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Sund By Netværket ville med forløbet imødekomme et behov for en alternativ tilgang til at arbejde med forebyggelse og 
sundhedsfremme, og bidrage til at understøtte kommunerne i at gribe opgaverne an på tværs af forvaltninger. Forløbet 
har undersøgt, hvad der sker, når vi flytter fokus fra sygdom til sundhed, fra behandling til forebyggelse, fra management 
til personligt lederskab, fra sundhedsforvaltning til alle forvaltninger, fra langsom til hurtig og fra analyse til handling. 
 
Deltagerne blev over fire dage samt hjemmeopgaver trænet i en række værktøjer til innovativt projektarbejde og 
implementering af forebyggelsestiltag. Forløbet blev kaldt ’Netværk for Innovationsagenter’, fordi deltagerne fik rollen 
som innovationsagent for et konkret projekt i egen kommune, og samtidig indgik i et erfaringsnetværk med de øvrige 
deltagere.  
 
Forløbet blev udviklet af Sund By Netværket i samarbejde med Blå Himmel, en innovationsvirksomhed specialiseret i at 
designe innovationsforløb, udvikle innovationskapacitet og personligt lederskab i offentlige og private virksomheder. Blå 
Himmel gennemførte forløbet med udgangspunkt i den seneste internationale forskning i og erfaring med, hvordan du 
skaber succesfuld udvikling og innovation i praksis.  
 
Nærværende projektkatalog er tænkt til inspiration og netværk blandt alle danske kommuner. Projekterne var i stadig 
proces, da kataloget blev samlet i september 2013. Kataloget er derfor ikke en evaluering af eller oversigt over færdige 
projekter. Kontakt innovationsagenterne for at høre nærmere om, hvordan projekterne har udviklet sig. 



KONTAKTINFORMATION BLÅ HIMMEL 

Netværk for Innovationsagenter blev udviklet af fire af Blå Himmels eksperter.  

Eksperterne er til rådighed for dialog om, hvordan I kan udbrede metoderne og rollen 
som innovationsagent i jeres kommune. 
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OM BLÅ HIMMEL 

Blå Himmel er en innovationsvirksomhed, der styrker offentlige og private virksomheders innovationskraft ved at 
styrke kompetencer inden for innovationsledelse, innovationsdesign og personligt lederskab. Se mere på 
www.Blaahimmel.dk 

 

  

OLE MØLGAARD,  

Ole leder flere store innovationsprojekter og står bag en række virksomheder. Ole har omfattende ledelseserfaring 
fra den offentlige sektor og er tidligere topchef i Danmarks Radio. Han sidder i bestyrelser og advisory boards og 
har over 20 års erfaring med hvad der virker og ikke virker når innovation skal implementeres. 

Ole.molgaard@blaahimmel.dk 

 

ROXANA KIA 

Roxana er kendt som en af Danmarks dygtigste trænere af personlig kommunikation. Hun har trænet hundredvis af 
ledere i personligt lederskab og gennemslagskraft. Hendes globale baggrund og omfattende erfaring med 
forskellige visdomspraksisser har givet hende en unik tilgang til at få det bedste frem i folk. 

Roxanna.kia@blaahimmel.dk 

 

LARS LUNDBYE 

Lars har mere end 25 års erfaring med innovation og iværksætteri. Han har skabt eller ledet en række store 
innovationsprojekter for både danske og internationale organisationer, hvor social og miljømæssig bæredygtighed 
og brugerinvolvering har været centrale omdrejningspunkter.  

Lars.lundbye@blaahimmel.dk 

 

JAKOB MUNK NIELSEN 

Jakob er en særdeles erfaren konsulent og innovatør og har rådgivet en lang række private og offentlige 
virksomheder i Danmark og internationalt. Jakob er aktuelt direktør upstarts-virksomheden mobilmødet.dk og har 
derfor innovationsproblematikkerne tæt inde på livet.  

Jakob.munk@blaahimmel.dk 

http://www.Blaahimmel.dk


PRÆSENTATION AF PROJEKTERNE 

- Projektspecifikation 

- Projektpitch 

- Projekt-teamets vurdering  
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PROJEKTSPECIFIKATION 

Kommune 

Projektnavn 

Forebyggelsespakke Navn og niveau (grund, udvidet) 

Forebyggelseslogik 

 
Politik/regler 
Rammer 
Tilbud 
Information 
Undervisning 
Tidlig opsporing 
 

Deltagende forvaltninger 

Projektleder 

Projektteam 

Projektspecifikationen giver et hurtigt overblik over projektet og 
kontaktinformation på projektlederen. 
Forebyggelseslogikken giver overblik over, hvordan projektet primært arbejder 
med forebyggelse 
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PROJEKT-PITCH 
En kort og klar pitch er er et effektivt værktøj til at tænke og kommunikere et innovationsprojekt 
Projektets pitch-model, NABC-Pitchen, som er udbredt i iværksættermiljøet i Californien, sikrer at 
teamet fra idéfasen kommer omkring alle vigtige aspekter af projektet og tidligt får en effektiv 
fortællling om ideen til internt og eksternt brug. 
NABC står for NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION 
Eller på dansk: BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 
En god pitch kan læses højt som en sammenhængende historie i hverdagssprog på under to minutter. 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov for … 

Det giver sig bl.a. udtryk i, at … 

Vi vil imødekomme dette behov ved at … 

Konkret vil vi … 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores brugere, at … 

og udbytte for vores organisation er … 

Sammenlignet med … 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er vores løsning … 

MÅLGRUPPEN 

VÆRDIHYPOTESEN 

HANDLINGSPLANEN 

MÅLING 
OG 

EVALUERING 
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Kommune Glostrup 

Projektnavn 
De unge skal give projektet navn. Arbejdstitel: “Cool fest” 

Forebyggelsespakke Alkohol, grundniveau med et twist 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Undervisning 
 

Deltagende forvaltninger Center for Kultur og Idræt, Center for Dagtilbud og Skole, evt. Center for Familie og 
Forebyggelse 

Projektleder Sundhedskonsulent Mette Nielsen, Center for Kultur og Idræt, 
Mette.N@glostrup.dk 4323 6542 

Projektteam Klubpædagog fra hver involveret klub, Klasselærer fra hvert involveret 
undervisningssted 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At begrænse rusdrikkeri blandt  elever i de 6. klasser i Glostrup Skole, hvor 
alkohol er en del af festkulturen 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

Unge starter tidligt, og i flere 6. klasser er det allerede almindeligt, at eleverne 
indtager mange genstande på en aften i nattelivet. Det medfører:  
• Utryghed for eleverne og deres forældre. 
• Ulykker og episoder, som de unge senere fortryder. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Skabe betingelser for dialog og ansvarlighed blandt elever, forældre, lærere og 
pædagoger. 

Konkret vil vi 

I efteråret 2013 arrangere Ung-til-ung dialog i klasserne i seancer med elever 
og forældre, hvor de involveres  i løsningsmuligheder. 
Klasselærere og pædagoger fra klubberne skal orienteres og inddrages, så de 
kan hjælpe med at følge op på dialogen.  

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores 
brugere, at 

Forældre tager ansvar. Fester og andet socialt samvær bliver til gode 
oplevelser, og sjove at tænke tilbage på dagen efter. 

og udbytte for vores organisation er 
Mere tilfredse elever, og forældre  – bedre mulighed for trygge fællesskaber (+ 
social kapital). Færre udgifter I forbindelse med ulykker og voldssager. 

Sammenlignet med Oplæg  ved SSP konsulent, fra 7. klasse x 1 i alle klasser 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

Begrænse rusdrikkeriet gennem medejerskab og ansvarlighed I fællesskaberne 
i de berørte 6. klasser. 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen 
 

Det bedste i vores projekt er at ideen blev godt modtaget af én af de samarbejdspartnere, der blev inddraget undervejs. 

Det sværeste i vores projekt er, at  der  kun har været én deltager med til  kursusforløbet. Det ikke er lykkedes  - indenfor 
kursusperioden - at få ideen udbredt til den arena , den skulle udspille sig i. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så vi inddrager relevant arena fra start – eller 
skifter arena til en anden kontekst og/eller faggruppe. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Rødovre Kommune 

Projektnavn Alkoholforebyggelse på Tværs 

Forebyggelsespakke Alkohol (grundniveau: Information og undervisning) 

Forebyggelsesindsats 
Politik/regler, Rammer 
Tilbud, Information 
Undervisning , Tidlig opsporing 
 

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer og kan 
medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan 
problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet. 
Det anbefales at voksne skal drikke  alkoholfrit de fleste dage, fordi at unge drikker 
mere, hvis deres forældre drikker hver dag, eller hvis de ser deres forældre fulde. 
En tidligere indsats i børnefamilier vil sætte fokus på at fremme sundere 
alkoholvaner og skabe en sammenhæng til forebyggelsesindsatsen med den unge 
teenager.  

Deltagende forvaltninger Børne-Kulturforvaltning, Afdeling for daginsitutioner 
Social- og Sundhedsforvaltning 

Projektleder Marianne Hallberg; cn18944@rk.dk; 3637 7361 

Projektteam Anni Johansson,SSP konsulent; John Hansen, Pædagogisk konsulent; 
Lene Møller, Ledende sundhedsplejerske;  Marianne Hallberg, Forebyg. Konsulent 

Børne-Familieafdeling involveres i f.h.t. henvisning af eventuelle risikofamilier. 
Social-psyk.afd. I f.h.t. viden og henvisning til tilbud i kommunen. 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er 
et stort behov for 

at forebygge risikabel alkoholadfærd blandt voksne og unge i Rødovre Kommune.  
 

Det giver sig bl.a. Udtryk i at 
 
 

Sundhedsprofilen 2010 for Rødovre viser, at 24% af  borgerne og 20 % af børne-familierne  har et 
risikabelt alkoholforbrug.  Alkoholvaner blandt de unge giver en stor bekymring blandt flertallet af 
forældre til teenagere.  Ved førskoleundersøgelsen ser Sundhedsplejerskerne at alkoholforbrug er 
steget i familierne,  sammenlignet med 10 mdrs. besøget.  Kostvaner er blevet et almindeligt 
samtaleemne, hvorimod alkoholvaner fortsat er et tabuemne at tage op. Det vil vi gerne løsne op 
for. 

Vi vil imødekomme dette behov ved 
at 

der allerede blandt småbørnsfamilier skabes en dialog om dilemmaer ved  risikofyldte 
alkoholvaner hos den voksne i familien, og hvilken indflydelse det kan have på børnene.  

Konkret vil vi 

Udvælge to daginsitutioner i Rødovre kommune: Et i parcelhuskvarter i nord og et i socialt 
boligområdei i syd. Et dialogmøde vil blive afholdt i forlængelse af et forældremøde. Dialogmødet 
vil sætte fokus på refleksion over forskellige dilemmaer vedr. alkoholforbrug hos den voksne og de 
dillemaer, der kan opstå I forbindelse med børnenes trivsel samt rollemodellen i forhold til den 
kommende teenager i familien. 

Når vi har implementeret vores 
løsning, opnår vores brugere, at 

de ved dialog og  viden har fået mulighed for at reflektere over alkoholvaners påvirkning af 
barnets og den unges trivsel og  kommende alkoholvaner.  

og udbytte for vores organisation er 

• Ved at bringe emnet alkohol op flere gange I løbet af børnefamiliens kontakt med de 
institutioner og skoler, “der tager sig af deres barn”, vil alkoholvaner og –forbrug vil blive et 
mindre  tabu at tale om, som kost allerede er blevet. 

• At vi kan opnå en øget “uformel social kontrol” blandt børnefamilierne selv. 
• Vi får en viden om to forskellige målgruppers holdninger til alkoholvaner.  
• Forebyggelse af risikabelt alkoholforbrug vil blive styrket. 

Sammenlignet  med 
At alkoholvaner og forbrug først tages op I børnefamilier i 7 klasse, når barnet er teenager, samt 
at fokus primært er på den unge. 

der allerede forsøger at håndtere 
dette behov, så er vores løsning 

en måde at skabe en sammenhæng ved tage en mere holistisk vinkel på alkoholkulturen i familien 
og  indflydelse på den unges alkoholvaner på et tidligere tidspunkt.  12 



Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er, at det er innovativt og adresserer  alkoholforbyggelse  på  et tidligt tidspunkt i børnefamilien med 
fokus på den voksne .  
 
Den voksne som rollemodel starter tidligt og kan ikke vente til børnene bliver teenager, hvor de selv tager alkoholvanerne op. 
Denne indsats vil skabe en sammenhæng til SSP’erne indsats for teenagere. 

Det sværeste i vores projekt er, at det har været  vanskeligt at få afsat ressourcer i anden forvaltning til at indgå i pilotprojektet. 
 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så planlægning  aftales i forbindelse med den 
langsigtede planlægning i den pågældende afdeling. Dette kan minimere  risici for  manglende ressourcer i forhold til at opgaven er 
ny og kommer ind midt i en årsplan. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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PROJEKTSPECIFIKATION 

Kommune Tønder Kommune 

Projektnavn I Front 

Forebyggelsespakke Navn og niveau (grund, udvidet)Alkohol pakken, grund niveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Tidlig opsporing 
 

Deltagende forvaltninger Børn og Unge 
Social, arbejdsmarked og sundhedsforvaltningen  

Projektleder 

Signe Høj Jæger Leschly 
Projektkoordinator  
Sundhed 
Social, Arbejdsmarked og Sundhed 
__________________________________________________________ 
Danavej 15 - 6520 6520 Toftlund  
Tlf. 74 92 94 45 - Mobil 23 43 02 56 - E-mail: sb1@toender.dk 

Projektteam 

Sonja Dahl-Larsen SSP 
Lene Nørgård; skolekonsulent 
Ina Lorenzen, Leder af Misbrugscenter 
Signe Leschly, Sundhedsafdelingen 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort 
behov for 

At borgere med misbrugs problematikker  spottes tidligere end de gør nu.  
At de mødes af en medarbejder der er klædt på til opgaven, og som ikke har 
berøringsangst  overfor misbrugsproblematikken.  
At borgeren får den rette hjælp, det rette sted (enten på stedet eller ved henvisning 
videre). 

Det giver sig bl.a. udtryk i at borgere og pårørende der har brug for hjælp, ikke får den rigtige hjælp. 

Vi vil imødekomme behovet ved at Kvalificere frontpersonale til at spotte og møde mennesker med misbrug. 

Konkret vil vi 

Etablere kontakt til sundhedsafdelingen inkl. Træningsafdelingen mhp. At klæde 
frontpersonale på til at møde borgere med misbrug, spotte at de har et misbrug, 
hjælpe dem videre, samt ikke have berøringsangst overfor problematikken.  
 
Metode: Undervisning: hvad er misbrug . Symptomer, misbrugsadfærd, pårørende 
mm. Kendskab til hvilke tilbud der er til borgere med misbrugsproblematikker, samt 
de pårørende. Redskaber til hvad den enkelte medarbejder kan gøre når de møder 
borgere med misbrugsproblematikker.  

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores borgere, at De får en tidligere og mere kvalificeret indsats.  

og udbytte for vores organisation er 

At der sker tidlig opsporing og dermed en tidliger indsats end nu. = TK sparer penge 
på sigt. 
At medarbejderne bliver trygge I opgaveløsningen.  

Sammenlignet med 

Idag hvor medarbejderne kan have berøringsangst overfor borgere med 
misbrugsproblematikker, hvilket betyder at borgere med misbrugsproblematikker 
ikke får den rette hjælp de har brug for.  

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning At lave en overordnet tværfaglig koordineret indsats. 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
Vi er næsten færdig . Vi mangler kun sidste evaluering af  personale fra sundhedsafdeling . 
Udfra disse tilbagemeldinger vil vi justere i programmet til jobcenteret der skal undervises næste gang.  
 

Det bedste i vores projekt er 
At projektet teamet er tværfagligt sammensat.  
At vi har ledelses opbakning fra de to forvaltninger vi repræsenterer. Dvs. det er legalt at vi bruger timer på det.   
At der er dokumentation for at vores indsats kan spare penge for kommunen.   
 
 
 

Det sværeste i vores projekt er 
At få alle ledere og medarbejdere til at prioritere det tilstrækkeligt.  
 
At emnet prioriteres  og forstås som  en arbejdsopgave i  de enkelte organisationer 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vil vi overveje at ændre konceptet, så 
At der sideløbende arbejdes med mere tydelig  forankring af tidlig opsporing af misbrug   og løbende opkvalificering af 
frontpersonale eller nøglepersoner i de enkelte organisationer / forvaltninger. Kommunal / politisk  overordnet målsætning. 
Vi har afholdt et minikursus. Næste gang dette skal gentages for en ny gruppe, er det vigtigt at vi skaber tid til at de sammen i 
afdelingen kan ligge en plan  for hvordan de fremadrettet vil arbejde med at opspore borgere med misbrugsproblematikker. 
Det er vigtigt at deltagerne inddrages og at underviserne har sat sig godt ind i hvilken faggruppe der skal undervises. 
 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Frederiksberg Kommune 

Projektnavn Unge-events: Alkohol, rygning og ungdomsliv 

Forebyggelsespakke Alkohol og tobak – grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Tilbud 
Information 
Tidlig opsporing 

Deltagende forvaltninger Forebyggelsesteamet i sundhedscentret 
SSP 

Projektleder 

•Sundhedskonsulent Marie Petri  
mape07@frederiksberg.dk, tlf: 28985409 
•SSP-konsulent Anne Mølgaard Ovesen 
anov02@frederiksberg.dk , tlf: 28980074 

Projektteam 

Marie Petri, Anne Mølgaard Ovesen 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

at nedbringe antallet af rygere og storforbrugere af alkohol blandt unge på 
Frederiksberg – også fordi vi kan se, at rygning og stort alkoholforbrug hænger 
sammen med anden risikoadfærd og helbred senere i livet. 
 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

der på Frederiksberg er mange unge festrygere og unge med et stort 
alkoholforbrug. 
 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
lave events/cafeer på skoler med fokus på rygning, alkohol og ungdomsliv. 
 

Konkret vil vi 

i samarbejde med skolerne skabe rammerne for det enkelte event, som evt. 
kan foregå i et spisefrikvarter eller til en fredagscafé. Her vil vi kombinere 
oplysning, dialog, rådgivning, inddragende øvelser, quizzer, konkurrencer osv., 
som appellerer til unge. 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår de 
unge, at 

•Få større viden om eksempelvis konsekvenser af rygning, tidlig alkoholdebut 
og stort alkoholforbrug. 
• Få individuel vejledning og støtte, som tager udgangspunkt i deres eget liv 
’her og nu’. 
• Blive udfordret på deres holdninger og forestillinger 

og udbytte for vores organisation er 

• At vi får iværksat en bred og tværfaglig ungeindsats  
• At vi får personlig kontakt med mange unge på Frederiksberg og dermed 

større indblik i, hvad der rører sig hos dem 
• At vi kan målrette og tilpasse eventen til forskellige målgrupper med 

’pakkeløsninger’ (folkeskole, ungdomsuddannelse osv.) 

Sammenlignet med 

vores nuværende indsats på tobaks- og alkoholområdet i grundskolerne og på 
ungdomsuddannelserne 
 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

Et nyt og fleksibelt tilbud, som sammentænker tobaks- og 
alkoholforebyggelsen på en uforpligtende, anderledes, sjov og inddragende 
måde, og som møder de unge, hvor de er. Derudover kræver det ikke, at 
lærerne afsætter klassens tid. 
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Medio september 2013 er projektet  gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er 
• Fleksibilitet: Form og indhold tilpasses de unge på den enkelte institution 
• Tværfaglighed: Unge tænkes bredt på tværs af fagområder, hvilket understøtter unges (og vores egen) oplevelse af sammenhæng 

Det sværeste i vores projekt er 
•At vi typisk har en spisepause til rådighed, hvorfor det kan være svært at få længere dialog med de unge 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så  
•Vi inviterer skolerne til at tænke os/events ind i forbindelse med temauger o.lign. Det vil give tid til mere dialog med de enkelte 
unge. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune 

Projektnavn YouTube-konkurrence: Sådan blev jeg X-ryger! 

Forebyggelsespakke Rygning – røgfri arbejdstid for medarbejderne – udvidet niveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Information 
Brugergenereret informationskampagne 
 
 
 
 

Deltagende forvaltninger 

Alle. Projektet drives fra HR & Innovation 

Projektleder Lisbeth Langdahl Bruun-Jensen; Tlf:7253 1203 /7253 1253 
libje@faaborgmidtfyn.dk 

Projektteam 
Pia Schmidt Larsen 
Per Jensen 
Lisa Brandt Jørgensen 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH Dialogbaseret Røgfri arbejdstid  

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

Dialog og indsatser der matcher visionen om en røgfri arbejdstid for 
medarbejderne fra 1. januar 2015 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

 Verbal modstand imod visionen om at  alle kommunale medarbejdere skal 
være røgfrie i arbejdstiden, samtidig med en meget lille søgning til 
rygestopkurser 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

Kommunikere og lave differentierede tilbud, der harmonerer med 
Hovedudvalgets ønsker om dialog, motivation, kommunikation, synlighed og 
lokale rammer. 

Konkret vil vi 

1)Give rygerene indflydelse på proces og indsatser via  styre- og følgegruppe 
2)Tilbyde individuelle, gruppebaserede og arbejdspladsrelaterede indsatser 
3)Tilbyde indsatser med og uden konsulentbistand 
4)Tilbyde deltagelse i indsatserne i arbejdstiden 
5) Tilbyde vejledning i håndtering af arbejdstiden som  ryger 
6)Indsatserne implementeres trinvist 
7) Bruge X-rygerne som eksperter 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores 
brugere, at 

At de har haft stor indflydelse på proces og indsatser via Hovedudvalget,, 
Medsystemet, Styregruppen og følgegruppen, samt at den enkelte ryger og den 
enkelte arbejdsplads har stor valgfrihed imellem differentierede løsninger 

og udbytte for vores organisation er 
At, vi “lever” vores værdier: “Dialog er en forudsætning for at vi lykkes” og “Vi 
tager ansvaret på os”, samt at vi arbejder innovativt med visionen 

Sammenlignet med Andre kommuner fx Odense 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

Dialogbaseret, MED-inddragende, individ- og arbejdspladsorienteret, 
differentieeret og med fokus på muligheder frem for begrænsninger 21 



PROJEKT-PITCH Sådan blev jeg X-ryger! 

NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 
I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At medarbejdere, der er rygere informeres om rygning og rygestop på en måde, 
der bevæger sig væk fra den hårde, rationelle tilgang, der ikke er 
dialogskabende og motiverende.  

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

Det er svært at skabe fokus og dialog om noget så velkendt som rygning og 
rygestop ,og dermed er det svært at motivere til rygestop. Samtidig kommer  x-
rygernes successer og gode erfaringer ikke i spil. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

Lave en YouTube konkurrende, hvor X-rygere  på  video fortæller om deres 
rygestop, så rygerne finder rollemodeller  og blive inspireret på en ny, direkte og 
personlig måde. 

Konkret vil vi 

Lave en YouTube-kanal og retningslinier for konkurrencen 
Invitere alle x-rygere til at uploade videoer 
Nedsætte et dommerpanel, hvor hovedparten er rygere 
Informere om konkurrencen via mange forskellige kanaler  
Evaluere og informere andre kommuner om effekten 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores 
brugere, at 

Rygerne får rollemodeller, og de kan lade sig inspirere når det passer dem, og 
herved øges deres motivation for rygestop  
X-rygernes erfaringer med succesfulde rygestopforløb præsenteres og anvendes 
i en relevant kontekst og med et meningsfuldt formål.  

og udbytte for vores organisation er 

At vi arbejder innovativt frem imod realiseringen af vore visioner, og  at vi 
styrker fokus på røgfrihed i arbejdstiden på en sjov, anderledes og ikke 
moraliserende måde. 
Vi får erfaringer med gamification ved at lave en innovativ, brugergenereret 
informationskampagne  

Sammenlignet med Kræftens Bekæmpelse kvitomlidt.dk 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

Fortalt live af x-rygerne selv:   direkte – personligt – forskelligt – følsomt – 
humoristisk 
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Projektet afsluttes 8. oktober 2013, hvor vinderen kåres  i Byrådssalen i Ringe 
 

Det bedste i vores projekt er selve ideen om at bruge eks-rygerne som de egentlige eksperter. Det er nyt, 
forfriskende, anerkendende og motiverende på et område, der er præget af informationstræthed – grænsende 
til modvilje. Rygerne ved godt, at rygning er usundt! 
I stedet for en hård og rationel sundhedsprofessionel sprogbrug, så  er der i dette projekt en blød og mere 
emotionel tilgang fra en anden type eksperter X-rygerne. 
Følgegruppen af rygere er positive overfor konkurrencen, som de ønsker gentaget, så de selv kan deltage næste 
gang – dvs. når de er blevet x-rygere. 

Det sværeste i vores projekt er at få eks-rygerne til at lægge deres erfaringer på YouTube. Argumenterne går på 
blufærdighed og  angst for, hvad det kan bruges  til. Der er også tekniske barrierer. 

Hvis vi skal gentage vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet. Konkurrencen skal ikke løbe hen over 
sommeren, og der skal udarbejdes en egentlig kommunikationsplan. Kåringsfesten skal placeres, så direktion og 
politikere har mulighed for at deltage.  
Måske vil vi kun uploade videoer til vores intranet. Måske skal vurderingskriterierne ændres. Vi vil på forhånd 
have lavet aftaler med flere potentielle deltagere – gerne ledere. Vi vil prioritere dette delprojekt, så det ikke 
drukner sammen med andre projekter. Vi skal skabe en kultur, hvor medarbejderne er stolte af at bidrage til 
indfrielse af visionen om en røgfri arbejdstid. Måske kåringen skal finde sted i forbindelse med, at den røgfri 
arbejdstid starter 1. januar 2015. Evalueringen vil hjælpe med at afgøre det videre forløb. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Medio september 2013 er projektet  gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er 
• Fleksibilitet: Form og indhold tilpasses de unge på den enkelte institution 
• Tværfaglighed: Unge tænkes bredt på tværs af fagområder, hvilket understøtter unges (og vores egen) oplevelse af sammenhæng 

Det sværeste i vores projekt er 
•At vi typisk har en spisepause til rådighed, hvorfor det kan være svært at få længere dialog med de unge 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så  
•Vi inviterer skolerne til at tænke os/events ind i forbindelse med temauger o.lign. Det vil give tid til mere dialog med de enkelte 
unge. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Faxe Kommune 

Projektnavn ”Skolevenner uden røg” 

Forebyggelsespakke Tobak, grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Information 
Undervisning 

Deltagende forvaltninger 
Center for børn og familie 
Center for undervisning 
Center for sundhed og pleje 

Projektleder Vibeke Bastrup, Sundhedskonsulent, viba@faxekommune.dk; 5620 3385 
Center for sundhed og pleje 

Projektteam 
Sundhedsplejerske Dorthe Thelin,  
Skoleleder Heidi Vester 
Sundhedskonsulent Vibeke Bastrup 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At styrke tobaksindsatsen blandt 7.-9. klasse på Østskolen i Faxe Kommune 

Det giver sig bl.a. udtryk i at En gruppe elever står i hjørnet af skolens matrikel og ryger 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Afprøve nye virtuelle værktøjer og processer for hvordan frontpersonalet kan 
arbejde med rygestop blandt elever i 7.-9. klasse 

Konkret vil vi 

Facilitere et møde mellem en gruppe af udvalgte skolelærere, 
sundhedsplejersker og sundhedskonsulenten med henblik på at afprøve x-
hales nye virtuelle værktøjer. Helt konkret vil vi på mødet få lærerne til at 
udvælge to rygende elever som er motiveret for et rygestop. 
Sundhedsplejersken vil inspirere og støtte eleverne i brugen af x-hale 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores 
brugere, at 

Få kendskab og blive støttet i at anvende x-hale til et muligt rygestop 

og udbytte for vores organisation er 
Øget samarbejde mellem 3 skolelærere, 2 sundhedsplejersker og én 
sundhedskonsulent som på sigt kan udbredes til at gælde andre forebyggende 
indsatser 

Sammenlignet med ”Best practise” og nuværende praksis  

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

En tværgående fælles indsats, hvor udskolingsklasserne på Østskolen i Faxe 
Kommune hurtigt kan komme i kontakt med en sundhedsplejerske at snakke 
rygestop med 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er, at vi har fået etableret et konstruktivt samarbejde mellem sundhedsplejen og sundhedsfremme og 
forebyggelse 

Det sværeste i vores projekt er, at skolerne ikke har haft tid til at indgå i samarbejde 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så de samarbejdspartnere, der skal indgå i 
projektet fra starten skal være med i processen.  

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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ProjektSPECIFIKATION 

Kommune Holbæk kommune 

Projektnavn “Stop røgen venner” 

Forebyggelsespakke Tobak – grund og udvidet niveau. 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Politik: Børne-og unge politikken samt sundhedspolitikken. 
Rammer: Røgfri skoletid på erhverskolerne I Holbæk kommune 
Tilbud: Rygestop tilbud I nærmiljøet 
Information og undervisning: Via events og kampagner 
Tidlig opsporing: Identificere og få dialog med rygerne 
 

Deltagere 

Sundhedscentret, Børnekonsulentcenteret, “Ungholbæk”, 

Kræftens bekæmpelse, Tandplejen, SSP, EUC erhverv og 

SOSU sjælland, afd. Holbæk. 
 

Projektleder Helle Oldrup Jensen 

 

Projektteam Helle Oldrup Jensen og Tine Heglingegård Schmidt. 
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NABC PROJEKT PITCH 

NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION 
BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 

I vores dagligdag kan vi se, at der er 
et stort behov for 

Fremmelse af rygestop og røgfrie miljøer samt forebyggelse af 
rygestart hos unge på ungdomsuddannelserne. 
 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
 
 

Sundhedsprofiler af unge i Holbæk kommune viser en højere 
forekomst af unge rygere, end landsgennemsnittet, specielt 
kvindelige i 16-24 års alderen, og unge på erhversskolerne. 
 

Vi vil imødekomme dette behov 
ved at: 

Etablere samarbejde med erhvervsskolerne og potentielle 
samarbejdspartnere I kommunen. 
 

Konkret vil vi 
 
 

Udvikle en tværfaglig indsats for røgfrie miljøer, med:  
• Events på erhvervsskolerne 
• Konkurrence bland eleverne om udvikling af kampagne materiale 

om rygning 
• Tilbud om støtte til rygestop I nærmiljøet. 
• Opfordre  til røgfri skoletid 

Når vi har implementeret vores 
løsning, opnår vores brugere, at 

•    Få viden I nærmiljøet om rygning  (på skolen) 
•    Rygestop tilbud I nærmiljøet 
•    Rammer for røgfrie miljøer. 

og udbytte for vores organisation 
er 

•     Øget tværfagligt samarbejde omkring unge og rygning 
•     Konkrete aktiviteter I forebyggelsen af rygning hos unge. 
•     Mere systematik og en strategi for forebyggelse af rygning. 
•     Færre unge ryger I Holbæk kommune. 

sammenlignet med 
 
Manglende systematik og ingen/få aktiviteter på området. 

der allerede forsøger at håndtere 
dette behov, så er vores løsning 

• Mere tydelig, systematisk og konkret.  
• Involvering af flere aktører. 
 



Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
Er under halvt færdigt – har fortsat gang i planlægningen, men relevante samarbejdspartnere, men er snart klar til at sætte 
projektet igang. 
 

Det bedste i vores projekt er: 
- Nyt tilbud til ungemålgruppe, fordi unge falder ned i det gab, der er imellem de kommunale sundhedstilbud i folkeskolen og 

sundhedstilbud på voksenområdet. 
- Fokus på dem, som har størst behov for en indsats – fremmer lighed i Sundhed. 
- Systematisk tilbud til unge om rygeforebyggelse , hvor der ikke tidligere har været eller sparsomme tilbud målrettet 

målgruppen. 
- Indsatsen foregår i de unge’s nærmiljø. 
- Tværfaglig fokus på rygeforebyggelse 

 

Det sværeste i vores projekt er: 
- Timingen hos nogle af de oplagte samarbejdspartnere er der ikke. 
- ”ting tager tid” – modningsprocessen. 
- Nye projekter kræver ressourcer (svært at afgive) 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så: 
- Erfaringerne fra dette projekt vil være udgangspunkt for hvordan indsatsen udvikles fremover. 
- Vi håber projektet vil føre til implementering i forhold til andre målgrupper. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Struer Kommune 

Projektnavn Røgfrit diskoteksmiljø – Et midlertidigt navn 

Forebyggelsespakke Tobak – udvidet niveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Understøtter Sundhedspolitikken og lovgivning 
At bruge nudging til at ændre målgruppens adfærd gennem 
et tilbud om samarbejde til den private sektor 
Fremfor at “tale/informere” ønsker vi at handle/skabe bevægelse. 
 

Deltagende forvaltninger 

Sundhed og ældre 

Projektleder 

Rupatharany Tharmakulasingam  tlf.: 96848466; ruth@struer.dk 

Projektteam 
Rupatharany Tharmakulasingam, Leila Boel + Eksterne aktør; såsom diskoteksejer 
og evt. Unge fra interventions og mål-gruppen 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

 At sætte større fokus på rygning blandt de unge, så vi minimerer risikoen for 
rygestart f.eks. Gennem gode rollemodeller. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at Unge mennesker efterligne de ”populære” unges vaner samt normer. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Samarbejde med nattelivet om, at fastholde et røgfri miljø til diskoteksgæster 
og ved at bruge bartendere som rollemodeller. 

Konkret vil vi 
opsøge et diskotek som i forvejen er positive overfor ”sundhed” og tilbyde de 
ansatte unge et rygestopkursus. 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

De færdes i et diskoteksmiljø, hvor ”trenden” er at man ikke ryger. Det 
mindsker presset om en evt. rygestart eller kan være motiverende for nogle til 
at kvitte tobak. 

og udbytte for vores organisation er 
Større sundhed blandt unge. Lavere rygerate på sigt. Et skridt i retning af det 
politiske mål om at blive røgfri kommune. Erfaring med at samarbejde med 
nattelivet om indsatser til unge. 

Sammenlignet med Kampagner rettet mod unge 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

At vi nudger unge til at fastholde deres status som ikke rygere eller ændre 
deres ryge-adfærd.Vi ønsker ikke stigmatisering af rygere, men at lette presset 
på de unge. 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
Ikke muligt at sætte  i værk, idet diskoteks ejeren ikke har vendt tilbage på vores henvendelser. 
 

Det bedste i vores projekt er : En erfaring rigere.. Vi har fået mod på at prøve andre græsgange end de ”typiske” 
sundhedsfremmende aktører. 

Det sværeste i vores projekt er: At vi mistede  den eksterne aktør et eller andet sted i svinget. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så vil vi bruge mere tid (end denne workshop har 
givet mulighed for)på inddragelse af den eksterne aktør, så han har et ejerskab til opgaven. I dette tilfælde blev vi nødt til at 
komme med et færdigt produkt som forslag. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Svendborg 

Projektnavn Røgfri unge i Svendborg Kommune 

Forebyggelsespakke Tobak, G-niveau – Systematisk undervisning og forældremøder 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese)  

Undervisning 

Deltagende forvaltninger 

Social og Sundhed, Børn og Unge.   

Projektleder 

Louise Elisabeth Madsen; louise.madsen@svendborg.dk; 2445 9157 

Projektteam 

Sundhedskonsulent 
SSP-konsulenter 
Lærer (skoleleder) 
Sundhedsplejersker 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

at forebygge rygning hos unge i Svendborg Kommune. 
 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
at unge i Svendborg Kommune ryger mere end landsgennemsnittet. 
 

Vi vil imødekomme dette behov ved at forebygge rygestart i folkeskolen på 7.-9. klassetrin på Nymarkskolen. 

Konkret vil vi 

ansætte en forebyggelseskonsulent, der i samarbejde med lærer, 
sundhedsplejersker og SSP-konsulenter skal stå for indsatsen.  
 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

have større viden om rygning og konsekvenserne heraf og bliver rustet til at stå 
imod gruppepres. Dermed vil flere unge være i stand til at vælge rygning fra og 
forblive røgfri. 
 

og udbytte for vores organisation er 
at færre unge ryger og dermed undgår følgesygdomme af rygning. 
 

Sammenlignet med 
kun at have forebyggende samtaler på 7. klassetrin. 
 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

mere helhedsorienteret og dermed også mere effektiv.  
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Kommune Vallensbæk Kommune 

Projektnavn Walk and talk rygestop – 1oo% frisk luft. 

Forebyggelsespakke Tobak. Rygestoptilbud 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Politik/regler 
Rammer 
Tilbud* 
Information 
Undervisning 
Tidlig opsporing 
 

Deltagende forvaltninger 

Center for Sundhed og Forebyggelse, Jobcenter. 

Projektleder Tilde Jensen; 2727 4112 
tfj@vallensbaek.dk 

Projektteam 

Tilde Jensen, Helena Frodin 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et 
stort behov for 

Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse har udviklet et nyt 
rygestopkoncept ”Walk and talk rygestop – 100% frisk luft”. Det sker på baggrund af, at en 
stor andel af borger i Vallensbæk ønsker hjælp til rygestop. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

De eksisterende 2 rygestoptilbud i Kommunen ”Kom og Kvit” og ”Individuel rygestop” 
rekruttere 2011-2013 ikke mere end 0,5% (13 personer) ud af de 26 % af borger der ønsker 
et rygestop og ud af de 7% der ønsker hjælp til rygestop.  

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
tænke i nye rygestoptilbud. 
 

Konkret vil vi 

Walk and talk Rygestop er udformet så det indgår i kommunens igangværende 
sundhedstilbud. Som et forsøgsprojekt indgår Walk and talk Rygestop i 
motionsundervisningen en gang ugentligt på projekt Genvej - et aktiveringstilbud til 
borgere på kontanthjælp.  
Walk and talk udbydes der hvor borgerene i forvejen befinder sig, som et tilbud i tilbuddet.  
En rygestopinstruktør tilknyttes de igangværende sundhedstilbud og kombinere derved en 
aktivitet med afholdelsen af rygestopforløb i naturen.  

Når vi har implementeret vores løsning, 
opnår vores brugere, at 

Borgerne opnår at rygestoppet ikke er den primære aktivitet og fokus flyttes til den 
aktivitet de i forvejen deltager i. Det giver et fleksibelt og uforpligtende rygestopforløb. 
Flere kommer på rygestop og modtager nikotinerstatning og derved øger chancen for et 
reelt rygestop med 70 % 
 

og udbytte for vores organisation er 

Færre borger der er ryger i Vallensbæk Kommunen og dermed en bedre sundhedstilstand 
herunder minimere tabte leveår som følge af rygning, mindske passiv rygning og minimere 
kommunens og samfundets udgifter forbundet med rygning.  

Sammenlignet med Individuel rygestop vejledning og gruppeforløbet Kom og Kvit 

der allerede forsøger at håndtere dette 
behov, så er vores løsning 

Få alle ryger som ønsker rygestop og som benytter sig af kommunens sundhedstilbud til at 
deltage i Walk and talk Rygestop.  
At brede Walk and talk Rygestop ud til andre sundhedstilbud og foreninger end kommunes 
egne og derved have en endnu større målgruppe kontakt. 
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PROJEKTSPECIFIKATION 
Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune 

Projektnavn Motionspauser 

Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet udvidet niveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Rammer: I følge kommunens sundhedspolitik skal 
frontmedarbejdes kompetencer indenfor motion udvikles, 
således at medarbejderne bliver bevidste om betydningen af 
fysisk aktivitet, og kan kan anvise konkrete tiltag I forhold til 
borgere.   
Tilbud: For at undgå nedslidning I  en branche med stor 
nedslidningsfare er der tilbud om motionspauser samt 
inspiration til en mere aktiv livsstil gennem f. eks  
sundhedsprofil, nudges og andet som medarbedjerne er med 
til at formulerer. 
 

Deltagende forvaltninger Ikke aftalt men inden for Social og Sundhed. Ældreplejen eller 
Handicap og Psykriatri. 

Projektleder 
Per Jensen; 72 53 12 62; pejen@faaborgmidtfyn.dk 

Projektteam Per Jensen medarbejderrep. og leder fra den konkrete 
afdeling. 
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PROJEKT PITCH 
I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort 
behov for 

At medarbejdere øger deres daglige fysiske aktivitetsniveau 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

En stor del af medarbejderne ( hvor stor) oplever “besvær” fra nevægeapparatet I form af 
nakke skulderbesvær. Odt I ryggen, mindregodt selvvurderet helbred og de ikke når de 
10.000 skridt som sundhedsstyrelsen som minimum anbefaler, med deraf følgende øget 
riciko for livsstilsygdomme. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Give medarbejderne I afdeling xx mulighed for at øge deres fysikske aktivitet I løbet af 
arbejdsdagen. 

Konkret vil vi 

Give medarbedjerne mulighed for at gå 6000 skridt (Kan justeres) pr. Dag på deres 
arbejdsplads. Alle får en skridttæller og skal I perioden nå 10.000 skridt I alt pr. dag. 
Derudover laves “elastiktræning” / fysisk efteruddannelseI 3 x 10 min pr. Uge i arbejdstiden 
(kan aftales) Medarbedjerne skal komme med forslag til hvordan man kan øge det daglige 
antal skridt  i løbet af arbejdsdagen og øge  de fysisk  aktive arbejsrutiner.Derudover skal der 
afprøves og udvikles nudge til at øge sansynligheden for at man vælger at lave en fysisk 
aktivitet. 
Eva skema til vurdering af oplevelsen af nakke-skuldersmerter, 6 min. gangtest ved opstart 
og afslutning.  evt. sundhedsprofil  efter 3. mdr og 1. år. 

Når vi har implementeret vores løsning, 
opnår vores medarbejdere, at 

At de har færrer smerter fra bevægeapparatet, et øget fysisk velvære, øget modstandskraft 
overfor de fysiske og psykiske udfordringer arbejdslivet giver. De får en mindre riciko for 
livsstilsygdomme. 

og udbytte for vores organisation er 
Mere tilfredse  medarbejdere, nedarbejdere der har færrer smerter, enarbedjere der har 
mindre riciko for livsstilsygdomme med deraf følgende midnre sygefravær 
førtidspensionering mm. 

Sammenlignet med Vores tilbud om løbeskole 

der allerede forsøger at håndtere dette 
behov, så er vores løsning 

Der allerrede forsøger at håndterer dette behov, så er vores løsning bedre fordi den når ud 
til flere medarbejdere, forde det er en del af arbejdsdagen. Det kræver ikke omklædning, 
men er blot et lille afbræk I arbejdet. Kolleret kan inspirerer hinanden og der er kan være et 
godt redskab til at øge den sociale kapital, fordi man gør noget sjov sammen og måske også 
på tværs af andre grupper.  
 



Kommune Frederikssund kommune 

Projektnavn Super Street i Slangerup 

Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet – grund og udvidet niveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Tilbud og rammer: Ved at skabe nye og attraktive faciliteter og organiserede fysiske 
aktiviteter i skole og klub, så der dagligt forgår mindst én fysisk aktivitet i en af de 
pågældende arenaer, vil vi skabe rum for, at bevægelse bliver et dagligt frirum de 
unge nyder og som avler mere bevægelse. 

Deltagende forvaltninger 
Velfærd, Sundhed og IKT samt 
Opvækst, Uddannelse og Kultur 

Projektleder Skoleleder på Kingoskolen, Jens Fenger Nielsen; jfnie@frederikssund.dk; 4735 2551 

Projektteam 

Sundhedskoordinator, Louise B Staal 
Skoleleder på Kingoskolen, Jens Fenger Nielsen 
Pædagog i Klub Toppen, Morten Jakobsen 
Projektkoordinator fra skoleområdet, Kristina Angelo Pedersen 
Afd.leder Frederikssund ungdomsskole, Ulrich Mehr 
Lærer på Kingoskolen, Martin Gabriel 
Lærer på Kingoskolen, Claus Egevang Steensen 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At  de unge (på skolen og i klubben) bevæger sig mere i deres hverdag. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at Mobiler,  tablets og computere har fået en central rolle i de unges hverdag, 
som gør de unge  mere inaktive. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 1) Forbedre de fysiske rammer omkring skolen og klubben. 
2) Tilbyde korte organiserede bevægelsesaktiviteter. 

Konkret vil vi 1) Bygge nye faciliteter i samarbejde med DR’s  program ”Byg det op”. 
2) Få personalet i klubben og på skolen til at igangsætte korte bevægelses-

aktiviteter målrettet 7. klasses elever, hver dag. 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

De er mere aktive i deres hverdag ,  benytter de nye faciliteter, der er etableret  
og selv igangsætter sjove aktiviteter sammen. 

og udbytte for vores organisation er Et fedt miljø omkring skolen/klubben , og mere bevægelsesvante unge, der får 
styrket deres motorik, sundhed og velvære. 

Sammenlignet med Foreningsidræt, som er skemalagt , koster penge og som ofte er 
konkurrencebetonet. 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

At vores udeområder er frit tilgængelige døgnet rundt, og appellerer desuden 
til leg og bevægelse, individuelt og i grupper.  
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
Over halvt færdigt 

Det bedste i vores projekt er: Vi har fået en (bygge) proces der normalt tager årevis gennemført på under ½ år (pga. DR’s 
konkurrence) og har nu stort set  rammerne på plads til at give eleverne faciliteter til fysisk aktivitet, som kan anspores af 
lærere/pædagoger og eller benyttes på egen hånd. Faciliteter som de unge selv har været med til at definere og med elementer 
som musik, som er essentielt når det handler om at få unge til at ville bevæge sig, ligeledes er deres pubertets-kønsroller tænkt 
med i opbygningen af faciliteterne, således at der er gode muligheder for, at de unge vil benytte faciliteterne til at være mere fysisk 
aktive. 
Yderligere har samarbejdet på tværs og den gode dynamik i projektgruppen givet super muligheder for konstruktivt samarbejde og 
bidraget til øget netværk mellem de involverede aktører. Denne netværksdannelse har allerede medført øget samarbejde på andre 
fronter end lige tilknyttet projektet – både lokalt mellem klub og skole og mere centralt mellem skoleafdeling og sundhedsafdeling. 

Det sværeste i vores projekt er: At holde fokus på både byggeri og fysisk aktivitet samtidigt. Lige nu er det hele så intensivt i 
byggefasen, hvor de unge er med i processen, både  skole og klub-tiden, at der ikke er tid til at have fokus på de aktiviteter der 
dagligt skal igangsættes af lærere og pædagoger. Dette vil skulle systematiseres når byggeriet står færdigt i udgangen af september. 
At huske at ikke blive grebet af egne ideer og føre dem ud i livet, men hele tiden huske at vi skal involvere elever/andre aktører, 
som måske ikke er enig i vores perspektiv på tingene. Det der gør denne del vanskelig er ikke at det er elever, som ikke 
nødvendigvis umiddelbart har et ønske om at bevæge sig mere, som er fokus for projektet. Derfor skal vores fokus i høj grad ligge i 
motivations-elementet  i forhold til ungegruppen og ikke nødvendigvis i så høj grad på selve den fysiske aktivitet vi ønsker at 
fremme. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så: 
Ville vi opdele projektet i to på hinanden følgende faser, først byggeriet, og dernæst implementeringsfasen på aktiviteter (sådan 
bliver det også i praksis). Byggeprocessens forløb har vi haft meget lidt indflydelse på og det er ikke noget som kan forestilles 
gentaget da dette var en unik chance. 
Bevægelsesdelen ville ”under normale omstændigheder” have haft mere fokus, særligt på hvordan det kunne organiseres - og 
dette vil i den kommende tid også få mere plads.  
 
 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Haderslev Kommune 

Projektnavn Den aktive skole 

Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet (u) 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Rammer  
 
 
 
 

Deltagende forvaltninger Voksen- og Sundhedservice 
Børne- og Familieservice 

Projektleder 

Lisbeth Thule Offer, litm@haderslev.dk, 74340305 

Projektteam Anne Larsen 
Anne Lilleholdt Jørgensen 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At øge skoleelevernes fysiske aktivitet som en del af skoledagen på 
kommunens folkeskoler.  

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
Der er meget stor forskel på, hvor meget det enkelte barn får bevæget sig i 
løbet af skoledagen pga.forskellige fysiske rammer og mængden af bevægelse 
der indgår i undervisningen 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Hjælpe skolerne med at sikre, at eleverne inden for den samlede 
undervisningstid deltager i motion og bevægelse  i et omfang svarende til 
gennemsnitlig 45 minutter om dagen. 

Konkret vil vi 
Hjælpe den enkelte skole med at lave handleplaner til at efterleve 
skolereformen med udgangspunkt i skolens forudsætninger, så den enkelte 
elev får størst mulig output (flest fysisk aktive minutter pr. skoledag) 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

Børnene bliver mere fysisk aktive hvilket bl.a. medvirker til at styrke motoriske 
færdigheder, sociale relationer og indlæring samt forebygge livsstilssygdomme 
.  
Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte 
motivationen og læring i skolens fag    

og udbytte for vores organisation er 
At vi får aktive skolemiljøer , der medvirker til at højne sundhedstilstanden, 
øger trivslen og indlæringen hos kommunens børn og unge.  
 

Sammenlignet med 
At hver enkelt skole skal lave deres egen model, hvor der er risiko for,  at 
output bliver mindre end de 45 minutters motion og bevægelse pr. skoledag 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 
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Kommune Sønderborg Kommune 

Projektnavn Aktiv livsstil  

Forebyggelsespakke 

Fysisk aktivitet 
-Formålet er at udvikle og afprøve forskellige aktivitetstyper, så fysisk aktivitet bliver en integreret del 
af de pædagogiske metoder, der implementeres i socialpsykiatrien. 
 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Uddannelse til  frontpersonalet i form af inspirationsdage, så det kan føre til bedre tilbud  om fysisk 
aktivitet og dermed mere aktive borgere i bo- og værestederne.   

Deltagende 
forvaltninger 

•Psykiatri og Udsatte, alle bo- og væresteder i psykiatrien er omfattet. (Ca. 140 borgere og 85 ansatte.) 
 
•Senior og Sundhed, sundhedscentret er aktør I projektet.  

Projektleder Mette Bruun Pedersen, sundhedspædagogisk konsulent, mbpd@sonderborg.dk , mobil 2790 7153 

Projektteam 

Styregruppe:  
Helle Schultz, Psykiatri og Misbrugs Chef. (Projektejer) 
Anne L. Eisenhardt, Områdeleder I psykiatrien 
Anders Olsen, Centerleder I psykiatrien 
 
Arbejdsgruppe:  
Der er udpeget 1 repræsentant fra hvert bo- og værested samt 1 leder, i alt 9 medarbejdere i 
arbejdsgruppen. Det har været vigtig for styregruppen, at én af medarbejderne også har funktion som 
AMR (arb.miljørepræsentant)  

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 
I vores dagligdag kan vi se, at der 
er et stort behov for 

At borgerne i psykiatrien bliver mere fysisk aktive på bo- og værestederne i Sønderborg Kommune.  

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

- At borgerne udtrykker at de gerne vil tabe sig samt motionere mere, men de synes det er svært og 
uoverskueligt.  
- At personalet  beskriver, at det  er svært at motivere borgerne til fysisk aktivitet. 
-At personalet beskriver, at de har svært ved at finde på konkrete aktiviteter vi kan gøre her og nu.  

Vi vil imødekomme dette behov 
ved at 

Iværksætte inspirationsdage til en gruppe af medarbejdere i Nord (Ca. ¼ af ansatte I 
socialpsykiatrien)  
Afprøve aktivitetstilbud på udvalgte bo- og væresteder.  
 

Konkret vil vi 

Afholde kursusforløb i samarbejde med DGI med følgende temaer:   
1. Pædagogens rolle som igangsætter og motivator til bevægelse, 18. juni 2013 
2. Barriere og motivation hos den sindslidende, 10. september 2013 
3. Idræt & bevægelse I praksis, 8. oktober 2013  
 
Afvikle 6 ugers  forløb med borgergrupper på 1 bosted og 2 udvalgte væresteder.  
 

Når vi har implementeret vores 
løsning, opnår vores brugere, at 

Bo- og værestederne har ugentlige fastlagte bevægelsesaktiviteter, der er målrettet flere borgere.   
 

og udbytte for vores organisation 
er 

At en gruppe af borgere får målrettede bevægelsesaktiviteter i  nærmiljøet, og at borgerne får 
erfaringer med at kroppen er mere fysisk aktiv.  
 

Sammenlignet med 
Tidligere aktivitetsdage for borgerne og personale, f.eks. Friluftdag  
 

der allerede forsøger at håndtere 
dette behov, så er vores løsning 

Bedre,  da hele personalegruppen I et område er med , så man fælles kan skabe ny kultur og støtte 
hinanden i processerne.   
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Medio september 2013 er projektet i over halvt færdigt.  
 

•Det bedste i vores projekt er at borgerne er motiveret for fysisk aktivitet, og de er nemmere at motivere, når det er en fagperson 
udefra og ikke én af det faste personale.  
•Små skridt er godt og en realistisk vej til nye vaner, f.eks. 5 minutters morgengymnastik hver dag er bedre end ikke at lave 
gymnastikken.  
•Brug af Borgs skala, pulsure samt Stage of Change har været gode pædagogiske redskaber i motivationsarbejdet.  
•Det er vores erfaring, at personalet har nemmere ved at være rollemodeller, når de selv har interesse for en aktivitet, f.eks. 
træningspavillioner. På et værested har man lavet 3 mdr. aktivitetsplan, hvor det enkelte personale har budt ind med aktiviteter, 
som de vil stå for.  
 

•Det sværeste i vores projekt er  den gruppe borgere, der ikke er motiveret for en forandring, - altså i før-overvejelse. Her har 
personalet den sundhedspædagogiske udfordring i forhold til hvornår og hvordan skal de konfronteres med de konsekvenser 
levemåden har.  
•Det er også svært for borgerne, at opstarte på en handling/aktivitet, når de har taget beslutning om at forandre livsstil. Her 
oplever personalet også store udfordringer med motivationsarbejdet.    
•Kursusforløb til personalet kan ikke stå alene. Projektleder har efterfølgende deltaget i p-møder samt støttet op om 
aktivitetsplaner.  

•Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så man ikke kun har fokus på fysisk aktivitet men 
også inddrager de andre KRAM faktorer, da nogle borgere kan være mere motiveret for f.eks. at ændre på kosten eller rygestop.   
•I første version har interventionen været 6 ugers forløb. Næste gang vil vi have længere interventionsperiode samt opfølgning 
efter 1, 3 og 6 mdr.   
•Kursusforløb omkring idræt og sindslidende er ikke nok kompetence i forhold til den kulturforandring, der skal til. Derfor er 
planlagt  kompetenceudvikling for alle medarbejdere i 2014, med emner som empowerment, recovery, rehabilitering  og 
forandringsteori og –processer.  
 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Lolland 

Projektnavn Aktiv-Bo: God mad, godt liv! 

Forebyggelsespakke Mad og måltider, Grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Rammer 
 
Handleplaner for mad og måltider I kommunale institutioner, botilbud og væresteder for borgere 
med særlige behov 
Med udgangspunkt I kommunens mad og måltidspolitik udarbejdes lokale handleplaner, som kan 
have følgende fokusområder: 
• Sund morgenmad, frokost, mellemmåltider og aftensmad, der følger 

ernæringsanbefalingerne. 
• Inddragelse af brugerne på bo og væresteder I at skabe et godt spisemiljø og I madlavning og 

fællesspisning. 
• Inddragelse af pårørende i implementeringen af mad og måltidspolitikken. 
• Tilgængelighed af koldt vand. 
• Sundhedspædagogisk arbejde om sundhed, mad og måltider, således at brugernes viden og 

handlekompetence i forhold til smag og glæde ved måltidet fremmes. 
• Mulighed for frugtordning. 
 

Deltagende forvaltninger 

Sektor social og sundhed: Aktiv- Bo og beskæftigelse og Team Folkesundhed 

Projektleder Johannes Peter Pedersen, Socialpædagog 
Karina Christiansen: kach@lolland.dk; 2035 1826 

Projektteam 
Projektejer: Annette Moryl Hansen 
Projektteam: Johannes Peter Pedersen (Socialpædagog), XX (pædagog), Karina Christiansen 
(Folkesundhedskonsulent) 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At sætte fokus på mad og måltider i institutioner og botilbud under Aktiv- Bo 
og beskæftigelse Lolland. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at Et stigende antal udviklingshæmmede borgere får livsstilssygdomme 

Vi vil imødekomme dette behov ved at Arbejde for implementering af den fungerende kostpolitik 

Konkret vil vi Arbejde for, at botilbuddet Flintebjerg har en handleplan for mad og måltider 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

Sund kost er en naturlig del af hverdagen, hvor man stadig kan spise sine 
livretter 

og udbytte for vores organisation er 
Større trivsel, velvære og øget sundhed blandt udviklingshæmmede borgere, 
som på sigt formodes at påvirke de sundhedsøkonomiske udgifter (færre 
lægebesøg, hospitalsindlæggelser og større grad af selvhjulpenhed) 

Sammenlignet med den overordnede kostpolitik 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

Med til at skabe ejerskab og forankring i det enkelte botilbud, idet 
handleplanen udarbejdes lokalt.  
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Kommune Sønderborg Kommune 

Projektnavn “Giv en hånd til hygiejnen” 

Forebyggelsespakke 
 
 
 
 

Hygiejne 
Grundniveau: 
-Tilsyn med hygiejne i dagtilbud og skoler 
-Hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler 
-Inddragelse af forældre og personale i dagtilbud og skoler 
- Undervisning af børn og unge 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 
 

Tilbud om Information 
Undervisning 
 

Deltagende forvaltninger 
Social og Sundhed i et samarbejde mellem Staben og Senior og Sundhed, 
Sundhedsplejen og 
Børn og Uddannelse, dagtilbud.  

Projektleder 
Hygiejnekonsulent Joan Clausen jocl@sonderborg.dk 
T 2779 5195 

Projektteam 
 
 

Kvalitets- og udviklingskonsulent i Sundhedsplejen Pernille Gudbjerg (pgub) 
Hygiejnekonsulent Joan Clausen (jocl) 
Daginstitutionslederen (dl). Yderligere repræsentanter udpeges senere 
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PROJEKT-PITCH v.5 - 13.06.2013 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At  løfte hygiejnen i daginstitutioner i Sønderborg Kommune, således at 
sygefraværet nedbringes og sundhed fremmes. 
 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
 

Daginstitutionerne udøver deres viden om hygiejne forskelligt . Samtidig ses en 
divergens mellem medarbejdernes og forældrenes opfattelse af 
daginstitutionens håndtering og praktisering af hygiejne. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Øge commitment og compliance  i forhold hygiejne.  
 
 

Konkret vil vi 
 

Tilrettelægge informations- og undervisningsindsatser rettet mod 
institutionens medarbejdere og forældre 
 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
børn, forældre og medarbejdere, at 
 

de kan praktisere deres viden om hygiejne på en ensartet måde ud fra 
kommunens gældende  anbefalinger og vejledninger vedr. ”almen hygiejne 
 
 

og udbytte for vores organisation er 

Det sundhedsfremmende arbejde vil resultere i mere sundhed og mindre 
sygefravær i Sønderborg Kommune. 
• et betydeligt fald i sygeligheden blandt børn 
•en reduktion af forældrefravær pga. barns sygdom 
•nedsættes risikoen for at medarbejderne bliver syge 

Sammenlignet med 
 

nu, hvor der ikke er en ensartet og kontinuerlig indsats vedr. hygiejne i 
daginstitutionerne 
 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
vil vores løsning 

nedbringe  sygefravær og fremme sundhed. 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version: 
Vores projekt er i gang. Da det strækker sig over et år, med start medio september 2013, er det under halvt færdigt. 
 

Det bedste i vores projekt er: 
At mødes sammen, netop der hvor udfordringerne er, har været det bedste. Da projektet skal testes i lille målestok og tilpasses 
modtagerens behov, så viden kan generaliseres, gør det nødvendigt at inddrage  og anerkende medarbejdernes faglige 
kompetencer. Det er en rigtig god idé at komme med den tilgang, for vi mødes på institutionens hjemmebane, og her får vi en 
vigtig viden om de nuværende arbejdsgange. Dem skal man kende og forstå for at kunne foreslå nye og ændrede arbejdsgange. 
Vi har fra begyndelsen valgt at se på hygiejne  som en helhed. Vi har inddraget rengøring, oprydning, spise- og sovevaner, 
indretning af rum, køkken, toiletforhold, hygiejnearbejdsgange osv. Det er en god måde at ”helhedstænke” hygiejne, da det gælder 
om at bryde smittekæden i alle led, for at opnå udbyttet; Fald i sygefravær og  sundhed fremmes. 

Det sværeste i vores projekt er: 
1. Vi, som innovationsagenter, arbejder med en struktureret og analytisk tilgang, og det har været en udfordring for os at mødes 

med institutionen, der arbejder med en holistisk-helhedstænkende tilgang.  
2. Desuden har vi som innovationsagenter taget for givet, at der var konsensus om begrebet hygiejne og hvad det betyder. Først 

da vi skulle tale om og beskrive/optimere arbejdsgange vedr. hygiejne, gik det op for os, at hygiejne ikke er et kerneområde  i 
deres grunduddannelse og at begrebet ”håndhygiejne” ikke var almen kendt. Vi har derfor måttet evaluere og tilpasse vores 
projekt og give personalet en grundlæggende undervisning i håndhygiejne, for at komme videre i forløbet. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så: 
Vi vil inddrage de erfaringer, der er nævnt ovenfor. Vi har fået nyttig viden om, at man kan helhedstænke på forskellige måder.  
Samtidigt vil vi, når projektet skal skaleres, være skarpe i forhold til udarbejdelse af tids- og procesplan. Derfor vil vi, med de næste 
projektdeltagere drøfte, at det er vigtigt, at der arbejdes struktureret men at vi har  plads til ”fejle”, så vi kan ændre og tilpasse 
vores projekt. Viden om institutionernes kendskab til begreberne håndhygiejne og almen hygiejne  skal danne basis for hvordan 
projektet gribes an og udbredes.  
 
 
 
 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Bornholms Regionskommune 

Projektnavn Øget trivsel på P11 

Forebyggelsespakke Mental Sundhed – grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Ramme/ tilbud: Via projektet forsøger vi, at skabe rammer for samvær/dialog. Det 
skal ikke være et tilbud, man kan deltage I, men en måde hverdagen på plejecentret 
er indrettet på. 
 
Værdihypotese: Samvær og aktiv deltagelse fremmer trivslen. (dette forudsætter en 
kulturændring på P11 og blandt hele personalegruppen) 
 

Deltagende forvaltninger 

• Bornholms Plejehjem og –centre 
• Borger og Sundhed 
• Social- og Sundhedssekretariatet 
• Evt. Psykiatrisk Center 

Projektleder 

Projektejer: Virksomhedsleder Janike Thiesen, (Bornholms Plejehjem og –centre) 
Projektledere: Teamleder på P11, Marianne Lambrecht , (Bornholms Plejehjem og –
centre) 
Forebyggelseskonsulent Nina Povlsen (Borger og Sundhed) og konsulent Marianne 
Steenstrup Svendsen (Social- og Sundhedssekretariatet); 
marianne.svendsen@brk.dk; 5692 1296 

Projektteam 

Teamleder på P11, Marianne Lambrecht , (Bornholms Plejehjem og –centre), 
Forebyggelseskonsulent Nina Povlsen U(Borger og Sundhed), konsulent Marianne 
Steenstrup Svendsen (Social- og Sundhedssekretariatet) Fra Plejecenter Lunden 
Dorte C. Hansen 
Og tilsagn om ad-hoc-deltagelse fra: Psykiatrisk Center, 
Hverdagsrehabiliteringskonsulent Helle Villadsen/Pernille Høyer Nilsson og Karina 
Pihl Kommunikationscentret. 
 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 
I vores dagligdag kan vi se, at 
der er et stort behov for 

At øge trivselen for beboerne på Paradisvej 11 (P11). P11 er en del af Plejecenter Lunden. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
der er begrænset inddragelse af beboerne I hverdagslivet på P11. En række beboere er passive og virker 
livstrætte og har svært ved selv at tage initiativ til dagligdags gøremål. De taler ikke meget med 
hinanden og kommer sjældent ud ved egen hjælp. 

Vi vil imødekomme dette 
behov ved at 

afprøve forskellige metoder til at inddrage beboerne I hverdagslivet. Og lade de bedste initiativer blive 
en del af hverdagens rutiner og stedets værdisæt (skabe ny praksis). 
Arbejde systematisk med at understøtte en kulturændring blandt personalet så personalet møder 
beboerne mere holistisk / oplevelsesorienteret.  

Konkret vil vi 

• hver dag aftale, hvem der har ansvaret for “dagens fælles oplevelse for at 3 beboere  
• udvide P11s dagsplanen med en kolonne med titlen opgaven ’dagens fælles oplevelse’  
• arbejdes systematisk med at opnå en kultur blandt alle ansatte på P11, hvor tilgangen til beboerne er: 

Mere tilpasser den enkelte beboer og dennes interesser og rytmer (bl.a. ud fra borgerens livshistorie) 
- mindre styret af rytmer og rutiner på P11. Mere rehabiliterende - mindre kompenserende og 
’servicemindet’. Mere holistisk og oplevelses- og hverdagslivsorienteret – mindre sygdoms-, 
aktivitets- og plejeorienteret.  

• Udarbejde et ’oplevelses-katalog’ – til fremtidig inspiration. 

Når vi har implementeret 
vores løsning, opnår vores 
brugere, at 

• Flere indtryk, meningsfyldt Indhold I hverdagen, øget trivsel, mindre funktionstab, naturlig træthed, 
øget brug af sanserne.  

og udbytte for vores 
organisation er 

• At vi har fået en erfaring (metoder og rutiner) med at øge trivsel i plejemiljøer. En erfaring, som kan 
deles med andre. Og som konkret udgør første skridt i at opnå øget trivsel på P11. 

• En ændring i kulturen der er mere oplevelses-, hverdagslivsorienteret og har større fokus på 
selvhjulpenhed og socialt samvær. 

 

Sammenlignet med 
• En ikke systematisk tilgang til fælles oplevelser for beboerne 
• En ikke oplevelsesorienteret tilgang til beboerne  

der allerede forsøger at 
håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

mere fokuseret på den enkelte beboer og give denne en fællesoplevelse I hverdagen. Giver den enkelte 
beboer flere ‘oplevelser’. Mindsker funktionstab hos beboerne. Giver mindre apati 
Giver større arbejdsglæde for personalet. 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er 
• Vi (personalet) er blevet bevidste om at gi små relevante tilbud til beboerne 
• Vi (personalet) har stået sammen om ‘projektet’  
• Vi (personalet) har holdt fast i det planlagte 
• At det der skal ændres  er kultur – det koster ikke det store i kr. 
• Personale: At projektet giver mening for de ansatte – og øger personalets arbejdsglæde 
• Ældre: Før var de ældre passive – nu er de aktive i eget liv (sagt noget forenklet)  
• Vi har oplevet godt tværfagligt samarbejde. Oplevet at vi kan noget forskelligt og fået indblik i hvor forskelligt vi går til en opgave 

selvom vi har samme mål  
• Projektet er bevis på at man bare skal gøre det – hop ud i det   
 

Det sværeste i vores projekt er 
• Vi (personalet) oplevede  at det sværeste var at finde på aktiviteter, men det har vist sig at ‘helt enkle ting’ er fine – det kræver 

ikke de store kreative talenter eller de store tiltag.  
• At  få / taget sig tid til større aktiviteter – fx bage eller at male. 
 
 
 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så 
• Skal vi blive bedre til at planlægge 
• Få sagt højt i teamet på dagen, hvad det er jeg har tænkt mig at gøre i dag sammen med hvilke beboere 
• At medarbejderne  er med til at give erfaringer fra projektet videre til andre, der kunne have glæde af det. 
 
 
 
 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Egedal Kommune 

Projektnavn Netværk og empoverment af borgere på ledighedsydelse 

Forebyggelsespakke Mental sundhed Grund/udvidet niveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
For at undgå social- og arbejdsmarkedsrettet isolation, vil vi tilbyde borgere på 
ledighedsydelse mulighed for deltagelse I netværkscafe, hvor de møder ligestillede 
og får redskaber til at tage vare på egen situation. 

Deltagende forvaltninger Jobcenter og Center for sundhed og omsorg 

Projektleder 
Pia Jeppesen Hansen, Leder af sygdagpenge- og flexjobteamet. 
pia.jeppesen.hansen@egekom.dk 

Projektteam 
Lene Marie Theill, 2 fleksjobambassadører, 2 jobkonsulenter samt relevante 
sundhedsfaglige. 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT PITCH 

NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION 
BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At borgere på ledighedsydelse bliver fastholdt i tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
De isolerer sig og giver op I forhold til at selv at tage ansvar for egen sundhed 
og arbejdsliv. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

Informere om vigtigheden af fastholdelse af eget initiativ og  information om 
kommunens tilbud på området. Derudover facilitere til netværksdannelse. 
Informationen vil bestå af  flg. Emner: jobsøgning, træningslære, kost og andre 
relevante temaer. 

Konkret vil vi 

Hver 14. dag afholde en 2 timers netværkscafe, med fokus på information, 
vidensdeling og netværksdannelse.  
Målgruppen er alle ledighedsydelsesmodtager, både nuværende (110) og de 
kommende.  
Vores første cafearrangement henvender sig til  30 nyledige . 
Information vil  indeholde lovgivning, ret og pligttilbud, herunder Information 
om kommunens sundhedstilbud samt undervisning  I træningslære og kost. 
Vidensdeling; Dialog borgerne imellem, hvad gør jeg og hvad virker. 
Netværksdannelse; facilitering til netværksdannelse via  information og dialog I 
caferegi.  

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

Have redskaber til at tage ansvar for eget liv, - at være aktiv på trods af sygdom 
og ledighed samt at bevare arbejdsmarkedsperspektivet. 

og udbytte for vores organisation er 
At få erfaring med målgruppens evne til at modtage og omsætte viden I 
forhold til at rykke dem I egen situation. 

Sammenlignet med Den nuværende indsats via møde med jobkonsulenten, ifølge lovgivningen 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

En mere målrettet indsats  mod netværksdannelse og empoverment af 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er at deltagerne qua aktiviteten kvitterer med mere aktivitet. 

Det sværeste i vores projekt er, at bringe motivation  i de ledighedsydelsesmodtagere der har været ”alene” så længe at de er 
blevet fastlåste i egen selvopfattelse at de ikke kan se sig fungere på arbejdsmarkedet. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så vil vi arbejde individuelt med  borgerne med 
de største barrierer. Så kunne vi tænke os at afprøve Jobcafé, hvor deltagerne kommer og søger job, netværker på Jobcentret, frem 
for nuværende netværksgruppe, hvor vi ikke deltager. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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PROJEKTSPECIFIKATION 

Kommune Hjørring Kommune: Sundt Samspil i Hjørring Vestby 

Projektnavn LUMA: LUndergårdMAd 

Forebyggelsespakke 
Mental sundhed 
Grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Politik/regler: Hjørring Kommunes Sundhedspolitik,  satspuljeprojekt til 
forebyggelse i nærmiljøet og Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN 
Hjørring 
Rammer: tværgående kommunal indsats 
Tilbud: børns trivsel i dagtilbud 
Information 
Undervisning 
 

Deltagende forvaltninger 
Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen 
Børne og Undervisningsforvaltningen 
 

Projektleder 
Tovholdere: pædagog i Børne og Ungehuset Lundergård, underviser på UCN 
Hjørring og projektleder i Sundt Samspil i Hjørring Vestby: Mette Jakobsen, 
mette.jakobsen@hjoerring.dk, tlf. 4122 5609 

Projektteam 
1 pædagog i Børne og Ungehuset Lundergård, 2 undervisere på UCN Hjørring og 15 
studerende fra lærer-, pædagog-  og sygeplejerskeuddannelsen samt projektleder i 
Hjørring Sundhedscenter 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

Nemt tilgængelige, brugbare og billige tilbud til familier, som kan styrke 
handlekompetencen  ifm. sunde vaner: samvær, måltider mv.  
 
 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
Pædagoger fortæller, at flere børn bør få mere sund mad. Særligt enlige 
forsørgere efterlyser tilbud til hele familien, hvor man kan deltage uden at 
skulle tænke på indkøb, madlavning, børnepasning og økonomi.  

Vi vil imødekomme dette behov ved at Tilbyde samvær om det gode måltid til familier. 

Konkret vil vi 
Tilbyde madklub 8 x mandage kl. 16 – 19 i Børne og Ungehuset Lundergård til 
familier, som har børn i institutionen. Børnene laver mad sammen med 
studerende og inviterer forældre på aftensmad.  

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

Et dejligt frirum i samvær med ansvarlige voksne  
Styrket  sociale relationer og handlekompetence særligt ifm. det gode måltid. 
En kogebog med afprøvede, billige, nemme og sunde opskrifter. 
 

og udbytte for vores organisation er 
Et godt og billigt tilbud, som styrker trivsel og sundhed i lokalområder. Godt 
samarbejde med UCN om samspil mellem teori og praksis – og gode tilbud. 

Sammenlignet med 

LUMA har mange fordele: det er både nemt, godt og gratis at deltage. Og så 
bliver der serveret aftensmad for både børn og forældre, så der hverken skal 
tænkes på indkøb , madlavning eller børnepasning denne dag.  
 
 
   

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

Særligt et både nemt og godt tilbud, fordi det foregår i kendte rammer, hvor 
både børn og forældre kommer dagligt.  
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Medio september 2013 er projektet gennemført og det er aftalt, at der fremover  tilbydes 8 x LUMA forår og efterår.  
 

Det bedste i vores projekt er glade børn og forældre. 
Godt samarbejde på tværs af sektorer og teori/praksis 
 

Det sværeste i vores projekt er, at der er begrænsede pladser: cirka 10 familier/35 børn og voksne 
Cirka 15 studerende fra 3 forskellige uddannelser, som også har meget andet på programmet. Samt forskellige uddannelsesforløb, 
som gør det svært at mødes om koordinering mv.  
 

Vi gentager LUMA og kan hele tiden udvikle det. I efteråret 2013 er der særlig fokus på forskellige kulturer i forberedelsen til 
LUMA. Samt på  hygiejne, når der tilberedes og spises mad.  

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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NABC PROJEKT PITCH 

NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION - BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et 
stort behov for At forebygge selvmordsforsøg hos unge.  

Det giver sig bl.a. udtryk i at 

Repræsentativ undersøgelse viser, at 9% af unge på ungdomsuddannelser (I 
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommune) har forsøgt selvmord.  
Dette er dobbelt så mange som på landsplan 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

Udbrede kendskab til det store tal for selvmordsforsøg hos unge, for først og 
fremmest at sætte spot på problemet og få det italessat. Især når det gælder 
interessenter på ungdomsområdet samt udskolingsklasser (8.-9 kl.) som fx 
praktiserende læger, undervisere på ungsomsuddannelser, UU vejledningen, 
skolesundhedsplejersken m.fl. 

Konkret vil vi 

• Orientere praktiserende læger i kommunen om indsatsen/projektet 
• Drøfte forebyggelsesindsatser med Ung Holbæk og på sigt kommunens 

kommende børne og ungeforum, og evt. skyde projektet igang ved at 
planlægge et foredrag for unge om fx cutting og selvmord 

• At sundhedscentret I Holbæk sætter sig ind I kommunepakkerne vedr. 
Forebyggelse af selvmord 

• Skrive som mål I kommunens kommende sundhedspolitik at tallet for 
selvmordsforsøg skal nedbringes 

• Sikre at unge ved hvor og hvordan de får hjælp 

Når vi har implementeret vores løsning, 
opnår vores brugere, at 

de kan håndtere en vanskelig følelsesmæssig situation 
 

og udbytte for vores organisation er 

Bedre trivsel blandt unge. At de voksne ved hvordan en ung der overvejer 
selvmord spottes og hjælpes videre. Godt tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde. Færre selvmordsforsøg (I første omgang blandt unge på 
ungdomsuddannelserne) 

Sammenlignet med Der er ikke aktuelt en intervention vi  kan sammenligne med! 

der allerede forsøger at håndtere dette 
behov, så er vores løsning En bedring I forhold til nuværende.  Mere systematisk og tydelig 



Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er 
• At vi har eksisterende og ‘lokal’ viden, der tydeligvis kalder på at der igangsættes initiativer for at forebygge selvmordsforsøg 

blandt unge (Ung og Rus rapporten) 
• At det kiler sig rigtig fint ned i vores aktuelle arbejde med at udbrede kommunens sundhedspolitik (1/3 af politikken handler om 

mental sundhed, der står at vi skal anvende forebyggelsespakkerne og der er et særligt fokus på børn og unge); herunder 1) at 
lave en udviklingsplan der skal beskrive mere konkrete sundhedsinitiativer på sundhedsområdet de næste 1-3 år i kommunen, 
og 2) etablere et tværgående sundhedsforum, som blandt andet skal arbejde med at udvikle og implementere initiativer på børn 
og unge området. Summa summarum er  a) rammerne omkring indsatsen snart klar og b) et ‘forum’ og en arbejdsgruppe der 
kan gribe bolden. Dertil kommer, at en række øvrige relevante aktører inkl. pressen har fået øjnene op for problematikken – 
mange ønsker tilsyneladende at ‘noget skal gøres’! 

 

Det sværeste i vores projekt er 
• Koordinering: At få det koordineret med nye/allerede eksisterende indsatser og  initiativer på unge-området 
• Tålmodighed: At afvente øvrige processer på sundhedsområdet (etablering af sundhedsforum, arbejdsgrupper mm) 
• = I praksis at ‘gå under radaren’ og blot ‘just do it’! 
•  At have viden om at andre i kommunen (spredt) arbejder med trivsel og unge, og se hvor vores projekt har sin berettigelse ind i 

disse initiativer!  
• Ligeså er børne- og ungepsykiatrien er i færd med at udvide deres indsats i forhold til selvmordsforebyggelse hos unge. 
• At finde en balance mellem brede/helhedsorienterede indsatser og noget der er realiserbart og realistisk! 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så 
• Her må vi sande, at vi stadig er i den spæde opstart og dermed endnu ikke har tilstrækkelige erfaring til videre brug! 

 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Morsø Kommune 

Projektnavn 
Trivselsnetværk for unge mødre 
 

Forebyggelsespakke 

Navn og niveau (grund, udvidet) 
 
‘Mental sundhed ‘ på grundniveau via inddragelse af ‘Mad og Måltider’ og eventuelt 
andre forebyggelsespakker.  
 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Tilbud 
Undervisning 
Tidlig opsporing 

Deltagende forvaltninger 
Social og Sundhed 
Skoler og Dagtilbud 
 

Projektleder 
Kollaborativ projektledelse, Søren Ladegaard, slj@morsoe.dk, 9970 7221 
 

Projektteam 

Anette Sø, leder af Sundhedscentret 
Dorte Foged Stisen, leder af sundhedsplejen 
Mille Kjærgaard Thorsen, forebyggelseskonsulent 
Dorthe Bertelsen, leder af dagtilbud 
Helle S. Christensen, pædagogisk konsulent, dagtilbud 
Vibeke Skou Hansen, leder af skoleområdet 
Søren Ladegaard, pædagogisk konsulent, skoler 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

at en gruppe unge mødre og deres børn får mulighed for at udvikle en sundere 
livsstil, som kan understøtte øget fysisk og mental sundhed for mødrene og deres 
børn og øget trivsel og læring for børnene i dagpleje, børnehave og skole. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
den mindre sunde livsstil har betydning for mødre og børns fysiske og mentale 
trivsel og for børnenes tilknytningsmønstre, selvværd og læringsudbytte. 
 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

invitere de unge mødre til et trivselsnetværk, hvor de får mulighed for at tilegne 
sig viden og kompetencer til at udvikle deres egen og børnenes sundhed, og give 
dem mulighed for at få positive oplevelser og erfaringer med indkøb, madlavning 
og spisning sundere fødevarer, samt viden om andre sundhedsrelaterede emner. 

Konkret vil vi 

 i vores forebyggelsesnetværk udvikle indholdsbeskrivelse, formål og kriterier for 
deltagelse i trivselsnetværket, samt organisere det praktisk omkring 
trivselsnetværket. 
Vi vil kontakte VIA for samarbejde og den kommunale dagpleje for samarbejde 
om projektet. Desuden vil vi kontakte et privat projekt for evt. fremtidigt 
samarbejde. 
 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

have øget deres handlekompetence  i  forhold til egen og børnenes sundhed og 
at have styrket deres sociale netværk. 

og udbytte for vores organisation er 

udvikling af det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse, et  
sundhedsfremmende modelprojekt for unge mødre og deres børn, samt 
organisatorisk læring og en innovationstilgang til det tværsektorielle samarbejde 
om forebyggelsespakkerne. 
 

Sammenlignet med 
nuværende  praksis i arbejdet med unge mødre  
 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

mere innovativ,  kollaborativ, praksis- og løsningsorienteret og varig. 
 66 



PROJEKTSPECIFIKATION 

Kommune Slagelse Kommune 

Projektnavn Projekt MAND: Markant, Ansvarlig, Nærværende og Deltagende 

Forebyggelsespakke Mental sundhed  

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Rammer 

Tilbud 

Undervisning 

Tidlig opsporing 

Deltagende forvaltninger 
Fire boligsociale projekter, Jobcenter? og Center for sundhed og omsorg - 
Folkesundhed 

Projektleder 
Morten Holm Madsen (Parkvejshuset); 51 22 72 06; morten@dabbolig.dk 
 

Projektteam 

Kim Mørk Giedo (Sydbyen), Britta Clemmensen (Ringparken – Oasen), Karin 

Sneevang (Kvarterhuset), Mona Larsen (Ringparken - Oasen)og Ragnhild Lindsø 

(Slagelse Kommune) 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At få mænd ud af deres isolation I lejlighederne, når de har mistet deres 
arbejde eller andre stop eller forandringer i tilværelsen. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at Mændene er meget tilbagetrukne I området og ikke deltagende I fællesskabet. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at Skabe en fælles forståelse og platform for mænds sociale samvær I området. 

Konkret vil vi Danne en mandegruppe og få dem til at lave aktiviteter rettet mod mænd. 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

Få selvværd, identitet, netværk og ansvar. Brug for egne færdigheder og 
kompetencer. 

og udbytte for vores organisation er 
Vi får engagerede rollemodeller og frivillige til beboeraktiviteter. Mental 
sundhed i området. 

Sammenlignet med Ingenting! ”Nothing box”! Tv og mediers evige strøm. 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 

Aktiverende, udadvendt og netværksskabende. 



Kommune Norddjurs kommune 

Projektnavn “Kolonihaven” 

Forebyggelsespakke 

Forebyggelsespakke: Mental sundhed (med tæt snitflade til Fysisk aktivitet).                       
Projektet arbejder med anbefalinger på grundniveau. 
Rammer: tværgående kommunal indsats og indretning af uderum 
Tilbud: til udsatte borgere 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Rammer:  
Kolonihave købt, budget på plads, og personaleressourcer afsat til to projektdage om 
ugen. 
Tilbud:  
Aktivitetstilbud, kolonihaveprojekt for unge brugere i socialpsykiatrien  (fra 18-40 år)           
med fokus på ude-liv, samvær og aktivitet. 

Deltagende forvaltninger 
- Socialområdet - socialpsykiatrien 
- Sundhed og omsorg - sundhedskonsulent mv. 
- Jobcenter – et samarbejde etableres sidst i projektforløbet. 

Projektleder 

Et projektleder team:  
Lisbeth Blach Jespersen (bostøttemedarbejder og socialrådgiver, Bostøtte Team 68, 
lbj@norddjurs.dk, tlf.: 21370905),  Marianne Pallesen Christensen 
(bostøttemedarbejder   og social- og sundhedsassistent, Bostøtte Team 68, 
mac@norddjurs.dk   tlf.:29485430) 
Charlotte Odde (Aktivitetsmedarbejder og diætist, Aktivitets- og udviklingscenter AUC, 
co@norddjurs.dk  tlf.: 24484751 ) 

Projektteam 

Dorte Bligaard(sundhedskonsulent, Sundhed og omsorg), Pia Christensen 
(udviklingskonsulent, Socialområdet), Marianne Pallesen Christensen 
(bostøttemedarbejder  og social- og sundhedsassistent, Bostøtte Team 68) Lisbeth 
Blach Jespersen (bostøttemedarbejder og socialrådgiver, Bostøtte Team 68), 
Charlotte Odde (Aktivitetsmedarbejder og diætist, Aktivitets- og udviklingscenter AUC), 
Dovilè Dabulskytè (Aktivitetsmedarbejder og social- og sundhedsassistent, Aktivitets- 
og udviklings center AUC). 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

et alternativt tilbud om aktivitet og beskæftigelse til unge 
psykiatribrugere fra 18-40 år 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
mange unge psykiatribrugere har et hverdagsliv præget af inaktivitet, social 
isolation og lav deltagelse i lokalmiljøet. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
etablere en kolonihave med aktiviteter for målgruppen, hvor vi sammen med 
deltagerne udvikler et tilbud  med udeaktiviteter 

Konkret vil vi 

skabe kontakt til målgruppen og involvere dem i  at udvikle tilbuddet .  
Aktiviteterne vil være havearbejde, motion, gruppesamtaler, socialt samvær, 
madlavning og sparring angående beskæftigelse, uddannelse eller andet aktivitets 
tilbud.  
Der vil være to projektdage ugentligt i kolonihaven. 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores 
brugere, at 

en spiral af sundhedsfremmende effekter angående bedre psykisk, 
fysisk og social trivsel ved at ”komme ud hjemmefra”, at bruge naturen og 
lokalmiljøet, at indgå i et socialt fællesskab, at tage ansvar og ejerskab, at være 
fysisk aktive, at lave sund mad, samt at ruste sig til beskæftigelse , uddannelse 
eller anden aktivitet. 

og udbytte for vores organisation er 
at vi får et nyt lettilgængeligt og driftsmæssigt enkelt tilbud i 
lokalmiljøet, der matcher målgruppen og giver tværgående samarbejde mellem 
Socialområde, Sundhed og Omsorg og Jobcenter. 

Sammenlignet med andre tilbud 

Lettilgængelig, lokal  og positivt appellerende. Et driftsmæssigt enkelt tilbud. 
Henvender sig til målgruppen af unge psykiatribrugere, og er udviklet sammen 
med dem.  
Tager udgangspunkt i  en aktiv deltagelse og udelivs aktiviteter 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 70 



Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
Projektet er  over halvfærdigt medio september. Forventet gennemført i første version pr. d.30.09.13. 

Det bedste i vores projekt er 
- At vi har fået etableret et tilbud, der er særligt rettet mod unge i socialpsykiatrien, der ikke kræver visitation. 
- At tilbuddet er med til at bryde den  sociale isolation for målgruppen, og dermed forbedre livskvaliteten og  den mentale 

sundhed 
- At det er lykkedes at lave et tilbud , hvor deltagerne er aktivt deltagende i udelivs  aktiviteter, når de er i kolonihaven.  
- At det er lykkedes at skabe bruger involvering og ejerskab, í forhold til at deltagerne har været med til at udforme aktiviteterne , 

få ideer, tage initiativ og planlægge de ting, der er sket i kolonihaven. 
- At kolonihaven er meget positivt appellerende og en integreret del  af lokalmiljøet. 
- At der er skabt et mindre fællesskab, som kan udvikles  og evt. skabe grobund for netværk. 

Det sværeste i vores projekt er 
- At fastholde deltagerne og få nye til at komme i kolonihaven. Der har været et meget svingende og ustabilt fremmøde. Vi har 

skullet arbejde meget på at fastholde kontakten og motivere den enkelte  til at møde op. Målgruppen af brugere i 
socialpsykiatrien kan dog generelt have vanskeligheder ved fremmøde. 

- At få kollegaer og samarbejdspartnere internt i socialpsykiatrien til at bakke op om projektet, ved fx at motivere  og støtte 
brugere til at møde op ved evt.  at tilbyde ledsagelse. 

- At skabe fællesskab i gruppen og ansvar i forhold til denne, når der er et lille og ustabilt fremmøde. 
- At udføre undersøgelser/spørgeskemaer pga. af et ustabilt fremmøde, og da det har virket forstyrrende i samværet og  

aktiviteterne med brugerne. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vil vi overveje at ændre konceptet, så 
- At åbningstiden  udvides  fra 2 åbningsdage  ugentligt til evt. 3-5 dage ugentligt – for at gøre tilbuddet til et mere relevant 
     beskæftigelses/aktivitetstilbud for brugerne. 
- At etablere et tættere samarbejde i organisationen og få kontaktpersoner de enkelte steder for at flere fra målgruppen kan få 

glæde af tilbuddet og blive støttet i at komme i der. 
- At udvide målgruppen til også at omfatte andre sindslidende og socialt udsatte unge, som er i kontakt med Jobcenteret og ikke 

har tilbud i socialpsykiatrien. Derudover unge med andre kognitive funktionsnedsættelser som fx ADHD.  
- At skabe samarbejde med Jobcenteret om evt. at skræddersy forløb med ”blød” aktivering for målgruppen i kolonihaven, som 

kan ligge forud for en mere beskæftigelsesrettet indsats. 
- Udvide  til buddet til også at omfatte ældre brugere i socialpsykiatrien der kan have gavn af tilbuddet, evt. andre åbningsdage. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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PROJEKTSPECIFIKATION 

Kommune Tønder Kommune 

Projektnavn Sikker sex – Etabling af et Ung til Yngre team 

Forebyggelsespakke Seksuel sundhed 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Information 
Undervisning 

Deltagende forvaltninger 

Projektleder 

Ann Møller Gram, projektkoordinator  
Sundhedsafdelingen 
Danavej 15 
6520 Toftlund 
amg@toender.dk; 2917 0355/ 74929442 

Projektteam 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et 
stort behov for 

Oplyse unge i alderen 15-25 år om at anvendelsen af kondom kan hindre smitte med seksuelt 
overfør bare sygdomme  

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
Andelen af unge fra Tønder Kommune, der altid bruger kondom, når der ikke er tale om et fast 
forhold, ligger på 32,4 %. Gennemsnittet for samtlige unge i de fem kommuner er 34,4 %. 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Sikre at flest mulig unge får oplysning om, at anvendelsen af kondom kan hindre smitte med 
seksuelt overfør bare sygdomme  

Konkret vil vi 

Opfordre alle der har kontakt til unge til at være aktive i oplysningskampagnen Kun med 
Kondom og Uge Sex. - Etablere et Ung til Yngre team, bestående af studerende på UCSyd og 
andre der er respekteret af unge. Teamet skal i forskellige sammenhænge kunne oplyse om 
seksuel sundhed.  
Lave aktivitets kasser med mat. om seksuel sundhed som kan bruges lokalt og af Ung til Yngre 
teamet.- Lave oplysningsmateriale der kan oplyse de lokale aktører  om Ung til Ung teamet og 
“aktivitetskasserne” (facebook, plakater, folder og på Tønder Kommunes hjemmeside. - Oplyse 
om nationale rådgivningstilbud. - Lave en plan for hvordan  Ung til Yngre teamet kan fastholdes 
og hvordan der kan fastholdes en kontakt til de lokale aktører, så de vil være aktive i 
forbindelse med næste kampagne eks. Uge Sex samt vac.  med  HPV vaccine 

Når vi har implementeret vores løsning, 
opnår vores brugere, at 

Flere unge anvender kondomer  
Unge også efter folkeskolen får  oplysning om seksuel sundhed. 
Der sker et fald i antallet af nye tilfælde af  klamydia og andre seksuelt overfør bare sygdomme 
blandt unge i 15-25 årige falder 
Antallet af uønskede aborter blandt de 15-25 årige falder. At vi får etableret et godt 
samarbejde med lokale aktører som ungdomsuddannelserne,  Natteravnene, Diskoteker  m.m. 
At vi får etableret et samarbejde med studerende på UCSyd 

og udbytte for vores organisation er 
At vi får etableret et godt samarbejde med lokale aktører som ungdomsuddannelserne,  
Natteravnene, Diskoteker  m.m. 
At vi får etableret et samarbejde med studerende på UCSyd 

Sammenlignet med 
Sundhedsplejen  varetager seksualoplysning i folkeskolen og deltager hvert år I Klostermærken 
.   

der allerede forsøger at håndtere dette 
behov, så er vores løsning 

Vores initiativ  vil understøtte deres information. 73 



Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen/under halvt færdigt/over halvt færdigt/gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er at: 
• Der er 22 forskellige aktører i Tønder kommune der har tilmeldt sig dette års Kun med  Kondom kampagne 
• Vi genne m kampagnen har fået kontakt til mange meget forskellige aktører der ønsker at være med til at oplyse om sikker sex 
• Alle ungdomsuddannelser er tilmeldt kampagnen 
• Der har været aktiviteter  på  alle uddannelses institutionerne i forbindelse med Kun med  Kondom kampagnen 
• Vi har fået kontakt til unge  lærerstuderende, der vil deltage i et Ung til Yngre team. 
• Der er planlagt en kursusdag for Ung til Yngre teamet, hvor også de tilmeldte aktører, skolesundhedsplejerskerne og 

Ungdomsskolen er inviteret. 
• Sundhedsplejen finder det meget relevant med et Ung til Yngre team til at oplyse om Sex og Sundhed 
• Det er rigtig godt at bruge en stor kampagne til at etablere kontakt til samarbejdsparter 
• Vi gennem kampagnen har fået kontakt til studerende til Ung til Yngre teamet  
• Vi fik afprøvet at køre kampagne ved hjælpe af konkurrencer i lokalradioen. 
• Der i forbindelsen med kampagnen var gratis kondomer , informationsmaterialer  og T-shirts 

Det sværeste i vores projekt er : 
• Om vi kan fastholde  Ung til Yngre teamet , vil det være muligt at få nye deltagere i teamet , når nogen  holder op. 
• At sikre at alle i Ung til Yngre teamet er fagligt opdateret 
• Det var svært at finde en fagperson ,der kunne deltage i en radioudsendelse om Sex og Sundhed i lokalradioen 
 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vil vi ikke overveje at ændre konceptet  

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Herning Kommune 

Projektnavn Sund konsekvens 

Forebyggelsespakke Alle pakkerne med hovedfokus på grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Politik/regler 
Rammer 
Tilbud 
Information 
Undervisning 
Tidlig opsporing 
(Tilbud, information, undervisning og tidlig opsporing vil være de værdihypoteser vi 
vil møde i arbejdet, som oftest) 

Deltagende forvaltninger Børn og Unge (B&U) 
Sundhed, Social og Beskæftigelse (SSB) 

Projektleder 

Nadja Frederiksen – sundhedskonsulent (SSB) 

Projektteam 
Louise Theilgaard (SSB), Rikke Gormsen (SSB), Mie Toft (SSB), Pia Ladefoged (SSB), 
Henrik Vind (SSB), Signe Eggers-Weber (B&U), Susanne Hermansen (B&U) 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At tænke sundhed ind på tværs af organisationen, og belyse projekter, planer, 
sager fra alle forvaltningsområder med et sundhedsperspektiv. 

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
Sundhed ikke er en integreret del af organisationen, og der er ingen systematik i, 
hvordan man tænker sundhed på tværs af forvaltningsområder/ i organisationen.   

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

Der er blevet sammensat en pilotgruppe – se projektteam på næste slide. I 
fællesskab udvikler de et screeningsværktøj, med fokus på 
sundhedsdeterminanterne repræsenteret ved Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker, som kan anvendes i arbejdet med udviklingen af nye 
kommunale tiltag. Resultatet af screeningen bruges i det videre arbejde med et 
givent tiltag, i forhold til at imødekomme de sundhedsperspektiver der måtte 
være.  Sundhedsperspektiverne fremhæves og skrives endvidere ind i en senere 
sagsfremstilling, til politisk behandling. 

Konkret vil vi 

Udvikle et screeningsværktøj som er simpelt at anvende for de enkelte 
projektledere og sagsbehandlere som skal udføre opgaven med at screene i 
praksis. Vi tager afsæt i erfaringer fra udlandet og andre kommuner i Danmark 
med lign. udviklingsarbejde, for at undgå faldgrupper. 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores 
borgere, at 

Politiske dagsordenspunkter/sagsfremstillinger belyses med et 
sundhedsperspektiv, der fortæller noget om de positive/negative konsekvenser 
ved et givent initiativ. Sundhed bliver derfor et understøttende punkt i Herning 
Kommunes politiske beslutninger   

og udbytte for vores organisation er 
•Tværfagligt samarbejde omkring sundhed i organisationen.  
•Sundhed bliver et fast punkt i politiske udvalgssager. 
  

Sammenlignet med % 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er 
vores løsning 

•Vores løsning er systematisk 
•Vores løsning er genkendelig for medarbejdere i kraft af, at det er det samme 
værktøj der vil blive anvendt på alle sager 
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Kommune Odense Kommune 

Projektnavn Er du på sporet - test din sundhed (I daglig tale Projekt Spor) 

Forebyggelsespakke 

På tværs af forebyggelsespakkerne, målgruppe 65+ årige. 

Fysisk aktivitet, Mental Sundhed, Alkohol, Tobak, Mad og måltider 

  

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Projektet dækker Information, rådgivning/ vejledning og tidlig opsporing 

Deltagende forvaltninger Ældre og handicapforvaltningen: Virksom Dialog, Virksom Viden; Team Frivillighed 

Projektleder Jenny Havn  mail: jhcl@odense.dk. Tlf 3094 2757 

Projektteam Tove Bruun Kristensen, Elsebeth Mikkelsen, Jenny Havn 

PROJEKTSPECIFIKATION 

77 

P26 

mailto:jhcl@odense.dk


PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort 
behov for 

At flere 65+årige borgere tager ansvar for egen sundhed 

Det giver sig bl.a. udtryk i at Mange +65 årige er ikke bevidste om begyndende funktionstab 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
give 65+ årige redskaber i form af 
- test  af fysisk funktionsevne  
- rådgivning om handlemuligheder.  

Konkret vil vi 

I foråret 2013 er der 3 Åbent Hus arrangementer i ÆHF. Her vil vi tilbyde 
deltagerne følgende: 
• fysiske funktionstests, som indikerer kommende funktionstab. 
• Rådgivning ved ældrekonsulent 
• Præsentere forebyggelsespakkerne og bede deltagerne om at stemme på de 

3 mest væsentlige.  

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere,  

 at få viden om egen sundhed og  handlekompetence i forhold til egenomsorg. 

og udbytte for vores organisation er At ressourcerne  kan bruges  til de sårbare ældre. 

Sammenlignet med At forvaltningen ikke har tilbud 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 
 

En god investering i forebyggelse hvor flere borgere tager ansvar for egen 

sundhed 

Vi starter en NUDGE bevægelse hvor det sunde valg er det nemme valg  i  

fællesskaber i civilsamfundet  (naboer snakker med naboer)  
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen gennemført i første version 
 

Det bedste i vores projekt er  borgerne er interesserede, og har taget godt imod mulighed for testning,  det har mange 
udviklingsmuligheder,  der er stor interesse for projektet  der er mange der kan og vil samarbejde både internt og eksternt. Vi kan 
se mulighederne i  udviklingen af  projektet, vi kan måle på effekten .  

Det sværeste i vores projekt er –  kræver stor  ”agilitet” i organisationen,  just do it i en stor veletableret organisation kan være 
udfordrende 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt.  
Vi ændrer vores koncept, så  projektet tager sigte mod ulighed i sundhed og målgrupper, der er særligt udsatte.  
- Vi vil samarbejde med boligorganisatorisk fælles sekretariat om indsats i særlige boligområder (helhedsplaner) 
- Udvikle ældresundhedsprofiler (med indspiration fra skolesundhedsprofilerne) ved tilgængelige data ( f.eks. Geografi, indkomst 
køn, sygdom, regionale sundhedsprofiler mm  
- udvikle projektet i samarbejde med SDU 

 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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Kommune Slagelse  

Projektnavn Lev sjovt og sundt i de kommunale botilbud.  

Forebyggelsespakke Alle, primært grundniveau 

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

 
Tilbud – til borgerne 
Information – af alle medarbejdere 
Undervisning – af sundhedsambassadører 
 

Deltagende forvaltninger 
Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug samt Center for Sundhed og 
Omsorg 

Projektleder Kirsten Nielsen og Anne Grete Pagh; agpag@slagelse.dk; 5857 4063 

Projektteam 7 medarbejder repræsentanter for relevante botilbud. 

PROJEKTSPECIFIKATION 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort 
behov for 

At arbejde med sundhedsfremmende initiativer i de kommunale botilbud  

Det giver sig bl.a. udtryk i at 
Borgerne har øget tendens til livsstilsygdomme og en del har manglende forståelse for 
sammenhængen mellem levevis og livsstilssygdomme 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 
Sikre grundviden og grundforståelse blandt medarbejderne I forhold til at skabe sunde 
rammer for borgerne 

Konkret vil vi 

Etablere et “korps” af sundhedsambassadører. Sundhedsambassadørene introduceres 
til forebyggelsespakkerne – sideløbendene introducere projektteamet øvrige ansatte 
på personalemøder om baggrund m.m. for det planlagte projekt. 
Sundhedsambassadørene vælger forebyggelsespakke – konkret projekt i samarbejde 
med øvrige medarbejdere og borgere I det enkelte botilbud. Projekterne tager 
udgangspunkt I det enkelte botilbuds konkrete behov  i forhold til sundhedsfremme - 
med udgangspunkt I forebyggelsespakkerne. Der tilbydes supervision – undervisning I 
forbindelse med det enkelte projekt Som led I at inspirere på tværs af botilbud 
planlægges workshops med præsentation af konkrete projekter.  Efter endt 
uddannelse fortsætter sundhedsambasadørerne i  netværk for erfaringsudveksling og 
videre udvikling af den sundhedsfremmende indsats. 

Når vi har implementeret vores løsning, 
opnår vores brugere, at 

Der er fokus på de sunde rammer, hjælp til at forebygge (gener af) livsstilssygdomme. 
Øget livskvalitet  - mere energi og glæde 

og udbytte for vores organisation er 
Besparelser ved færre indlæggelser, mindre medicinforbrug, tiltrækkende 
arbejdsplads, tiltrækkende tilbud for borgerne.  

Sammenlignet med Øvrige sundhedsinitiativer for borgerne 

der allerede forsøger at håndtere dette 
behov, så er vores løsning 

Baseret på en fælles viden og forståelse, et ensartet udgangspunkt for 
medarbejderne. Igangsættelse af konkrete sundhedsprojekter for borgerne. 
Fremtidssikret, da indsatsen er organisatinsbåret og ikke person afhængig. 
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Medio september 2013 er projektet i planlægningsfasen 
 

Det bedste i vores projekt er 
 
En model hvor ”snebolden” kan rulle, og hvor der kan igangsættes initiativer uden det store ” forarbejde” 

Det sværeste i vores projekt er 
 
At finde relevante undervisere og skabe sig et overblik over tilbud om supervision /undervisning til de projekter virksomhederne 
vælger at sætte i gang  (og som vi ikke kender på forhånd)– herunder evt. økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 
 
 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så ? Det er svært at vide på nuværende tidspunkt 
da projektet først skal iværksættes  tidligst feb./marts 2014. 
 
NB. 
I forhold til at kunne bidrage til deltagelsen i Sund By Netværket – er der / har der været en ”ubalance” i  forhold til hvornår vores 
projekt skal være færdigt og takten i undervisningen. Vi har selvfølgelig bare kunne suge til os og lade os inspirere til senere brug - 
til gengæld har vi ikke kunne  stille op med  et færdigt forslag til inspiration for andre.  
 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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PROJEKTSPECIFIKATION 

Kommune Ringsted Kommune 

Projektnavn Projekt Spydspids (Eller Sundhedsspydspidserne) 

Forebyggelsespakke KRAM – grund  

Forebyggelsesindsats 
(Værdihypotese) 

Motivere og støtte: 
En Daginstitution - Fristedet 
Socialpsykiatrien 
 
Politik: At comitte sig som spydspidsinstitutioner, og  inden 1. september:planlægge  
(hvornår og hvordan) implementering af min. 1 ny indsats I eget regi. 
 

Deltagende forvaltninger 
Social og Sundhedsforvaltningen 
Børn og Kulturforvaltningen 

Projektleder 
Birgit Karen Wehlast, sundhedschef; 57627775 - Mobil: 22721010; 
BKW@ringsted.dk  

Projektteam 

Primært Birgit Karen Wehlast, Malene Søbygaard 
Kristina Dinesen; Reinhold Shæfer 
 
Sekundært Susanne K. Larsen, 
Henriette Leth, Runa Vejborg Andersen,  
Andre medarbejdere fra Sundhed og Frivillighed 
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PROJEKT-PITCH 

I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov 
for 

At Spydspidserne  går foran som “det gode eksempel” på implementering af 
forebyggelsespakkerne 

Det giver sig bl.a. udtryk i at Modstand mod arbejdet med Forebyggelsespakkerne fra andre områder 

Vi vil imødekomme dette behov ved at 

Motivere og støtte: 
En Daginstitution 
Socialpsykiatrien 
Til at comitte sig som spydspidsinstitutioner, og  inden 1. september planlægge  
(hvornår og hvordan) implementering af min. 1 ny indsats I eget regi. 
 
Og på sigt en skole 

Konkret vil vi 

Afholde møder med hver spydspidsinstitution hvor vi vil 
opmuntre/støte/vejlede 
Maj – afdækning af pakkerne, aftale om det videre forløb 
August – aftaler om hvad, hvordan, hvornår – plan, og udmelding I pressen 

Når vi har implementeret vores løsning, opnår 
vores brugere, at 

 Anerkendelse fra organisationen/brugerne/omverdenen 
 Ejerskab for den gode historie 
 Kendskab til forebyggelsespakkerne og får iværksat/prioriteret indsatser på 

forebyggelsesområdet 

og udbytte for vores organisation er 
At spydspidsinstitutionerne letter vejen for det videre arbejde med 
implementering af Forebyggelsespakkerne 

Sammenlignet med 

der allerede forsøger at håndtere dette behov, så 
er vores løsning 



Medio september 2013 er projektet over halvt færdigt/gennemført i første version 
Den ene Spydspids – er mere end i mål, ultimo  november er Forebyggelsespakkerne på KRAM og Solpakken fuldt implementeret 
på Grundniveau, og 4 indsatser på udviklingsniveau er valgt og på plads. 
Den anden spydspids, har bolden på egen banehalvdel – og vi afventer deres udmelding på planen. 
 

Det bedste i vores projekt er at have ændret strategi til  i højere grad at anerkende Spydspidsernes særlige værdi, og  arbejde efter 
det muliges kunst. 

Det sværeste i vores projekt er tålmodigt at rumme  når tingene forsinkes  og nedprioriteres pga. organisationsændringer mm, men 
det arbejdes der aktivt med. 

Hvis vi skal gentage eller udvide vores projekt, vi vi overveje at ændre konceptet, så bibeholde den nye tilgang, og bruge  
Spydspidserne som støtte til fremtidige institutioner der skal arbejde med forebyggelsespakkerne. 

PROJEKT-TEAMETS VURDERING 
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OM PROJEKTET  
INNOVATIONSAGENT PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET 

FIRE DAGE OG FIRE DIMENSIONER 

PROJEKT- 

FORMATERING 

PERSONLIGT  

LEDERSKAB 

NETVÆRK OG 

SAMARBEJDE 

ERFARING OG  

EVALUERING 
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FORLØBETs fire dage 

MØDEDAG 1 MØDEDAG 2 MØDEDAG 3 MØDEDAG 4 

Handlingsplan for eget 
projekt 

Styrke, gennemslagskraft 
og personligt lederskab 

Udvikle eget projekt 
gennem sparring 

Fra projekt til strategi 

 
• Opstart – fællesskab og 

fælles sprog 
• Inspiration til arbejde 

med innovation 
• Innovationsagentens 

rolle og værktøjer 
• Udvikling af eget 

projekt: Pitch og 
præcisering 

• Værktøjer til 
projektformulering 

• Sparring i reflekterende 
netværksgrupper 

 

• Kommunikation ud 

fra integritet og mod 

• handlingskraft og 

mulighedstænkning 

• Kropssprog og 

ledelsesmæssig 

udstråling 

• Motivation og 

inspiration af 

målgruppe. 

• Få dit budskab ud 

over rampen. 

 

 

 
• Status på projekter 
• Forfining af 

projektværktøjer 
• Individuel sparring på 

eget projekt 
• Refleksion over rollen 

som innovationsagent 
• Erfaringsdeling i 

netværksgrupper 
• Håndtering af 

udfordringer i projekter 
• Første evaluering af 

projekter 
 

 
• Sparring på eget 

projekt 
• Forankre netværk 
• Evaluering og læring 
• Hvilke projekter skal 

bredes ud til andre? 
• Deling af 

projektkatalog 
• Fra projekt til strategi 
• Eller projekter som 

strategi 
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KOMMUNEBASERET PROJEKTOVERSIGT 1 AF 2 

Kommune Projektnavn 
Forebyggelses-

pakke 
Forebyggelseslogik Projektleder navn Mailadr. Tlf. 

Bornholms Regions 

kommune 
Øget trivsel på P11 Mental sundhed Rammer / Tilbud 

Marianne Steenstrup 

Svendsen 
Marianne.Svendsen@brk.dk 5692 1296 

Egedal Kommune 
Netværk og 

empowerment 
Mental sundhed Information 

Pia Jeppesen 

Hansen 

Pia.jeppesen.hansen 

@egekom.dk 
  

Faaborg- Midtfyns 

Kommune* 
Motionspauser Fysisk aktivitet Rammer / Tilbud Per Jensen  pejen@faaborgmidtfyn.dk 7253 1262 

Faaborg- Midtfyns 

Kommune 
Tobak Tobak 

Politik/Tilbud / 

Information 

Lisbeth Langdahl 

Bruun-Jensen  
libje@faaborgmidtfyn.dk 7253 1253 

Faxe Kommune 
Skolevenner uden 

røg 
Tobak 

Information / 

Undervisning 
Vibeke Bastrup viba@faxekommune.dk 5620 3385 

Frederiksberg 

Kommune 
Ungeevents Alkohol og tobak 

Information / Tidlig 

opsporing /tilbud 
Marie Petri  mape07@frederiksberg.dk 2898 5409 

Frederikssund 

Kommune 
Super street i 

Slangerup 
Fysisk aktivitet Rammer Jens Fenger Nielsen jfnie@frederikssund.dk 4735 2551 

Glostrup Kommune Cool fest Alkohol 

Rammer/ 

Kommunikation / 

Nudging 

Mette Nielsen Mette.n@glostrup.dk 4323 6542 

Haderslev 

Kommune 
Den aktive skole Fysisk aktivitet Rammer Lisbeth Thule Offer 

litm@haderslev.dk 

 
7434 0305 

Herning Kommune Sund konsekvens Alle 

Tilbud/information/un

dervisning/tidlig 

opsporing 

Nadja Frederiksen shanf@herning.dk 2147 1270 

Hjørring Kommune 
LUMA: 

LUndergaardMAd 
Mental sundhed 

Politik/Rammer/Tilbu

d 
Mette Jakobsen mette.jakobsen@hjoerring.dk 4122 5609 

Holbæk Kommune 

Forebyggelse af 

selvmordforsøg 

hos unge 

Mental sundhed Alle Hanna Vestenaa have@holb.dk 7236 8099 

Holbæk Kommune 
Røg. Strategi for 

unge.  
Tobak 

Undervisning/ 

Rammer / Tilbud 
Helle Oldrup Jensen  

heloj@holb.dk 

 
7236 7966 

Lolland Kommune 
Aktiv-Bo: Bo mad, 

godt liv! 
Mad og måltider Rammer Karina Christiansen kach@lolland.dk 2035 1826 
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Kommune Projektnavn 
Forebyggelses- 

pakke 
Forebyggelseslogik Projektleder navn Mailadr. Tlf. 

Morsø Kommune 
Trivselsnetværk for 

unge forældre 
Mental sundhed Tilbud / information 

Søren Ladegaard 

Jensen 
slj@morsoe.dk 9970 7221 

Norddjurs 

Kommune 
Kolonihaven 

Mental sundhed /fysisk 

aktivitet 
Rammer / Tilbud 

Lisbeth Blach 

Jespersen  
lbj@norddjurs.dk 21370905 

Odense Kommune Projekt SPOR Alle 

Information / 

vejledning / tidlig 

opsporing 

Jenny Havn jhcl@odense.dk 3094 2757 

Ringsted 

Kommune*  
Spydspidserne  KRAM Tilbud / information Malene Søbygaard MSO@ringsted.dk 5762 8023 

Rødovre Kommune 
Alkoholforebyggels

e på tværs  
Alkohol 

Information/ 

undervisning 
Marianne Hallberg cn18944@rk.dk 3637 7361 

Slagelse 

Kommune* 
Projekt MAND Mental sundhed 

Rammer / Tilbud / 

Undervisning / tidlig 

opsporing 

Ragnhild Lindsø ralin@slagelse.dk 5857 4018 

Slagelse Kommune 
Sundheds-

ambassadører 
Alle Tilbud / Information  Anne Grete Pagh  agpag@slagelse.dk 5857 4063 

Struer Kommune 
Røgfri 

diskotekmiljø 
Tobak 

Politik / Rammer / 

Tilbud / information 

Rupatharany 

Tharmakulasingam 
ruth@struer.dk 9684 8466 

Svendborg 

Kommune 

Røgfri ung i 

Svendborg 

Kommune 

Tobak 
Undervisning / 

Information 

 Louise Elisabeth 

Madsen  

louise.madsen 

@svendborg.dk  
2445 9157 

Sønderborg 

Kommune 
Aktiv Livsstil Fysisk aktivitet Uddannelse / tilbud 

Mette Bruun 

Pedersen 
mbpd@sonderborg.dk 8872 7153 

Sønderborg 

Kommune 

Giv en hånd til 

hygiejnen  
Hygiejne 

Kommunikation og 

dialog / Information 
Joan Clausen   jocl@sonderborg.dk 2779 5155 

Tønder Kommune I Front Alkohol 
Undervisning / tidlig 

opsporing 
Signe Leschly    sb1@toender.dk 2343 0256 

Tønder Kommune Kun med kondom Seksuel sundhed 
Undervisning / 

Information 
Ann Møller Gram amg@toender.dk 2917 0355 

Vallensbæk 

Kommune 

Gå tur med 

rygestop 
Tobak Tilbud Tilde Jensen tfj@vallensbaek.dk 2727 4112 
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