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Lokal forankring

• Lokal kapacitetsopbygning

• Organisering i lokalsamfundet

• Mobilisering af lokale ressourcer

• Kommunalt engagement



Lokal kapacitetsopbygning

Børneinstitutioner

• Bevægelse med læring i skoletiden
• Leg-på-streg i skolegården
• Læring om grundsmage og sanser
• Bevægelse og leg med hverdagens 

materialer

Supermarkeder

• Viden om sunde og usunde fødevarer
• Placering af fødevarer i butikkerne



Organisering i lokalsamfundet

• Etablering af SoL-Lokalgrupper

• Samarbejde med lokale byting samt 
borger- og erhvervsforeninger

Integrerende



SoL over Håndværkerfestivallen - Nexø



Mobilisering af lokale ressourcer

Lokalsamfundets egne ressourcer

• Mennesker (tid, deltagelse og medejerskab)
• Viden, erfaring, ideer & kreativitet
• Penge, udstyr & materialer

Projektstøtte til lokale fondsansøgninger



Kommunalt engagement

Samarbejdet med Bornholms Regionskommune

• Børn & Skole
• Fritid, Kultur & Forebyggelse
• Social & Sundhed

Samarbejdet med Odsherred Kommune

• Sekretariat & Digitalisering
• Lokaldemokrati



BRK’s sundhedsstrategi 

2012

Dialog med partnere om SoL-Bornholm

2013 2014 2015

Ansættelse af lokal SoL-koordinator

SoL evalueres ved partnerskabsmøde 

Etablering af SoL-Lokalgrupper 

Lokal forankring af lokalgrupperne   

BRK og lokalgrupper samarbejder  

Den lokale forankring



Projekt SoL’s erfaringer

1. Behov for kombineret bottom-up og top-down tilgang 

2. Behov for bred horisontal og vertikal kommunikation 

3. Behov for frihed og rammer for børns deltagelse

4. Behov for ekstern inspiration og lokal tradition   

5. Behov for profit og ansvar for privatsektorens involvering

6. Behov for frihed og ansvar for massemediers involvering 

7. Behov for intensiv handling og langsigtet forankring  

8. Behov for lokal tilpasning og general modellering

9. Behov for forandring og læring



Konklusion

• Aktiv deltagelse af borgere og professionelle aktører
omkring samskabelse af sundhedsfremmende initiativer i 
lokalsamfundet giver styrket motivation, medejerskab og fællesskab 

• Der er mange ressourcer gemt i lokalsamfundet og disse kan 
mobiliseres gennem respektfuld dialog og interaktion med 
lokalsamfundets borgere og professionelle aktører 

• Langsigtet opbakning fra kommunen er vigtig for sundheds-
fremmende initiativer i lokalsamfundet og styrkes gennem 
vedvarende involvering af de politiske og administrative strukturer

• Supersetting-tilgangen udgør en velegnet teoretisk og strategisk
ramme for samskabelse, integration og forankring af komplekse 
sundhedsfremmende interventioner i lokalsamfundet


