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Folkesundhedsudfordringer og Verdensmål 
– Et innovationsprojekt mellem VIA 
University College og Horsens Kommune
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Verdensmålene i Horsens Kommune –
et par eksempler
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Tværprofessionelt Innovationsforløb

• Tre dage med 90 sygepleje- og pædagogstuderende i 
tværprofessionelle grupper

• FIRE-modellen

• Strukturen for forløbet designet af undervisere på uddannelserne.

• Udgangspunkt: Sundhedsudfordringer fra ”kommunal virkelighed” 
med overordnet fokus på Verdensmål 3 og 10

• Sund By ansvarlig for: 

• Definere og præsentere udfordringer

• Indledende vejledning og sparring

• Sparring på grundfortælling

• Deltagelse i aftagerpanel – feedback på pitch 
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”Verdensmål, Partnerskaber og 
Innovation” 
• Nytænke det etablerede

• Understøtte værdiskabende forandring

• Partnerskaber på tværs

• Fælles sprog 

• Verdensmål 3 og 10

• Synergier og sammenhænge

• HUSK! IKKE FACIT
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”Glokale” udfordringer

• Globalt og lokalt – på samme tid

• 2030 agendaen bestemt på globalt plan, men løsningerne 
implementeres og ”får liv” lokalt.

• Ideer der udtænkes på den anden side af kloden kan gøre en 
kæmpe forskel i Danmark (og omvendt)
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• Ensomhed i en højteknologisk verden
• Når alle skal med – ”Bevæg Dig for Livet” 
• Sundhedsfremmende byplanlægning og –

udvikling
• Innovative løsninger på KRAM-udfordringer

Kommunale folkesundhedsudfordringer i 
et Verdensmålsperspektiv
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Ensomhed i en højteknologisk verden

Udfordring/Disharmoni

• Følelse af ensomhed bliver af mange relateret til ”sociale medier” 
og teknologi. 

• Hvordan kan teknologi/internettet bruges positivt til at mindske 
ensomhed, styrke fællesskaber og understøtte god mental 
sundhed blandt borgere? 
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Når alle skal med: ”Bevæg Dig for Livet” 

Udfordring/Disharmoni

• Hvordan får vi aktiveret de mest udsatte for inaktivitet (ældre, 
overvægtige, handicappede osv.) og skabt rammer der opfordrer 
og inspirerer til aktivitet i fritiden? 

• Mulighed for at tænke procesorienteret – både aktiviteter, der 
fungerer som bro fra inaktivitet til begyndende 
bevægelsesaktivitet, og aktiviteter med stigende aktivitetsniveau. 
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Sundhedsfremmende byplanlægning og
-udvikling
Udfordring/Disharmoni

• Hvordan kan vi tænke generel (og/eller specifik) sundhedsfremme 
ind i byplanlægningen, nybyggerier og den overordnede 
byudvikling? 

• Vigtigt at afklare om jeres fokus er på overordnet 
sundhedsfremme, eller om I vil fokusere på specifikke områder
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Innovative løsninger på KRAM-
udfordringer
Udfordring/Disharmoni

• Hvordan kan nye projekter / partnerskaber / socialøkonomiske 
virksomheder være med til at styrke indsatserne omkring flere, og 
måske alle, af KRAM-elementerne? 

• Vær skarpe på hvilke målgrupper af borgere I fokuserer på, og 
hvordan løsningen tager højde for særlige udfordringer og 
potentialer blandt målgruppe(rne). 
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Løsningsforslag og ideer

Ensomhed

• Madlavningshold for ensomme unge hvor kokken streames online | 
Aktivitets-app for unge | Fællesskabsgruppe – ”Kontakten” | 

Bevæg Dig for Livet

• ”Motion mod depression” | Projektforløb i folkeskolen | Smartwatch | 
”Ungespace” – partnerskab med Headspace + fysisk aktivitet

Sundhedsfremmende byplanlægning

• Tarzan-bane gennem gågaden | Ungdomshus | Stier i lokalsamfund | 

KRAM

• Socialt fællesskab for tidligere misbrugere omkring fysisk aktivitet 
og madlavning | ”Mit studieliv” for studerende på VIA | Temauge i 
folkeskole | 
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Løsningsforslag: Tarzan-bane gennem 
gågaden i Horsens
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Resultater og Indsigter

• Verdensmålene som rammesætning af (”glokale”) folkesundheds-
udfordringer, der fordrer nytænkning og inspiration fra nye 
perspektiver. 

• Verdensmålene et godt værktøj til at åbne op for innovative 
tilgange til partnerskaber og tværprofessionelt samarbejde.

• Synlighed og gensidig inspiration – styrket kendskab til Horsens 
Kommune/Sund By blandt de studerende og nye perspektiver på 
kommunale sundhedsudfordringer fra unge mennesker.

• Udvikling af samarbejder med uddannelsesinstitutioner (nyt forløb 
med VIA, YouGlobe, DIS).

• Fokus på HVORDAN og ikke HVAD. 
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SPØRGSMÅL? 


