig god respons på denne type møde, hvor der blev arbejdet med et konkret emne 
en hel dag. Så det er noget vi overvejer at arrangere inden for andre områder; eksempelvis 
sundhedsøkonomi eller effektstyring.

Projekt: ”Organisering af Sundhed på Tværs”
Temagruppen fungerer som projektgruppe for projektet ”Organisering af Sundhed på Tværs”. 
Projektet er finansieret af den pulje, som SBN har mulighed for at søge i sundhedsstyrelsen. 
Projektet forløber planmæssigt, og der er ved at blive gennemført interview i case-kommunerne. 
Der var flere kommuner, der meldte sig til projektet, end der var plads til, så vi har desværre måtte 
vælge nogen fra. Der bliver lavet en publikation, som ligger færdig ved årsskiftet, således at den 
kan blive præsenteret på KL’s sundhedskonference. Her vil SBN også stå for en session, hvor 
erfaringerne fra projektet vil blive drøftet.
Gruppen søger midler til et nyt projekt, hvor erfaringerne fra undersøgelsen skal implementeres.

Udfordringer for gruppen
Gruppen bærer stadig meget præg af, at være en ny gruppe. Det gælder både i forhold til hvilke 
emner vi skal tage op i gruppen, og hvordan vi skal afholde møderne; herunder stå for at arrangere 
dem. Det er lidt for personafhængigt i øjeblikket! Det er planen at vi på mødet i november, skal 
blive lidt mere tydelige på dette. 

Et af gruppens grundlæggende problemer er, at emnet er alt for bredt til at kunne rummes på 4 
årlige møder, og i virkeligheden også noget man arbejder med i andre temagrupper. Men vi mener 
alligevel, at der er nogle særlige områder, som ikke er dækket ind af de andre grupper; eksempelvis, 
når det gælder økonomi, effektstyring, strukturel brug af evidens etc. Men det er en løbende proces, 
at finde ud af, hvilket fokusområde vi skal have.


