
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Morten Lysdahlgaard 

Min kommune Guldborgsund  

Mail moly@guldborgsund.dk 

Projektets navn  Sammen om sundhed hver dag  

Sundhedsområde  
- Risikofaktorerne: Tobak, 

Mental Sundhed, Alkohol 
- Strukturel forebyggelse 
- Tidlig opsporing 

Kompetenceudvikling i Socialpsykiatrien 
KRAM faktorerne og rummer primær, sekundær og tertiær 
forebyggelse.  

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, mænd 
i 40’erne   

Medarbejdere, brugere af socialpsykiatriske tilbud og beboer på 
socialpsykiatriske bosteder. 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre afdelingen, 
på tværs af kommunen 

Et samarbejde mellem Folkesundhedsafdelingen og 
Socialpsykiatrien  

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, en anden 
kommune 

1. Regionen i form af ”KOL kompetencecenter”.  
2. Frivilligcenter Guldborgsund 
3. Rådgivning fra Slagelse Kommune i regi af CPUS 

Beskriv projektet kort 
 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

Effekt: At borgerne oplever en større kommunal støtte til at 
ændre livsvaner/mønstre og fastholde disse. 
 
Indholdsbeskrivelse 
Indledningsvis har samtlige ansatte inkl. ledelse, TR og AMR i 
Social Psykiatrien gennemgået et 2 dags basiskursus mhp, at 
opnå en generel forståelse for og drøftelse af udvalgte 
sundhedsdeterminanter.  
Efterfølgende har Folkesundhed faciliteret div. workshops og 
arbejdsmøder for udvalgte ”forandringsagenter/nøglepersoner” i 
socialpsykiatrien. Formålet med møderne har bl. a. været, at: 

1. Indstille en implementeringsmodel for styregruppen. 
2. Udarbejde en formålsbeskrivelse for gruppens arbejde. 
3. Udarbejde en opgave og rollebeskrivelse for de 

fremtidige aktører i udviklingen af sundhedsarbejdet i 
Social Psykiatrien.   

4. Understøtte at sundhedsarbejdet på de enkelte 
afdelinger påbegyndes 



Næse skridt i projektet er: 
1. Kortlægge status sundhedsarbejdet på de enkelte § 

områder 
2. Udarbejde en orienteringssag til de respektive udvalg 
3.  Afholde den 3 uddannelsesdag på de enkelte § områder.  

 
Ressourcer herunder økonomi: 
Folkesundhed: 355.000kr. anvendt til ansættelse af projektleder 
1.okt. 2016 -31. januar 2018 
Ad hoc timer fra leder og konsulentgruppen i Folkesundhed. 
Socialpsykiatrien herunder uddannelsesforløb: 

Social psykiatrien fordelte 2 koordinatorer som i projektperioden 
blev deltidsansat i Folkesundhed.  
x timer styregruppe inkl. projektmedarbejdere, x 

medarbejdertimer, x timer nøglepersoner, x timer gruppeledere 

   

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Inden påbegyndelse af projektet var der ikke udarbejdet en 
projektbeskrivelse, driverdiagram eller andet. Dette har derfor 
forudsat en tæt kontakt mellem projektledelse, medarbejdere og 
styregruppe.   

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Kontakt: 
Udviklingskonsulent, Sandra Kildegaard, saki@guldborgsund.dk 
Folkesundhedsafdelingen 
Socialvejleder, Merete D. Bødker, socialpsykiatrien. 
meb@guldborgsund.dk 
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