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Temagruppemøde i Dokumentation og Evaluering 

Mandag d. 17. maj 2021 (virtuelt)   

Program for dagen 

Kl. 10.00-10.15  Velkomst og præsentation af dagen v. Ditte og Louise (Formandskabet). 
     
 
Kl. 10.15-10.50 Præsentation af evalueringsværktøjet til brug i sundhedsindsatser 

`Den gode kommunale model´ v. Frederik Schou-Juul, Videnskabelig Assistent, Statens 
Institut for Folkesundhed og Jan Andersson, Specialkonsulent, Sund By Netværkets 
Sekretariat 
 
Kommunerne skal prioritere benhårdt i de kommunale sundhedsfremme- og 

forebyggelsesopgaver og kun vælge det, som vi allerede ved, virker. Men hvordan ved vi, 

hvad der virker og med god effekt? Svaret på dette spørgsmål kan findes ved hjælp af god 

dokumentation og kvalificeret evaluering af kommunernes sundhedsfremme– og 

forebyggelsesindsatser. Netop derfor er det tværkommunale arbejde i Sund By 

Netværkets Temagruppe Dokumentation og Evaluering fortsat højaktuelt. I temagruppen 

har kommunale medarbejdere siden år 2016 delt viden om - og praksisnære erfaringer 

med - dokumentation og evaluering i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde - 

og er i fællesskab blevet klogere på det komplekse område, der rummer mange 

forskellige tilgange, metoder og teorier. Med afsæt i dette arbejde, har Sund By 

Netværket nu udviklet et kvalificerende værktøj til kommunal praksisnær evaluering, i 

samarbejde med temagruppen, Statens Institut for Folkesundhed og Steno Diabetes 

Center Copenhagen. Med dette evalueringsværktøj er det måske nu muligt at svare på 

spørgsmålet – hvad virker, for hvem, og under hvilke omstændigheder?    

 
Kl. 10.50-11.10 Temagruppens rolle ift. implementering af værktøjet – ”Spread the word”  
 
 Hvad kan/vil/skal vi i Temagruppen for Dokumentation og Evaluering for at få viden ud 

om eksistensen af dette værktøj?  

• Formandskabet faciliterer en fælles drøftelse af hvordan kommunikationen af 
redskabet i kommunerne gribes an  

o Hvem er målgruppen, kommunikationskanaler mm?  
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Hvordan kan temagruppen understøtte implementeringsopgaven i praksis? 
 
Kl. 11.10-11.50 Præsentation af casebaseret audit v. chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard, DEFACTUM, 

Region Midtjylland. 
 

For at kunne udarbejde den bedst tænkelige evaluering er det næsten afgørende, at du 
har lavet en god logisk model. Den skaber nemlig grundlaget for, at du kan zoome ind på 
formålet med evalueringen, formulere evalueringsspørgsmål samt tage stilling til, hvilket 
evalueringsdesign, der kan besvare dine evalueringsspørgsmål bedst. Temagruppen har 
gentagne gange arbejdet med udarbejdelsen af den logiske model.  

Mett Marri vil kort fortælle om metoden ”casebaseret audit” og hvordan hun kan se den 
spille sammen med vores evalueringsmodel med (hvad virker for hvem/hvorfor og under 
hvilke omstændigheder) in mente. Metoden kan bruges med udgangspunkt i individuelle 
borgercases, men kan også anvendes indsatsmæssigt i et udviklende øjemed.  

På denne halve time gives en appetitvækker på casebaseret audit som er et bud på en 
metode ind i redskabets evalueringsdesign. Vi vil på et senere møde høre detaljeret om 
metoden, der kan formes på forskellig vis.  

Omdrejningspunktet for den casebaserede audit er et møde, hvor fagpersoner og øvrige 
videnspersoner systematisk vurderer og drøfter en afgrænset faglig problemstilling. 
Casebaseret audit tager højde for, at paneldeltagernes kriterier for faglig kvalitet kan 
være forskellige. Heri ligger potentialet for nuancerede vurderinger. Den casebaserede 
audit tilbyder:  

- En grundig gennemgang af cases med relevante tværfaglige og tværsektorielle vinkler på 
hændelsesforløbet, ofte med inddragelse af borgerens perspektiv  

- At involverede fagpersoner, ledelsesrepræsentanter og andre relevante parter drøfter 
forløbet eller hændelsen igennem med hinanden i en styret proces med tydeligt fokus på 
læring, hvilket giver et konstruktivt grundlag for videre udvikling  

- Praksisnære anbefalinger til den faglige tilgang; hvordan kritiske forløb eller hændelser 
kan forebygges i fremtiden, eller god fagpraksis kan fastholdes  

Audit har i mange år været anvendt til kvalitetsudvikling inden for både sundheds- og 
social området. Se en uddybende beskrivelse af casebaseretaudit  på DEFACTUMs 
hjemmeside: Casebaseret audit - DEFACTUM 

 
Kl. 11.50-12.00  Afrunding og tak for i dag v. Ditte og Louise 
 
 
 

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/kerneydelser/casebaseret-audit/

