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Det Dobbelte KRAM
Et arbejdsgrundlag for mental sundhed
i en individualiseret samtid
Samskabelse har et særligt
potentiale for at skabe
større lighed i sundhed og
bæredygtigt forankrede
forebyggelsesindsatser i
lokalområdet.
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Et projekt der søger viden om, hvilken betydning
sundhedssamtaler har på elevers sundhed og trivsel
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Sund By Netværkets
model for samskabelse

Få inspiration til dit
sundhedspolitiske arbejde
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Byens Rum – Livet mellem husene

The Place Standard Model

Naturens Rige
Naturen som arena for mental
sundhedsfremme på tværs i kommunerne

Røgfri arbejdstid

Et værktøj til udvikling af dit lokalområde
STATENS INSTITUT FOR
FOLKESUNDHED

En undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner

STATENS INSTITUT FOR
FOLKESUNDHED

Drejebog til Sund By Netværkets
koordinatorer

Drejebog til Sund By Netværkets
temagruppeformandsskaber

Af Christa Breum Amhøj

Sund By Netværkets
strategi 2017-2020

Eksperimenterende gåture
med Place Standard Tool
- at lede efter mærkbare passager til
fællesskabt liv mellem husene

Udvalgte Sund By Netværksaktiviteter i strategiperioden
2017-2020 (med relevante links)
Vi håber, at du som aktivt medlem af Sund By Netværket kan have glæde af dokumentet – og at du vil dele
alt det vi sammen har bedrevet i netværket, med relevante kollegaer.
Her kan du se vores aktiviteter indenfor:

Tværkommunale indsatser
Andre publikationer
Sund By Netværksdage
Temagruppemøder
Andre aktiviteter i Sund By Netværket

Tværkommunale indsatser
Projekter er ikke en helt retvisende betegnelse, da Sund By Netværket netop gør en dyd ud af, at
vores tværkommunale indsatser altid har et langsigtet og bæredygtigt virke… at det er indsatser, der
forankres og lever videre ude i kommunerne. At de iværksættes i samarbejde med vores temagrupper.
Og i et tæt samarbejde med forskningen.

Â

LAKS – Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud 2016-2017

3-årigt partnerskabsprojekt med Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeuterne og COWI. Målet var at
sikre lige adgang til kommunale sundhedstilbud gennem en differentieret indsats over for borgerne.
Og at identificere konkrete måder, hvorpå kommunale sundheds-professionelle, kan sikre en bedre
udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt. Seks kommuner, 24
institutioner.
Afslutningsrapport 2017

Â

Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler 2016-2017

Afprøvning af udvalgte dialogværktøjer til mental og fysisk sundhedsfremme hos elever på erhvervsog produktionsskoler. Styrkelse af partnerskaber, erfaringsudveksling og systematisering af indsatser
mellem kommuner og skoler. Fire kommuner, otte skoler.
Evaluering af projektet
Projektkatalog 2018

Â

Naturens Rige I og II 2017-2018

Aktionslæringsforløb på tværs af 7 kommuner, der undersøgte og skabte ny viden om, hvordan vi bedst
bruger naturen i kommunernes mentale sundhedsfremmearbejde.
Afslutningsrapport 2017
Inspiration og materialer

Â

Krop og bevægelse i Naturens Rige 2018-2019

Aktionslæringsforløb på tværs af syv kommuner. Anvendelse af naturens sundhedsfremmende
potentiale til at fremme borgernes trivsel, og derigennem både den mentale og kropslige sundhed.
Afslutning og evalueringsrapport 2020
Metode og proceskatalog
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Â

Rygestop på dit sprog 1 og Rygestop på dit sprog 2 2017-2019

Sammen med Stoplinien og seks kommuner. Rekruttering via sociale medier og udarbejdselse af
materialer til rygestopforløb blandt borgere med tyrkisk og arabisk baggrund. Kulturelle forskelle.
Procesbeskrivelse
Håndbog til reaktive samtaler – inspiration til kommunerne
Håndbog til samtaleforløb – inspiration til kommunerne
Indsigter i rekruttering på sociale medier

Â

Sunde Borgere 2018 >>

Videndelingsplatform for gode kommunale cases på områderne tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental
sundhed, seksuel sundhed, naturen, corona -nye på vej…
”Hvad er Sundeborgere.dk?
Vidensskabelon
Kom i gang guide
Postkort

Â

Byens Rum 2018-2020

Afprøvning af kortlægnings- og dialogværktøjet The Place Standard Tool, udviklet af de
skotske sundhedsmyndingheder, i en dansk kontekst. Værktøjet kan bruges i udviklingen
af lokale større områder og specifikke steder.
Værktøjet The Place Standard Tool
Eksperimenterende gåture med The Place Standard Tool
Webinar om Byens Rum

Â

ABC for mental sundhed 2016 >>

Styregruppemedlem samt faglig videns- og erfaringsudveksling blandt medlemskommunerne. Via
temagruppen Mental sundhed, på tværs i netværket og som metodisk værktøjskasse i vores projekter.
Program og oplæg fra partnerskabskonference i 2018

Â

Brobygningskursus - lighed i sundhed 2018

I samarbejde med KL og Sundhedsstyrelsen, afviklede vi et to-dages minikursus i brobygning og
samarbejde om at fremme lighed i sundhed på tværs i kommunerne.
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Andre Publikationer
Vi har også udarbejdet en stor mængde publikationer i samarbejde med vores temagrupper og andre
samarbejdspartnere.
Sund By Netværkets temagruppe Mental sundhed, arbejdede sig gennem et halvt års proces,
i samarbejde med Future Navigator, frem til kvalificerede bud på de vigtigste årsager til stigende stress
og psykiske lidelser, samt ikke mindst på, hvordan indsatserne for bedre mental sundhed kan styrkes.
> Det dobbelte kram - et arbejdsgrundlag for mental sundhed i en individualiseret samtid 2019

Vores model for samskabelse baseret på projekterne, Naturens Rige, Fællesskabsagenterne og LAKS. I
samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed
> Sund By Netværkets model for samskabelse 2019

Corona vidensopsamling
> Refleksioner i en corona-tid 2020

Røgfri Skoletid i grundskolen.
> Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

En undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser om røgfri arbejdstid i de danske
kommuner
> Publikation om Røgfri arbejdstid sammen med Hjerteforeningen

Politikermateriale til lokalpolitikerne
> Tag vare på dine vælgere

Det at være koordinator i Sund By Netværket
> Drejebog til koordinatorer 2020

Det at være temagruppeformand i Sund By Netværket
> Drejebog til temagruppeformænd 2019

Mere engagerende mødefacilitering v. Handlemod
> Værktøjskasse
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VBA-materiale udarbejdet af arbejdsgruppe fra temagruppen Tobak i samarbejde med Kræftens
Bekæmpelse.
> Download ” Very Brief Advice – Meget kort rådgivning om rygestop”
> Download “Powerpoint til VBA agentuddannelse”
> Download “VBA Rollespil – Genoptræning”
> Download “VBA Rollespil – Jobcenter”
> Download “VBA Rollespil – Sundhedspleje”
> Download “VBA Rollespil – Sygepleje”

Oversættelse af beskæftigelseslovgivningen udarbejdet af temagruppen Beskæftigelse & sundhed
> Oversættelse af beskæftigelseslovgivning til fagpersoner i andre forvaltninger

Materiale til forældre udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med temagruppen Fysisk Aktivitet
> Fysisk aktivitet 0-4 år: støt dit barn, inspiration til bevægelse

Illustrationer til dialog med unge om tobak
> – find alle illustrationerne her

Place, People, Participation, Prosperity, Peace og Planet:
> De 6 p´er

Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv:
> Sammenhæng mellem de 6 p´er, verdensmålene og folkesundheden
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Sund By Netværksdage
Â

2017 – Sunde prioriteringer, investeringer og WHO i Ringsted.

Om vores tilknytning til WHO, sundhedsøkonomi i det forebyggende arbejde, praksisbaseret forskning
og naturen som arena for sundhedsfremme. Vi oplevede igen både nye og gamle medlemmers-,
samarbejdspartneres- og temagruppers generøse vidensdeling.
Find slides fra oplæg her

Â

2018 – Fællesskaber i Billund.

Hvordan relationer og fællesskaber kan være nøglen til at løse nogle at de store sundhedsudfordringer,
vi står over for i dag. Og hvordan vi som netværk ser det som én af vores fornemmeste opgaver at
arbejde for at skabe de bedste rammer for kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser,
der fremmer fællesskaber, brobygning og borgerinddragelse. Som løfter og inviterer - også de borgere,
der ikke er blandt de mest ressourcestærke.
Find slides fra oplæg her

Â

2019 – Fremtidens Unge på Lolland.

Om hvordan kommunen kan sætte rammen for fremtidens unge og deres trivsel. Vi inviterede de unge
med i en fælles drøftelse af, hvordan sammenhæng, relationer og fællesskaber er centrale byggesten
på vejen mod en bedre ungdomstrivsel, og hvordan gode relationer og det at indgå i meningsfulde
fællesskaber er afgørende for, at vi trives som mennesker.
Find slides fra oplæg her

Â

2020 – Tæller vi det, der tæller på Samsø (corona-aflyst).

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 bruges – både i relation til strukturel forebyggelse – men også ved
opnåelse af de blødere velfærdsresultater såsom frivillighed, samskabelse, fællesskaber og relationer,
som midler til en bedre sundhed for alle?
Program for de planlagte dage findes her
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Kronikker og debatindlæg og
høringssvar
> Vi skal tro på de unge april 2018
> Sundhed er langt mere end fraværet af sygdom 2019
> Sundhedsprofilen 2018 understreger behovet for forebyggelse
> KL er på rette vej med nyt forebyggelsesudspil
> Kronik af Otto Ohrt og partnerskabet bag projekt LAKS bragt i Kristeligt Dagblad
> Digital platform skal styrke vidensdelingen i kommunerne
> Høringssvar 1 fra Tobakstemagruppen
> Høringssvar 2 fra Tobakstemagruppen
> Hvordan bliver danskerne sundere? - podcastsamtale mellem Morten Grænbæk, Karin Fris Bach og
Lene Bruun

Udvalgte oplæg på konferencer
2017 LAKS på KL´s Sundhedskonference
2017 LAKS på Nordisk Folkesundhedskonference
2018 Naturens Rige på KL´s sundhedskonference
2019 Naturens Rige på KL´s sundhedskonference
Folkesundhedsdage 2019 – Ulighed i sundhed
WHO business meeting 2017-2020
Folkemødedeltagelse 2017-2019
Rundbordssnak – bedre forebyggelse, Danske Regioner 2019
Danske Regioners Ulighed i sundhed konference 2019
CAMP Folkesundhedslov, Danske Regioner 2020

Spørg sekretariatet, hvis du ønsker at få tilsendt slides fra vores
konferenceoplæg: post@sundbynetvaerket.dk
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Temagruppemøder
Temagrupperne i Sund By Netværket er vores faglige maskinrum. Medlemmer i temagrupperne udgør
den fagspecifikke praksisnære og strategiske viden om en lang række emner, der har betydning for
folkesundheden. Oversigten her viser mødeaktivitet og overskrift på møderne i perioden 2017-2020 med
link til slides.

Netværk for sundhed og lokalsamfund (Strategisk
lokalsamfundsudvikling fra okt. 2020)
26/01/2017: Interaktionen og koblingen mellem praksis og forskning i arbejdet med
sundhed og lokalsamfund
14/06/2017: Temagruppemødet orienterer sig mod det lokalpolitiske niveau, de lokale
medier og lokalsamfundenes egne aktører
28/11/2017: Dokumentation og evaluering i socialt udfordrede boligområder
03/10/2018: Sundhedsindsatser i periferien – udfordringer og tilgange til det
sundhedsfremmende arbejde i lokalområder på kanten
29/11/2018: Sociale og sundhedsfremmende indsatser skaber overskud på bundlinjen –
men hvordan måler vi det?
25/09/2019: Samskabelse og deltagelse
27/11/2019: Samarbejde med frivillige – bøvlet og berigende
03/03/2020: Virkningsevalueringer i lokalsamfundsbaserede indsatser
02/11/2020: Den blinde vinkel i forhold til ulighed i sundhed

Mad og måltider
30/01/2017: Mad i skolen
08/05/2017: Madleg – børns maddannelse og madkultur
08/09/2017: Overvægt
27/11/2017: Mad til sårbare grupper
28/05/2018: Medier (digitale vs. analoge)
07/09/2018: Overvægt
22/11/2018: Overvægtsindsatser: BED og JUMP
05/03/2019: Etniske minoriteter, sundhed og kost
06/06/2019: Unge og sundhed – mediernes magt
20/11/2019: ACT og vane- og overspisningscoaching
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Dokumentation og evaluering
31/01/2017: Innovativ evaluering og KAM-modellen i en kommunal kontekst med afsæt i
specifikke cases
16/05/2017: Målsætning, dataindsamling, indsatsteori
12/09/2017: Dokumentation og evaluering af kommunale forebyggelsestilbud
28/11/2017: Dokumentation og evaluering i socialt udfordrede boligområder
09/04/2018: Fællesmøde med Tobak
18/09/2018: Fysisk aktivitet og udeliv: hvad virker og hvordan ved vi det?
06/11/2018: Hvordan måler man et menneskes evne til at tackle livet – og den mentale
sundhed?
21/03/2019: Evaluering af sundhedsindsatser i beskæftigelsesafdelingen
18/09/2019: Vidensskabelonen og principfokuseret evaluering
03/03/2020: Virkningsevalueringer i lokalsamfundsbaserede indsatser
11/12/2020: Om evaluering af sundhedsindsatser

Natur, udeliv og sundhedsfremme
02/02/2017: Mænds sundhed og rehabilitering
16/05/2017: Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude!
28/09/2017: Naturen som arena for sundhed og trivsel
27/02/2018: Nye vinkler og inspiration til at åbne dørene til naturen og inddrage den i det
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde
04/06/2018: Motorik fra vugge til grav
18/09/2018: Fysisk aktivitet og udeliv: hvad virker og hvordan ved vi det?
25/02/2019: Hvorfor er oplevelser og erfaringer i naturen vigtige for alle mennesker? Og
hvordan kan vi blive bedre til at bruge naturen i vores sundhedsfremmearbejde?
24/05/2019: Hvordan kan vi bruge det blå naturrum i kommunale sundhedsindsatser?
22/10/2020: Praksis i naturen – kom og få konkret inspiration til at arbejde med borgere i
praksis i uderummet
19/06/2020: Inspiration til at bruge naturen som sundhedsfremmer, og coronaerfaringer
20/08/2020: Fællesskaber og sundhed i naturen – kursusdag 1
17/09/2020: Fællesskaber og sundhed i naturen – kursusdag 2 (-> virtuelt møde)
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Beskæftigelse og sundhed
03/03/2017: Robuste organisationer og robuste arbejdsfællesskaber
13/11/2017: På tværs af søjler/forvaltninger
21/03/2018: Inspiration og redskaber til indsatser, der kan hjælpe i arbejdet med at
bringe mænd videre til beskæftigelse
06/12/2018: Søvn og sundhed som beskæftigelsesrettet indsats
21/03/2019: Evaluering af sundhedsindsatser i beskæftigelsesafdelingen
09/09/2019: Funktionelle lidelser set både fra et sundheds- og fra et
beskæftigelsesperspektiv
10/06/2020: Om sammenhængen mellem stress-niveau og arbejdsrelaterede og ikkearbejdsrelaterede stressorer
29/10/2020: Kommunernes organisering af samarbejdet mellem Beskæftigelse og
Sundhed

Mental sundhed
03/03/2017: Robuste organisationer og robuste arbejdsfællesskaber
16/05/2017: Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude!
21/11/2017: Hvordan bliver danskernes mentale sundhed i fremtiden, og skal vi ændre
kurs nu? (del 1)
01/02/2018: Hvordan bliver danskernes mentale sundhed i fremtiden, og skal vi ændre
kurs nu? (del 2)
03/10/2018: Hjernen i livet – livet i hjernen
06/11/2018: Hvordan måler man et menneskes evne til at tackle livet – og den mentale
sundhed?
31/01/2019: Sorg og sorgproces i et sundhedsfremmende perspektiv
26/06/2019: Den neuroaffektive udviklingspsykologi i den kommunale forebyggelse
03/12/2020: De unges trivsel under coronakrisen, samt kriserelaterede ændringer i
levevilkår for voksne under coronakrisen
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Sunde arbejdspladser
07/03/2017: Sund By Netværkets overordnede strategi, hverdagsimplementering af
sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladser, samt evaluering af indsatser
11/10/2017: Træning i arbejdstiden, mænds sundhed og evaluering af sundhedsindsatser
14/03/2018: Fysisk efteruddannelse og mental sundhed på arbejdspladsen
24/04/2019: Hvad er Røgfri Arbejdstid og hvad nytter det?
09/10/2019: Strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen – hvordan?
07/10/2020: Mænds sundhed og strukturel sundhedsfremme på arbejdspladserne

Faldforebyggelse
31/05/2017: Ulighed i sundhed– er der noget vi kan blive bedre til?
01/11/2017: Nationale kliniske retningslinjer og foldtypologier
31/05/2018: Tidlig opsporing af fald
07/11/2018: Borgerrettet faldforebyggelse og erfaringsudveksling
08/05/2019: At holde balance, tværfaglighed og tidlig opsporing
08/11/2019: Svimmelhed og balanceproblemer

Alkohol
26/04/2017: Metoder og effekt af alkoholforebyggelse
29/08/2017: Ungeindsatser – KB præsenterer ’Fuld af liv’
20/11/2017: Ældreindsatser og samarbejde mellem alkoholbehandling og
alkoholforebyggelse
17/05/2018: Arbejdsdag i alkoholtemagruppen
19/09/2018: Tidlig opsporing og håndtering af borgere med alkoholproblemer på
psykiatriområdet
04/12/2018: Unge og alkohol – trivsel og rusmiddelbrug
13/03/2019: Muligheder og udfordringer ved opsporende indsatser
12/09/2019: Den gode model for overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse
ift. alkoholdebut og risikoadfærd. Og hvordan får vi bedst inddraget og samarbejdet med
forældrene omkring de unges fester og drikkekultur?
03/12/2019: Forskning i Alcohol’s harm to others (AHTO), tilbuddet BRUS og
15/06/2020: Uge 40-kampagnen, Familie og alkohol samt COVID-19 håndtering i
alkoholbehandlingen
21/10/2020: VBA om alkohol samt overgange mellem regionale og kommunale tilbud
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Fysisk aktivitet
27/09/2017: Implementering i praksis – hvad virker, for hvem og hvor & ”Temagruppens
fremtid”
29/11/2017: Drøftelse af gruppens arbejde i 2018 - bl.a. hvad næste års
temagruppemøder skal omhandle
04/06/2018: Motorik fra vugge til grav – Natur, udeliv og sundhedsfremme
18/09/2018: Fysisk aktivitet og udeliv: hvad virker og hvordan ved vi det?
13/05/2019: Besøg af blandt andre Bente Klarlund og oplæg om U-TURN projektet, samt
drøftelse af implementering i praksis
24/10/2019: Brobygning mellem kommune og civilsamfund” og de muligheder og
problemstillinger, der ligger heri
04/05/2020: Bevægelse i Coronatiden – hvordan får man bevægelse og idræt ind i
fjernundervisning for de ældste elever?

Tobak
22/05/2017: Årsmøde – Ulighed i tobaksforebyggelsen
09/04/2018: Fællesmøde med Dokumentation og evaluering
18/06/2018: Årsmøde – Røgfri skoletid
05/02/2019: Rekruttering og rygestop med succes
20/06/2019: Årsmøde - Rygning hos unge og unge/voksne
16/01/2020: Rygestop på dit sprog -Etnisk rygestop
18/06/2020: Videomøde om rygestop via telefon og video
22/10/2020: Tobaksafhængighed

Seksuel sundhed
24/05/2018: Opstartsmøde
08/11/2018: Seksuel dannelse – sådan sikrer vi, at børn og unge får et godt afsæt
22/05/2019: Seksualundervisning/vejledning til børn og unge som på grund af autisme
og/eller ADHD har brug for en lidt anderledes tilgang til emnet
08/10/2019: Alle har ret til seksualitet – Seksuel sundhed til voksne med
autismespektrumforstyrrelse (ASF), ADHD og/eller udviklingshæmning
06/10/2020: ”Se på dig selv” – LGBT+, unge og ældre
02/12/2020: Krop, køn og trivsel
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Det gode ungeliv
13/11/2018: Unges hverdagsliv – robusthed, værdier og trivsel
27/02/2019: Hverdagsmestring
17/09/2019: Hvordan forbedrer vi den mentale sundhed blandt unge?
23/06/2020: Ungdommen i en COVID-19 tid
04/11/2020: Kommunikation og sociale medier
02/12/2020: Krop, køn og trivsel

Overvægt
04/09/2020: Drøftelse af viden på området samt gruppens fokus fremadrettet

Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv
26/02/2020: Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv- inspirationsdag
17/09/2020: Klimaet på sundhedsdagsordenen – og omvendt

Hygiejne
15/12/2020: Opstartsmøde

Sund By Ledernetværket (for ledere med ansvar for sundhedsfremme
og forebyggelse)
2018: Ledelse på tværs samt ledelse af forandringer (2 møder)
2019: Investeringsstrategi for sundhedsfremme og forebyggelse samt ledelse af frivillige
(2 møder)
2020: Det modige lederskab i en COVID-19 tid; Om kriseledelse, ledelse i
mellemrummet af hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse, lederen af sundhed i
centrum og udnyttelse af dette potentiale samt når lederen bryder op og ud af de faste
rammer (4 virtuelle møder)
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Andre aktiviteter i Sund By
Netværket
Corona- møderække
29/04/2020: Sund By Netværkets coronamøde 1
15/05/2020: Sund By Netværkets coronamøde 2
28/05/2020: Sund By Netværkets coronamøde 3

Foodmaker workshop
01/09/2020: Foodmakers digitale workshop
09/09/2020: Foodmakers digitale workshop
14/09/2020: Foodmakers digitale workshop

Kultur på recept
20/10/2020: Silkeborg Kommunes erfaringer

SiToM
Månedlige møder hver den Sidste Torsdag i Måneden kl. 8.45-9.30 med Nyt fra Sund By
Netværket, inspiration fra dine kolleger rundt om i hele Danmark, og input fra udvalgte
temagrupper. Og Sund By Netværkets ”åbne kanal”, hvor du kan spørge om hvad som helst!
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Koordinatordage/fællesmøder 2017-2020
23-24/11/2017: Koordinatordage 2017
06/11/2018:

Koordinatordag 2018

22-23/08/2019: Fællesmøde for koordinatorer, temagruppeformænd og bestyrelse 2019
20/11/2020:

Fællesmøde for koordinatorer, temagruppeformænd og bestyrelse 2020

20/11/2020:

Fællesmøde kun for temagruppeformandskaber

Virtuel opkvalificering
03/06/2020: Virtuel opkvalificering som mødeleder for temagruppeformandskaber
07/10/2020: Virtuel opkvalificering – workshop for alle
22/10/2020: Virtuel opkvalificering – workshop for alle
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Sund By Netværket
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk

