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Status på projekt om sundhedskonsekvensvurdering 

Sund By Netværket har en arbejdsgruppe under temagruppen om sundhed på tværs. 

Arbejdsgruppen holder fokus på sundhedskonsekvensvurdering, og er i gang med 2. fase af tre. Da 

projektet har en vis volumen er projektansvarlige Henrik Nørgaard fra Horsens Kommune bedt om 

at deltage i mødet den 3.11., aflægge status og indgå i diskussionerne om vilkår for og fremtidige 

netværksaktiviteter. 

 

Vi har gennemført følgende i projektet: 

 undersøgelse af erfaringer med sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i kommuner og regioner 

 portal om SKV på Sund By Netværkets netsted 

 tilknytning af følgegruppe til projekt 

 udformning af modeller for implementering af SKV i kommuner 

 

Vi er i gang med følgende: 

 pilotafprøvning af modeller for implementering af SKV i tre kommuner, herunder afholdelse af 

kurser om SKV.  

 

Uddybende 

Vi har i kraft af vores kortlægning af tendensen inden for SKV fået synliggjort interessen for SKV i 

Danmark. 

Med pilotprojekterne er projektdeltagerne i fuld gang med at finde fælles fodslag for 

sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på tværs af sektorer - her specielt samarbejdet 

mellem det tekniske område og sundhedsfremme-/forebyggelsesområdet. 

Der bliver i øjeblikket afprøvet forskellige metoder til implementering af SKV i det kommunale 

arbejde, herunder: 

 en integreret sundheds- og miljøscreening af planer og programmer, 

 en selvstændig sundhedsscreening af planer, programmer og projekter i det tekniske område, 

som vurderes relevante at screene af de respektive projektledere.  

 

Der er endvidere ved at blive udarbejdet et bæredygtighedsscreeningsværktøj til udvalgte typer af 

initiativer, som skal anvendes af alle forvaltninger, og som også gerne skulle nå at blive afprøvet. 

Vi planlægger at udarbejde et e-læringsværktøj, som kan understøtte implementeringen af SKV. 

Vi kan på nuværende tidspunkt sige, at vores oplysende indsats for at fremme tankegangen om 

strukturel sundhedsfremme er yderst vigtig for implementeringen af SKV. Sund By Netværket som 

medie- og netværksplatform har vist sig gavnlig. Interessen for projektet går ud over SKV-gruppen, 

bl.a. var der en god interesse for de to workshops om SKV ved netværksdage 2011. Desuden er der 

planlagt et oplæg om SKV for direktionsgruppen for Stevns Kommune i december. 

Den store udfordring i projektet bliver forankringen af viden og erfaring fra projektet samt 

overtagelsen af informationsarbejdet og den assistance, som SBN sekretariatet, SKV-gruppen og 

den tilknyttede eksterne konsulent på nuværende tidspunkt udøver i forbindelse med projektet. 
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