
Hvad står vi på?

➢ Viden om implementering af eksisterende indsatser og hvordan en given indsats virker kan sætte 
retningen for fremadrettede sundhedspolitiske prioriteringer og strategiske satsninger 

➢ Dokumentation og evaluering opfattes som et middel til læring i en vidensinformeret ledelse og 
praksis, der dels kan understøtte at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber største 
værdi for borgerne 

Ambitionen i temagruppen

➢ At skabe et arbejdende fællesskab, hvor omdrejningspunktet er evalueringsarbejde i en 
kommunal kontekst og anvendelse af evalueringsresultater i praksis gennem udvalgte cases

➢ Styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde, med fokus på den 

interne implementerings- og forandringskraft til mere sundhed for pengene og størst værdi for 

borgerne

Temagruppen for Dokumentation og Evaluering 
- Evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd

Det overordnede formål for temagruppen

➢ Komme nærmere et svar på spørgsmålet;
• Hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder?

Den logiske model
- Et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser

Virkende mekanismer og kontekst 



Evalueringsværktøj
- Et kvalificerende værktøj til kommunal praksisnær evaluering

Indhold og anvendelse 
- Værktøjet er;
• En guide til kvalitetssikring af de forskellige procestrin for evaluering 

af indsatser på folkesundhedsområdet
• En guide til refleksion over de vigtige komponenter i en evaluering, 

med afsæt i anerkendte folkesundhedsvidenskabelige principper
• Praksisnær og anvendelsesorienteret fra en simpel til en mere 

kompleks evaluering
• Enkelt og intuitivt – og samtidig ambitiøst hvad angår 

dokumentationskvaliteten 
• Værdiskabende for en mere videns- og datainformeret ledelse og 

praksis, hvor beslutninger og udvikling i praksis sker på et 
kvalificeret grundlag    

Form og opbygning
- Cirkulær tilgang til evalueringsarbejdet

Understøtter både proces- og 
effektevaluering (værdi for borgerne)

Hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke 
omstændigheder?

• Viser vejen til resultater/virkning
• Understøtter planlægning af ens evaluering
• Understøtter valg af evalueringstype
• Hvad skal vi finde svar på



Processen fremadrettet 
- Udbredelse og implementering af Evalueringsværktøjet i arbejdet med dokumentation og evaluering i kommunerne

KOMMENTERING OG 
KVALITETSSIKRING

Evalueringsværktøjet 
vil blive delt med 

temagruppens 
medlemmer

TEMAGRUPPEMØDE

D. 17. maj lanceres 
Evalueringsværktøjet 

på et 
Temagruppemøde – vi 

gennemgår de 
forskellige trin i 

værktøjet

FRIGIVELSE

Efter 
temagruppemødet i 

maj frigives 
Evalueringsværktøjet 

på Sund By Netværkets 
hjemmeside 

UDBREDELSE OG 
IMPLEMENTERING

SBN sekretariatet og 
Temagruppen for 

Dokumentation og 
evaluering vil 

understøtte udbredelse 
og anvendelse af 

værktøjet


