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Temagruppemøde om lokalsamfund som sundhedsfremmende arenaer – fra politik til praksis 
Som deltager vil det være en fordel at have læst de cases, der præsenteres på dagen på forhånd. Links findes under 
de tilhørende programpunkter. 
 
Den 25. oktober 2022 i Randers  

 
Tidspunkt 

 
Programpunkt 

 
10.00 

 
Velkomst og introduktion til håndbogen ved formandskabet Mia Butler og Malene Steiniche 
Kjær 

 
10.30 

 
Aalborg Kommune, ’Børneliv i sund balance’ ved Projektleder Kristina Thitgaard Poulsen, som 
bl.a. vil komme ind på: 

• Hvordan samarbejdes med lokale aktører – både kommunale og frivillige, og hvordan er der 
skabt ejerskab for indsatsen i lokalområdet både i kommunale arenaer og i civilsamfundet? 

• Hvordan sikres et kvalificeret samspil mellem det strategiske og praktiske niveau? 

• Hvordan arbejdes der med bæredygtighed i indsatsen både i lokalsamfundene og generelt i 
kommunen? 

 
Link til casen 

 
11.15 

 
Projektledernes dilemmaer i samskabende indsatser i lokalsamfund ved Johanne Frøsig 
Pedersen, Videnskabelig Assistent –Projektleder på ”Metoder til samskabelse og 
brugerinddragelse i udvikling og implementering af kommunale sundhedsindsatser”, Aalborg 
Universitet 
Johanne vil perspektivere og drøfte de dilemmaer, som lokale projektledere kan stå i, når de 
organisatorisk positioneres et sted mellem strategisk ledelse og samskabelse. Hun vil tage 
udgangspunkt i artiklen ’Strategisk ledelse af samskabelse - en hårfin (magt)balance’. 
  
Læs artiklen her 

 
12.00 

 

Viborg Kommune, ’Sundhedssatellitter’ ved Line Falk Jacobsen 

• Kort om sundhedssatellitterne 

• Sundhedssatellitternes samspil med civilsamfundet 

• Samspillet mellem Sundhedssatellitterne lokalt og Samarbejdsmodellen, der gælder hele 
Viborg Kommunen 

 
Link til casen 

 
12.45 

 
Frokost 

mailto:post@sundbynetvaerket.dk
https://sundeborgere.dk/case/boerneliv-i-sund-balance/
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/467099592/STRATEGISK_LEDELSE_AF_SAMSKABELSE_EN_H_RFIN_MAGT_BALANCE_vol2.pdf
https://sundeborgere.dk/case/sundhedssatellitter/


 

 

 
13.15 

 
Randers Kommune, Sundhedshuset Havndal v Rikke Tarnow Friis-Hundborg 

• Hvordan er Sundhedshuset i Havndal blevet hele kommunens sundhedshus, hvor alle 
forvaltninger spiller en rolle? 

• Hvilken rolle spiller civilsamfundet i Sundhedshuset i Havndal?  
 
Link til casen  

 
14.00 

 
Havndal kooperativet ved Knud Ryom, PhD og adjunkt ved Institut for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet 
 
Knud vil beskrive, hvordan der er blevet arbejdet med den såkaldte STICKE-metode i Havndal 
kooperativet med henblik på at styrke børns sundhed og trivsel i lokalsamfundet. 
 
Læs mere her  

 
14.45 

 
Afrunding og tak for i dag. Vi slutter kl. 15.00 

 
 
Hvis du vil høre om de øvrige cases fra publikationen Lokalsamfund som sundhedsfremmende arenaer – fra politik 
til praksis, så deltag på mødet den 6. dec. 2022. Tjek kalenderen og tilmeld dig her.  
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