
  

 

 

Sund By Netværksdage den 23.- 24. april 2020  
Kultursalen, Sambiosen, Pillemarksvej 1, 8305 Samsø (dag 1 og 2) 

Ballen Badehotel og feriehytter (middag og overnatning) 

Energiakademiet (dag 1 - eftermiddag) 

 

Tæller vi det, der tæller? 

Under hatten ”Tæller vi det, der tæller?” inviterer Sund By Netværket til de årlige Sund By Netværksdage på 

energineutrale og smukke Samsø. 

Viden, evidens, best practice, evaluering, data, kvalitet, dokumentation, effekt, værdi og implementering er 

alle begreber, som kommunale medarbejdere, ledere og politikere forholder sig til i det daglige arbejde med 

kommunal sundhedsfremme og forebyggelse. Nu mere end nogensinde før! Men hvordan og hvornår skal 

disse begreber og værktøjer bruges? Både i relation til strukturel forebyggelse, og ved opnåelse af de 

blødere velfærdsresultater såsom frivillighed, samskabelse, fællesskaber og relationer - som midler til en 

bedre sundhed for alle?  

Sund By Netværket oplever mere og mere at kommunerne skal prioritere benhårdt i de kommunale 

forebyggelsesopgaver og kun vælge det, som vi ved virker på forhånd. Men hvordan ved vi det? Hvordan 

måler vi på det? Og tæller vi egentlig det som tæller for borgerne, for velfærden og for verden? 

Alt dette sætter vi fokus på til årlige Sund By Netværksdage 2020! 

 

Program den 23. april 2020  

Kl. 10.20/30 Færgerne ankommer i hhv. Ballen og Sælvig. Du sætter din bagage og får en cykel. 

Kl. 10.30 Guidet cykeltur fra havnene i Sælvig og Ballen til Kultursalen i Sambiosen. 

Kl. 11.00 Ankomst, registrering og frokost 

Frokost og uformelt netværk. 

Kl. 12.00  Velkommen til Sund By Netværksdage 

Hvordan kan vi investere socialt og langvarigt med et økonomisk afkast? 

 v/Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket  

Velkommen til Samsø Kommune 

v/Samsø´s Borgmester Marcel Meijer 

Kl. 12.20 Hvordan tæller vi det, der tæller? 

Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser er 

efterspurgt i den kommunale virkelighed. Men hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke 

omstændigheder? Det har vi fokus på i Sund By Netværkets temagruppe Dokumentation og 

Evaluering og på dette års netværksdage. 

v/formandskabet for Sund By Netværkets temagruppe Dokumentation og Evaluering  

Ruth Kjær, Aarhus Kommune og Louise Theilgaard Nikolajsen, Herning Kommune 
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Kl. 12.35 Når vi ikke kan lægge borgerne i fuld narkose i kommunerne, hvordan tæller vi så, om det vi 

gør, tæller? 

Blødere velfærdsresultater som frivillighed, samskabelse, fællesskaber og relationer bruges 

som middel til en bedre sundhed for alle. Betyder det, at vi skal gå fra at måle på effekt til at 

måle på værdi? Kan vi overhovedet det? Hvilke krav kan man stille til kvalificerede måder at 

tælle på, når man evaluerer?   

v/ Peter Dahler-Larsen, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og 

leder af Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt.  

Kl. 13.15 Diskussion ved bordene om formiddagens oplæg og spørgsmål til oplægsholdere 

Faciliteres af næstformand for Sund By Netværkets bestyrelse Uffe Nymark Breum. 

Kl. 13.45 Netværkspause 

Kl. 14.00 På besøg i kommunale indsatser, som tæller de blødere velfærdsresultater  

Kultur på recept i Silkeborg Kommune 

Hvordan måler man på trivsel og social sundhed? Silkeborg Kommune fortæller om deres 

positive erfaringer med at bruge WHO’s Trivselsindeks som et redskab til før- og 

eftermålinger af sundhedsindsatser som f.eks. Kultur på recept.  

v/Malene Steiniche Kjær, specialkonsulent og projektleder, Silkeborg Kommune  

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) 

SØM er Socialstyrelsens beregningsværktøj, der gør det muligt at regne på de 

budgetøkonomiske konsekvenser over tid for de offentlige kasser, ved at investere i 

vidensbaserede indsatser. Modellen er særligt udviklet til at regne på sociale indsatser, men 

kan også anvendes som inspiration og ramme for beregninger på sundhedsområdet. Hør om 

modellens tilblivelse, hvordan du bruger den, og hvordan du med den kan sige, hvordan en 

indsats påvirker den offentlige økonomi over tid. Modellens anvendelighed præsenteres også 

gennem en konkret kommunal case.  

v/Tine Hjernø Lesner, ph.d., specialkonsulent, Center for Data, Analyse og Metode ved 

Socialstyrelsen og Lyng Hibiscus Gregersen, specialkonsulent i København Kommune,  

Socialforvaltningen 

Sambiosen og Samsø Kommunes arbejde med sammenhængskraft  

Værdiskabelse for borgeren. Samarbejde med lokalsamfundet – og de unge. 

v/Jeppe Skriver, daglig leder af Idræts- og Kulturcentret Sambiosen 

Kl. 14.45  Fælles cykeltur til Energiakademiet 

Og historier om Samsø’s natur og kultur. 

v/Naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Kommune  

Kl. 15.30  Om værdien af at mobilisere sociale ressourcer i lokalsamfundet 

v/Jesper Roug Kristensen, Samsø Energiakademi 

Kl. 15.45 Velkommen til Forskningsakademiet – ny viden, her og nu 

Center for interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed 

v/Rikke Krølner, seniorforsker, SIF 

Defactum  

v/Jes Bak Sørensen, forsker, phd, Defactum 



 

Sundhedsstyrelsen 

v/Hanne Vibjerg, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen 

Steno - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser ”UNG19” 

v/ Lene Winther Ringgaard, Specialkonsulent, Steno Diabetes Center Copenhagen 

Evalueringsværktøj  

v/Sund By Netværkets temagruppe Dokumentation og Evaluering 

Kl. 17.00 Tak for nu og opsamling i plenum  

v/Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 

Kl. 17.10  Cykeltur og check-in på Ballen Badehotel 

Kl. 19.00 Drinks og appetizers 

på Ballen Badehotel 

Kl. 19.15 Har musik en helbredende effekt? Og har musik en gavnlig virkning på vores intelligens, 

trivsel og mentale sundhed? 

Seneste års forskning viser klar sammenhæng mellem musik og intelligens, sundhed og 

trivsel. Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Hvordan påvirkes mennesket 

af musik - fysiologisk, følelsesmæssigt og sprogligt, og hvordan bearbejder hjernen musik? 

v/Professor og jazzmusiker Peter Vuust, Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet 

Kl. 20:00  Netværksmiddag 

på Ballen Badehotel 

 

Program den 24. april 2020  

fra kl. 7.00  Morgenmad på hotellet – i eget tempo 

Kl. 8.15 Fælles transport i bus til Sambiosen 

afgang fra Ballen Badehotel 

kl. 8.30 Godmorgen 

Måler vi (tæt nok på) værdien for borgerne – eller er det systemværdi, vi måler?  

v/Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket  

Kl. 8.40 Godmorgensang 

Kl. 8.45 Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen 

Det er verdensmålene, der tæller - som en reel vision for en ny og bedre verden, en mere 

retfærdig og solidarisk verden, hvor flere og flere mennesker kan få et værdigt liv.  

v/ Steen Hildebrandt, professor, forfatter og foredragsholder 

Kl. 9.30 Blaffernationen – en anderledes fællesskabelse 

Om etablering af blafferstoppesteder som infrastruktur for flere samtaler og tillid mellem 

fremmede mennesker. Mere fællesskab og sammenhængskraft i Danmark. Eventyrlyst i 

hverdagen og større ressourcebevidsthed.  

v/Carsten Theede, Stifter af Blaffernationen 

Kl. 9.50 Diskussion ved bordene med netværk og kaffe 



 

Kl. 10.20 Mærk mennesker – det er glæden der tæller 

Det næste ungdomsoprør kommer til at handle om at elske samfundet. At nægte at gå med 

på de voksnes kynisme og blaserte træthed over en verden, de er ved at køre i sænk. Livet 

skal være sjovt, samfundet skal hjælpe mennesker og natur, og vi skal være stolte af vores liv. 

Resignationens, ironiens og sarkasmens tid er forbi. Vi skal genskabe samfundsglæden: 

opmærksomheden på, at vi kan løse de moderne problemer – fra klimaet til 

fremmedgørelsens ensomhed – ved at huske at sammen kan vi selv. 

v/ Tor Nørretranders, forfatter og Samsing. 

Kl. 11.05 Indflyvning til den involverende samtale 

v/Nanna Hebsgaard, Resonans 

Kl. 11.25 Tæller vi det, der tæller? - en involverende samtale 

Faciliteret af Nanna Hebsgaard, Resonans  

- Steen Hildebrandt 

- Tor Nørretranders 

- Carsten Theede 

- Jeppe Skriver 

- Otto Ohrt 

kl. 12.25 Tak for i år! 
v/Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 
 

Kl. 12.35 Madpakke to go! 

 

Kl. 12.45 Busserne kører fra Sambiosen til færgerne 

Færgerne afgår kl. 14.05 fra Ballen mod Kalundborg og kl. 13.15 fra Sælvig til Hou 

 

- - - - - -  

 

kl. 13.00  Repræsentantskabsmøde (for Sund By Netværkets koordinatorer) 

-    15.00  

Kl. 15.05 Busserne kører til færgerne, der afgår kl. 15.45 fra Sælvig og kl. 17.35 fra Ballen. 

 

 

Praktisk 

Vi sørger for al transport på Samsø, så lad bilen stå i Hou/Kalundborg. 

Husk selv at bestille færgebillet til og fra Samsø: 

Færge den 23.4. fra Kalundborg til Samsø (Ballen): kl. 8.50 

Færge den 23.4. fra Hou til Samsø (Sælvig): kl. 9.30 

Færge retur den 24.4. fra Samsø (Ballen) til Kalundborg: kl. 14.05 

Færge retur den 24.4. fra Samsø (Sælvig) til Hou: kl. 13.15 

Når du ankommer med færgen, får du udleveret en cykel, mens din bagage bliver fragtet direkte til Ballen Badehotel. 


