
Workshop:  
Bliv en solsikker kommune 

 

 

Velkommen! 
 



Ni kommuner 

Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding 

Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns 

Hovedstaden: Køge, Bornholm 

 

 

(afbud fra Køge og Kolding i dag) 

 



Program 

Kl. 10.00 Velkommen 

Kl. 10.25 Præsentation 

Kl. 10.40  Ønsker og forventninger 

Kl. 11.00  Introduktion til forandringsteori /programteori  
 
Kl. 11.30 FROKOST 

 
Kl. 12.15 Opsamling på forandringsteori 

Kl.12.30  Værksted: Lav din egen forandringsteori 

Kl. 13.45 Afslutning og opsamling  
  introduktion til hjemmeopgave 

 

 

 



Tilbagemelding på spørgsmål 

• Udfordringer: overblik, prioritering, 
samarbejde 

• Udbytte: Inspiration fra andre 
kommuner, formulering af solpolitik, 
værktøjer og redskaber  



INTRO TIL SOLKAMPAGNEN 



 

 
 

 

 

Med over 14.500  

nye tilfælde om året  

er kræft i huden den hyppigste  

og hurtigst stigende kræftform 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kræft i huden kan 

forebygges! 



 • Undgå solskoldninger  

• Få lavere livstidsdosis af uv-

stråling 
Kilde: WHO, IARC (international 

kræftforskningsgruppe under WHO) 













• Facebook 

 

• Musikvideo 

https://www.facebook.com/skrunedforsolenmellem12og15?sk=app_472539339494226
//filserv.cancer.dk/FOR/FOR-SOL/CEDS/Eva mv/Sommerkampagne/Sommerkampagnen 2013/Kampagneelementer/3xS Music Video.mov


Anbefalinger i solbeskyttelsespakken 

 

• 11 på grundniveau 

•  5 på udviklingsniveau 



Rammer 

Solbeskyttelsespolitikker: I sundhedspolitik og 
for institutioner  

G  

Solsikre legepladser G 
Skolesundhedstjenesten solbeskytter  G  

Solsikre kommunale udendørsarrangementer  G  
Solpolitik for kommunen som arbejdsplads  G  
Solbeskyttelse i by og rum  G  
Koordination G 
Solsikker fritid  U  
Solbeskyttelse ved erhvervslivets udendørs 
arrangementer  

U  

Solpolitik på private arbejdspladser  U  
Solbeskyttelse på badesteder  U  



Information og undervisning 

Opdateret viden om solbeskyttelse 
til personale  

G  

Undervisning i solbeskyttelse  G  
Information til borgere om 
solbeskyttelse 

G 

Kommunal informationsindsats i 
relation til nationale kampagner 

G 

Undervisning om solbeskyttelse på 
ungdomsuddannelser  

U  



MONITORERING VED SIF 
Spørgsmål 11: 

Har I sammenholdt egen indsats i kommunen med forebyggelsespakkernes anbefalinger inden for følgende pakker?  

(Ét kryds i hver linje) Ja  Delvist  Nej  Ved ikke  

Pakken om solbeskyttelse ............................  

 

Spørgsmål 14: 

Har I en intention om, at kommunens indsatser skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden for de 
forskellige pakker?  

Pakken om solbeskyttelse ............................  

 

Spørgsmål 15: 

I hvilken grad lever kommunens indsatser op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau inden for de forskellige pakker på 
nuværende tidspunkt?  

Pakken om solbeskyttelse ............................  

 

Spørgsmål 16: 

Har I en intention om, at kommunens indsatser skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på udviklingsniveau inden for de 
forskellige pakker?  

Pakken om solbeskyttelse ............................  

 

Spørgsmål 17: 

I hvilken grad lever kommunens indsatser op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på udviklingsniveau inden for de forskellige pakker 
på nuværende tidspunkt?  

Pakken om solbeskyttelse ............................  

 

 

 



- fortsat 
Spørgsmål 72: 
Hvor stor en andel af kommunens institutioner har en solpolitik, der beskriver, hvordan børn beskyttes mod solens uv-stråling?  
Daginstitutioner ...........................................  
Folkeskoler ...................................................  
Skolefritidsordninger ....................................  
Dagplejen .....................................................  
Ungdomsskoler ............................................  
 
Spørgsmål 73:  
I hvilken udstrækning sørger kommunen for, at der indtænkes skygge ved etablering og renovering af kommunens parker, offentlige 
legepladser og andre offentlige arealer?  
(Kun ét kryds)  
I stor udstrækning ..............................................................  
I nogen udstrækning ..........................................................  
I mindre udstrækning ........................................................  
Slet ikke..............................................................................  
Ved ikke ............................................................................. 
 
Spørgsmål 74:  
Hvor stor en del af eleverne i folkeskolens udskoling bliver rådgivet af sundhedsplejersken om sundhedsrisiko forbundet med uv-stråling? 
(Kun ét kryds)  
Alle eller næsten alle ....................................................  
Over halvdelen..............................................................  
Cirka halvdelen .............................................................  
Under halvdelen ...........................................................  
Ingen eller næsten ingen...............................................  
Ved ikke ........................................................................  
 
Evt. ekstra spørgsmål: 
I hvilken udstrækning sørger kommunen for, at kommunens legepladsinspektører har fokus på skygge som del af deres løbende til syn med 
kommunens legepladser? 

 



 

Ønsker og forventninger 
 Gå sammen med en du ikke kender og diskuter 

følgende to spørgsmål: 
 

• Hvilke behov har I for at komme i gang med 
solbeskyttelsespakken i jeres kommuner? 
 

• Hvad vil I gerne arbejde med på workshoppen i 
august? 
 

Skriv noter til opsamling i plenum 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=dRgklZyNxWkJaM&tbnid=L7_FYGHJDaCHtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://groennegaarden.esbjergkommune.dk/personalet/studerende-og-praktikanter.aspx&ei=w2u_UfmDHqnL0QXAs4GoCw&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNEeqO5Wj3VDYcZr-QlRht_Dvc3RPg&ust=1371585848593686


INTRO TIL FORANDRINGSTEORI 





HVAD ER EN FORANDRINGSTEORI? 

• Oversigtsmodel med fokus på input, aktiviteter og resultater  
  
• En forandringsteori er en måde at forsimple den komplekse virkelighed  
 
• Forandringsteorien: 

– giver et overblik over de forventede virkninger/resultater/effekter. 
– sætter fokus på sammenhængene mellem indsatser og resultater: hvis vi gør x 
 sker der y.  

– bidrager til at identificere centrale virkninger/resultater, som man senere kan 
måle på (dvs. giver feedback på præstationer). 

  
 OBS! Nogle kalder det effekter, andre forandringer, andre resultater, 

virkninger og nytte – terminologien er ikke afgørende – det handler om 
den udvikling, som borgeren/-erne gennemgår 
 

 



HVAD KAN VI BRUGE DEN TIL? 



FORANDRINGSTEORI GØR DET TYDELIGT: 
 

– hvad en organisation ønsker at opnå 
(resultater/virkninger) 

– for hvem (målgruppe) 

– hvordan (indsatser/aktiviteter)  

– og hvorfor (målsætninger). 

 



De fem trin i forandringsteoriprocessen 

1. trin 

3. trin 

2. trin 

5. trin 

4. trin 

- Hvilke problemer skal løses? 

- Hvem er målgruppen? 

-Hvad er de tilsigtede virkninger/resultater? 

- Hvilke indsatser og aktiviteter? 

- Hvordan tester vi om 
vores teori holder? 



 



HVORDAN MÅLER MAN SIN INDSATS? 

• Sundhedsstyrelsen (2007) – 20 
sider: Evaluering af 
forebyggelses- og 
sundhedsfremmeprojekter 
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Evidens_foreby
ggelse/Evaluering_forebyggelse.pdf 

 

• Sundhedsstyrelsen: 
Evalueringshåndbogen 
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Evidens%
20og%20metode/Vaerktoejer/Evalueringshaandbog.aspx 

 

http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Evidens_forebyggelse/Evaluering_forebyggelse.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Evidens_forebyggelse/Evaluering_forebyggelse.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Evidens_forebyggelse/Evaluering_forebyggelse.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Evidens_forebyggelse/Evaluering_forebyggelse.pdf
http://www.sst.dk/Sundhed og forebyggelse/Evidens og metode/Vaerktoejer/Evalueringshaandbog.aspx
http://www.sst.dk/Sundhed og forebyggelse/Evidens og metode/Vaerktoejer/Evalueringshaandbog.aspx
http://www.sst.dk/Sundhed og forebyggelse/Evidens og metode/Vaerktoejer/Evalueringshaandbog.aspx


HVAD SKAL VI NU? 

• To og to 

• Start med enten de aktiviteter I har besluttet at 
arbejde med – eller de virkninger I ønsker 

• Lav skema sammen 

• Skriv tydeligt – så renskriver vi efterfølgende 

 

• I har ca. 1 time i alt 

 

• Bed endelig om hjælp/sparring ;-) 



MERE VIDEN 

• Om arbejdet med forandringsteori i staten: 
http://www.oes.dk/OEAV/Vejledninger/OEkonomistyringsomraadet 

 
• Om Performance Leadership:  

http://www.ramboll-
management.dk/news/publikationer/2010/~/media/D8AFB2909CD643BCA66B204D5063539
F.ashx 

 
• “Kogebog” – forandringsteori i beskæftigelsesindsatsen:  

http://brmidtjylland.dk/Viden-om-
arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4%20Viden%20om%20arbej
dsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx 

 
• En god side om forandringsteori:  

http://www.theoryofchange.org  

 
 

http://www.oes.dk/OEAV/Vejledninger/OEkonomistyringsomraadet
http://www.ramboll-management.dk/news/publikationer/2010/~/media/D8AFB2909CD643BCA66B204D5063539F.ashx
http://www.ramboll-management.dk/news/publikationer/2010/~/media/D8AFB2909CD643BCA66B204D5063539F.ashx
http://www.ramboll-management.dk/news/publikationer/2010/~/media/D8AFB2909CD643BCA66B204D5063539F.ashx
http://www.ramboll-management.dk/news/publikationer/2010/~/media/D8AFB2909CD643BCA66B204D5063539F.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://brmidtjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Analyser/~/media/AmsRegionSite/MidtJylland/4 Viden om arbejdsmarkedet/Analyser/2011/Kogebogomforandringsteoriwebpdf.ashx
http://www.theoryofchange.org/


Næste gang 

Vi ses torsdag den 22. august kl. 10 -
15 i Kolding? 



Hjemmeopgave 

Medbring justeret og godkendt forandringsteori 
for jeres kommuner – gerne med 
forvaltningsansvar for enkelte aktiviteter 
 
Medbring eksempler på samarbejde på tværs 
 
 
 



TAK FOR I DAG 


