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• Temagrupper

• Netværk i praksis

• Faglighed

• Kompetenceudvikling

• Ny viden 

• Genereres gennem udviklingsprojekter i 

samarbejde med kommunerne – og 

vidensinstitutioner

• Den politiske dagsorden for sundhedsfremme 

og forebyggelse

• Vi giver indspark til den politiske 

dagsorden– både lokalt og landspolitisk.

Sund By Netværket – hvem er vi



• 55 kommuner (ud af 98) 

• Mere end 70 % af den danske 
befolkning bor I en Sund By Netværks 
Kommune – flere end 4 millioner 
danskere 

• På tværs af landets 5 regioner

• Sund By Netværket blev grundlagt i 
1991 og har siden etableringen været 
aktivt medlem af WHOs European 
Healthy Cities Network

Sund By Netværket – hvem er vi



• Via WHO Healthy Cities trækker 
vi på erfaring og nye ideer fra 
mere end 30 lande og 1.300 
byer

• Organisering

➢WHO Healthy Cities
Network Europe

➢Sund By Netværket i 
Danmark

➢5 særlig akkrediterede 
kommuner

WHO – Verdenssundhedsorganisationen 



Byens Rum – Livet mellem husene
Aktiv medskabelse af byens rum

• Sundhedsfremmepuljen 2018-2020
2 år og 10 mdr. til afprøvning af The Place Standard Tool

• Projektets formål er 

• at kortlægge og udvikle sunde og involverende rammer for 
det levede liv, og dermed øge den fysiske og mentale 
livskvalitet for beboerne. 

• at udvikle viden om '"The Place Standard Tool og dens 
anvendelighed i en dansk kontekst 

• at der på baggrund af en borgerrettet og samskabende 
kortlægning, gennemføres borgerrettede aktiviteter i de lokale 
boligområder, med henblik på at fremme ligheden i sundhed.

• at kommunale og boligsociale medarbejdere, på tværs af 
fagligheder, tilegner sig en række nye værktøjer og metoder, som 
bidrager til kortlægningen og brugen af eksisterende ressourcer i 
”Livet mellem husene”

Vigtig pointe: Vi ved ikke hvor vi ender – Det er en fælles 
læringsproces- og rejse vi skal ud på 



Vidensdeling

Sundhedsministeriet

Vores temagrupper – særligt Sundhed 
& Lokalsamfund og Natur, udeliv & 
sundhedsfremme

International Place and Health 
temagruppe i WHO regi-> En artikel 
på engelsk om forløbet + oplæg

Særlig vidensdeling med Norsk 
projekt:
«Sosial bærekraft som ny drivkraft i 
lokalsamfunnsutviklingen»



Projektgruppen i Sund By Netværket består af

Malene Steiniche Kjær

Jesper Kofoed-Melson

Ragnhild Melbye

Christa Breum Amhøj

Jan Andersson



Byens Rum – forløb
Oktober 2019 – juni 2020

Workshop 1

Oktober 19

Workshop 2

Januar 20

Workshop 3

April 20

Workshop 4

Juni 20

Handling:
Vandring med PST:
Overvejelser om 

målgruppe, rekruttering, 
kortlægningsarrangement

Rekruttering til og 
afholdelse af 

kortlægningsarrangement 
(er)

Understøtte og facilitere
borgerdrevne aktiviteter



Program
Tidspunkt Programpunkt

9.00 Mulighed for morgenkaffe og brød

9.30 Introduktion til projektet, dagens program samt præsentationsrunde

9.55 Introduktion til Place Standard Tool (PST)

Hvorfor ser værktøjet ud som det gør? Hvad er formålet med at bruge PST? Hvordan bruges værktøjet? Hvem kan 
bruge det? Hvordan vælger vi at bruge det i Byens rum?

10.10 Designtænkning som rammesætning

10.25 Erfaringer med brug af PST

10.45 Pause

10.55 Præsentation af kommunernes område ud fra Hjemmeopgave 1. 

Hver kommune har max. 7 min. til fremlæggelse

11.30 Mapping af ressoucer – både fysiske og sociale

12.05 Kvaliteter i et byrum

12.25 Frokost

12.50 Afprøvning af PST i Korskærparken.

14.30 Aktionsgruppens refleksioner til egen proces ud fra dagens input samt rammesætning for aktionsgruppens arbejde 
med PST.

14.50 Aktionsgruppens samarbejde ud fra Hjemmeopgave 2 

15.15 Planlægning af Hjemmeopgave mellem workshop #1 og #2: 

15.30 Farvel og tak



Place Standard Tool



The Place Standard Tool – et kortlægningsværktøj til 
at udvikle dit område
• Udviklet af Architecture & Design Scotland, NHS – Health Scotland og Scottish 

Government til at kortlægge og kvalificere et områdes ressourcer

• Forskning viser, at den måde, steder fungerer på, ser ud og føles, kan påvirke 
vores sundhed og trivsel

• Bruges som kortlægnings- og dialogværktøj, som giver en enkelt ramme for en 
struktureret samtale

• Kan synliggøre hvor der er størst behov for forandring

• Kan undersøge etablerede steder, steder under forandring eller steder under 
planlægning

• Kan anvendes af lokalsamfund, den offentlige sektor, civilsamfund og den private 
sektor

• Place Standard Tool skal ses som en del af en proces, der skal følges op med 
prioritering, planlægning og handling

• http://www.healthscotland.scot/health-inequalities/impact-of-social-and-
physical-environments/place/the-place-standard-tool

http://www.healthscotland.scot/health-inequalities/impact-of-social-and-physical-environments/place/the-place-standard-tool


Place Standard Tool – hvordan kan den bruges?
1. Give information til videre proces omkring byudvikling, lokalplaner etc.



Place Standard Tool – hvordan kan den bruges?
2. Dialog, som både kan skabe relationer blandt borgere og give information



Place Standard Tool – hvordan kan den bruges?
3. Danne grundlag for en samskabende proces, hvor borgere og lokale aktører 
udvikler og skaber deres lokalsamfund



Ane Tortzen, center for borgerdialog



Ane Tortzen, center for borgerdialog



Place standard tool – hvad kan det?

• Skabe en struktureret samtale, hvor deltagerne skal tage 
stilling

• Kortlægge oplevede ressourcer og udfordringer

• Involvere borgere på en engagerende måde, hvor de 
forholder sig til deres lokalsamfund – både det fysiske og 
sociale – og til hinanden

• Give et fælles sprog og skabe grobund for dialog og handling

• Give plads til fortællinger og fælles historie



Hvordan er PST-hæftet er opbygget?

• 14 emner, der sikrer, at borgerne forholder sig til alle aspekter i 
deres lokalsamfund. 

• PST kigger på mange indbyrdes emner, som bør blive adresseret i 
fællesskab for at kunne gøre en forskel. 

• Hvert emne har et overordnet spørgsmål og nogle 
hjælpespørgsmål/overvejelser

• Under hvert emne, er der mulighed for at skrive årsagen til 
vurderingen

• Til sidst er det muligt, at skrive problematikker og prioriteter for 
forandring og derefter hvilke tiltag, der kan igangsættes.

• Spørgsmålenes udformning kan variere ift. hvilke borgergrupper, 
der inddrages,  men emnerne fastholdes

• Kortlægningen vha. PST i Byens rum indeholder en ‘vandring’ og en 
efterfølgende dialog – formen kan variere



PST – Hvordan bruges værktøjet?
• Beskriv hvem du er – svarer du på vegne af en gruppe eller 

repræsenterer du dig selv?

• Gør det klart hvilket område eller sted, der skal vurderes og 
undersøges.

• Vurdér de 14 spørgsmål på en skala fra 1-7, hvor 1 er dårligt og 7 
er godt (som individ eller i gruppe). 

• Plot svarene ind i kompasdiagrammet. Gruppen skal helst være 
enige om en placering. Hvis der er for store uenigheder sættes der 
flere markeringer

• Skriv gerne kommentarer til din vurdering

• Tegn en linje mellem punkterne og få din kortlægning

• Diskutér svar og hvilke punkter, der skal sættes ind overfor.     
Kræver oftest en facilitator for at holde fokus på hele kompasset, 
sikre at alles synspunkter kommer frem, og at deltagerne kommer 
frem til prioriteringer og handlinger.


