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Referat: Dokumentation og Evaluering Temagruppemøde den 16. maj 2017, Lolland 

Kommune  

 
1. Velkomst og introduktion til dagen 

Formand Karina Christiansen bød velkommen til deltagerne og præsenterede dagens tema om 

målsætning og programteori. Dagen var en kombination af eksterne oplæg fra Center for 

Forebyggelse i Praksis ved Anette Thorsmark og Karen Eriksen og workshop, hvor deltagerne 

arbejdede med medbragt cases. 

 

2. Nyt fra sekretariatet 

 Johanne Biltoft fra Sund By Netværkets sekretariat fortalte om, hvad der optager netværket lige nu: 

 Præsentation af Sund By Netværkets strategi 2017 – 2020 

o Kan bestilles i trykt eksemplar eller findes på Sund By Netværkets hjemmeside: 

http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2017/03/SBN-Strategi-2017-2020.pdf  

 Genbevilling af Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje på igangværende projekter: 

o Naturens Rige 

o Rygestop på dit sprog  

o Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler 

 Bevilling fra Trygfonden til nyt 2-årigt pilotprojekt Sunde borgere – fra kommune til 

kommune 

o En digital casesamling på gode kommunale eksempler, i første omgang inden for 

tobaksområdet. 

o Casesamlingen udmøntes i form af en hjemmeside og skal fungere som en vidensbank, 

der indeholder god praksisnær viden og erfaring  

o Formålet er større og lettere videndeling på tværs af kommuner når nye tobaksindsatser 

skal udvikles eller implementeres  

 Nyt politikermaterialet  

o Efter kommunalvalget 2017 udsendes folder om kommunernes sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde til alle nyvalgte kommunalpolitikere 

o Formålet er at skabe fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i nye byråd 

o Sekretariatet efterspørger gode kommunale eksempler og nøgletal på sundhedsfremme 

og forebyggelse til folderen. Kontakt derfor gerne Johanne på jobh@kl.dk med input  

 

3. Slides fra dagens oplæg findes på hjemmesiden: http://sund-by-

net.dk/aktivitet/temagruppemoede-dokumentation-og-evaluering-2/  
 

 Målsætning som en del af programteori. Oplæg v/ Center for Forebyggelses i praksis 

 Programteori som planlægningsværktøj og udvælgelse af datakilder. Oplæg v/ Center for 

Forebyggelses i praksis 

 Datakilder: udvælge relevante datakilder og indsamlingsmetoder Oplæg v/ Center for 

Forebyggelses i praksis 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

http://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2017/03/SBN-Strategi-2017-2020.pdf
http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-dokumentation-og-evaluering-2/
http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-dokumentation-og-evaluering-2/


www.sund-by-net.dk  2 

 

4. Afslutning v/formandskabet 

Formand Karina Christiansen og Rikke Engell præsenterede temagruppen årshjul og kommende 

møder, der er udarbejdet af formandskabet og arbejdsgruppen bestående af Rikke Engell (Holbæk 

Kommune), Louise Nikolajsen (Herning Kommune), Karen Eriksen (CFP), Sophie Jørgensen 

(Albertslund Kommune) og Iben Holbæk Lundager (Randers Kommune). 

 

 Temagruppemøde den 12. september i Herning Kommune. Temaet er kronikere og hvordan vi 

måler, dokumenterer og evaluerer indsatser for kronikertilbud.  

 Temagruppemøde den 28. november i KL-huset i København. Temaet er evalueringsmetoder 

til måling af social kapital, hvor bl.a. Steno holder oplæg om et boligsocialt projekt.  

  

Desuden fortalte formanden, at temagruppemøderne i 2018 i større grad vil blive fælles 

temagruppemøder med netværkets øvrige temagrupper.  

 

 

 

5. Eventuelt  

 Anbefalede bøger til brug i dokumentation og evaluering: 

 Olaf Rieper, Håndbog i evaluering http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i3683/Haandbog-i-

evaluering  

  Hanne Katrine Krogstrup og Peter Dahler-Larsen “Nye veje til evaluering” 

 Just Justesen, Strategisk Sundhed på arbejdspladsen 
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