
Temagruppemøde – Verdensmålene i et 

folkesundhedsperspektiv: Fra politik til praksis – 

Verdensmålene i kommunale sundhedspolitikker 

 
Noter 

Hvorfor var deltagerne med i dag? 
• Står overfor at skulle udarbejde ny sundhedspolitik i 2022 

• Skal netop i gang med at udforme handleplaner til en ny sundhedspolitik. 

• Inspiration til KV21 materiale om hvordan Verdensmålene bruges konkret i kommunens 

(sundheds)politikker 

• Interesse for kommunale Verdensmålstiltag og –politikker. Interessant ift. arbejde på 

uddannelsen med Verdensmålene ift. undervisning og vejledning af studerende. 

 
Hvad kan Vores Mål bruges til? 

• Vores Mål et værktøj til at gøre Verdensmålene konkrete. I forbindelse med oplæg for 

lokalt storkøkken kunne man tage udgangspunkt i Vores Mål for at gøre det konkret, 

lokalt betinget og forståeligt. En stor kommunikationsgevinst i at bruge Vores Mål. 

• Muliggør oversættelsen af Verdensmålene til en dansk kontekst – styrker relevansen og 

de mulige koblinger ifm. projekter, undervisning m.m.  

• Løftestang til at tale ind i dagsordener.  

• Mere pondus til at gå ind i andre forvaltninger  

• Sammenhæng med andre aktører om at løfte en fælles dagsorden 

• Med til at kvalificere og anerkende når vi arbejder på tværs → et fælles udgangspunkt.  

• Vores Mål som både konkret, ambitiøs måling af indsatser >< strategisk inspiration / 

rettesnor til indsatser – ”det her kunne vi også arbejde”. 

• Sundhed er ofte det klassiske KRAM med andre aktører → at kunne formidle at sundhed 

går på tværs og involverer sektorkobling. Både Verdensmålene og Vores Mål kan være 

med, når man skal bredt ud – fx ift. borgerne.  

 

Hvad er fokus i de deltagende kommuners sundhedspolitikker?  
• Ansvar (personlig og fælles) / Tillid / Lighed i sundhed / Nærhed og fællesskaber / 

Sunde rammer / Samarbejde / Livsglæde / Partnerskaber / Sundhed i hverdagen / 

Uddannelse og job / Ensomhed og psykisk sårbarhed.  

• Der er tale om Visionspolitikker – ikke konkrete målepunkter og handlinger – der skal 

laves selvstændige handleplaner  

• Verdensmålene indgår i den strategiske, overordnede ramme for politikker/strategier, 

men indgår ikke på en handlingsorienteret / indikator måde.  

 

Hvad er udfordringerne i at bruge Verdensmål / Vores Mål i kommunale 
politikker?  

• Kræver relativt stort benarbejde, at få overblikket / forståelsen / kendskabet / 

relationerne til at vide hvad der foregår i egen kommune og skabe sektorkoblingerne / 

bruge Verdensmålene til at kommunikere ind i deres virkelighed.  

• Hvad betyder Verdensmål i praksis? 

o Konkrete, kommunale indsatser 

o Værktøj og sprog til at skabe bedre kendskab på tværs af forvaltninger / 

sektorer / siloer (både internt og eksternt) 

• Hvornår er det skåltaler og hvornår er det praksis i en kommunal virkelighed?  

• Er der målbare mål i politikken? Tør man det? Er det en barriere? 

o Der er ikke i selve sundhedspolitikken → Bevæger sig meget på visionsniveau.  

o I handleplanerne er der ønsker om målbare ting – hvordan skal vi evaluere det – 

hvad sætter vi i gang og hvorfor  

o Der skal til at måles på ting – ikke noget der bliver gjort ordentligt nu.  

 


