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Årsplan for Dokumentation og Evaluering for 2019 

 

 
Hvad er temagruppens formål for 2019? Hvordan vil temagruppen i 2019 arbejde med lighed i sundhed, 
strukturel forebyggelse, sundhed i alle politikker og styrket faglighed (jf. netværkets strategi 2017-2020)?  
Beskriv formål ganske kort og brug gerne årets aktiviteter som udgangspunkt for beskrivelsen af arbejdet 
med de strategiske pejlemærker.  

Vi har fortsat fokus på; hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder? 
 
Temagruppens formål er, at viden om og erfaringer med dokumentation og evaluering skal deles generøst og 
uselvisk og være med til at bygge bro og sikre netværksdannelsen på tværs af kommunegrænser og faglighed.  

Vi oplever, at evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden om implementering af eksisterende 
indsatser, og hvordan en given indsats virker, ofte sætter retningen for fremadrettede strategiske 
prioriteringer og satsninger. Således kan dokumentation og evaluering dels opfattes som et middel til læring og 
dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. 

Vi står stærkere sammen og ser generøsitet som vores styrke. Når vi deler viden og erfaringer bliver vi i 
fællesskab klogere, og sammen skaber vi en vidensbank til gavn for folkesundheden. Men hvordan arbejdes der 
med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen styrke og 
højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med særligt fokus på at styrke den interne 
implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene? 

I 2019 har vi fire temagruppemøder på programmet. To af møderne er på tværs af de andre temagrupper i 
Sund By Netværket. Vi er nysgerrige, ydmyge og åbne overfor at lære nyt om dokumentation og evaluering 
inden for forskellige arenaer. Vi glæder os meget til de spændende temagruppemøder og håber, at vi i 
temagruppen kan være med til at sætte retningen for strategiske prioriteringer og satsninger i og på tværs af 
kommunerne. 

 
 

 
Beskriv temagruppens faglighed, målgruppe, dens måde at arbejde på samt selve organiseringen. Kom gerne 
med konkrete eksempler på temagruppens arbejde og hvilke værdier den skaber for Sund By Netværkets 
medlemmer.  
 

Vi ønsker med ambitionen om at skabe et arbejdende fællesskab, hvor omdrejningspunktet er 
evalueringsarbejde i en kommunal kontekst og anvendelsen af evalueringsresultater i praksis, at udforske 
hvordan:  

 Vi sammen blive dygtigere til at evaluere med inddragelse af ekstern faglig sparring, hvor vi afprøver og 
arbejder med forskellige evalueringsmetoder og modeller, og hvor vi i fællesskab generer viden 
omkring en mere praksisnær anvendelse af metoder og modeller med afsæt i specifikke temaer og 
udvalgte cases. I 2019 ønsker vi at påbegynde arbejdet med en generisk evalueringsmodel, der kan 
bruges på tværs af sundhedstilbud og indsatser.  

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

http://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/
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Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
12. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. Det forventes at der arrangeres 3-4 temagruppemøder i 2019. Derudover opfordrer vi til at 
arrangere temagruppemøder på tværs af netværkets temagrupper – se en oversigt her.  
 
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

Fælles temagruppemøde ml. 
temagruppen beskæftigelse & 
temagruppen Dokumentation 
og Evaluering 

Konsulenter med 
interesse for 
dokumentation og 
evaluering af 
sundhedsfremme og 
forebyggelse i 
beskæftigelsesindsatser 

Temagruppen 
Beskæftigelse 

Torsdag d. 21. marts 
2019 i Herning. 

Temagruppemøde om at 
monitorere og dokumentere 
på tværs af sundhedstilbud/ 
indsatser, kommunerne 
imellem 
 
 
 

Konsulenter med 
interesse for metoder 
til dokumentation og 
evaluering. Også gerne 
konsulenter og 
praktikere, der stiller 
sig kritiske overfor 
anvendelsen af 
dokumentation og 
evaluering i praksis ift. 
målgruppekarakteristik 
mm. 

Alle temagrupper Tirsdag d. 4. juni 2019 i 
Aarhus 

Opfølgende temagruppe-
møde omhandlende at 
monitorere og dokumentere 
på tværs af 
sundhedstilbud/indsatser, 
kommunerne imellem. Fokus 
er på udarbejdelse af en 
generisk SBN 
evalueringsmodel  

Konsulenter med 
interesse for 
dokumentation og 
evaluering af fysisk 
aktivitet 

Alle temagrupper Onsdag d. 18. 
september 2019 i 
Herning eller Aarhus 

Fælles opfølgende 
temagruppemøde ml. 
temagruppen Mental 
Sundhed & temagruppen 
Dokumentation og 
Evaluering. Fokus på mødet er 
en status og opfølgning på 
mødet om samme emne i 
2018 - På hvilke områder er vi 
blevet klogere siden sidst? 

Konsulenter med 
interesse for 
dokumentation og 
evaluering af mental 
sundhed 

Temagruppen Mental 
Sundhed 

Onsdag d. 6. november 
2019 i Randers 

 

http://sund-by-net.dk/temagrupper/
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Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år påbegynde udarbejdelse af en evalueringsmodel med henblik på at 
kunne levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele netværket (materiale/produkt): Generisk 
evalueringsmodel 

 

 


