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INDLEDNING
I dette notat skitseres de resultater, som fremgår af analysen ”Grib livet  - hold dig på
toppen. Midtvejsstatus april 2016”. Analysen har fokus på at evaluere de indsatser, 
der har fundet sted i fire pilotprojekter i fire udvalgte nærmiljøer, som har følgende 
målgrupper: 

• Unge i Uddannelsescenteret
• Børn og familier i børnehaven Boager
• Psykisk sårbare i aktivitets - og samværstilbuddet Mødestedet
• Voksne i og omkring Pyramiden (bibliotek og museum). 

Notatet indeholder baggrund for forebyggelsesprogrammet ”Grib Livet – hold dig på 
toppen” samt et kort ekstrakt af det metodiske og teoretiske udgangspunkt for 
indsatsen. Derudover fremgår de foreløbige konklusioner og anbefalinger for de fire 
nærmiljøer.   

BAGGRUND
Gribskov Kommunes Byråd besluttede i budgetaftalen for 2014-17 at etablere en 
tværgående programorganisation med det formål at udvikle og revidere den 
borgerrettede forebyggelse i Gribskov Kommune. Formålet for Programorganisationen
er at sikre strategisk ophæng og politisk forankring på tværs af fagudvalg samt at 
bygge videre på anbefalinger fra Temaudvalget fra 2013 og forbedre 
implementeringen af forebyggelsespakkerne.

Denne programorganisering er siden blevet døbt ”Grib livet – hold dig på toppen” og 
favner al borgerrettet forebyggelse i kommunen. 

Programmet skal ”gribe” alle forpligtelser fra nationalt og regionalt hold – samt de 7 
nationale mål for danskernes sundhed, som Regeringen udkom med i 2013 1

Figuren herunder viser, hvad der under programmet er blevet arbejdet med i løbet af 
2014-2015. 

1Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes, 2) Flere børn skal trives og have god mental sundhed, 3) Flere voksne skal trives og 
have god mental sundhed, 4) Flere skal vælge et røgfrit liv, 5) Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebutten skal 
udskydes blandt unge, 6) Færre børn skal være overvægtige, og 7) Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen).
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Programmet er politisk båret med Social- og Sundhedsudvalget ved roret. Udvalget 
godkendte i august 2014, at programorganiseringen startes op i fire udvalg; 
Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Social- og 
Sundhedsudvalget. Disse omfatter de store velfærdsområder og skal være med til at 
tilrettelægge fokus i programmet.

Programmet blev skudt i luften den 24. september 2014, hvor der blev afholdt et 
temamøde med deltagelse af de fire udvalg. Formålet med temamødet var at give 
udvalgene fælles afsæt for den konkrete udmøntning af programorganiseringen og 
drøfte, hvilke nærmiljøer, der på de forskellige fagområder, bør prioriteres i første 
omgang.

De fire nærmiljøer

I oktober 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget så at pege på ét konkret 
nærmiljø inden for hvert fagområde til at udgøre arenaen for udvikling og forsøg med,
hvordan vi kan lykkes med at integrere sundhedsfremme og forebyggelse i vores 
kerneopgave.

De 4 nærmiljøer er:
• Børnehuset Boager
• Pyramiden (bibliotek og museum)
• Mødestedet (aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare)
• Uddannelsescenteret
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Nærmiljøerne blev valgt ud fra følgende formål:
• At fokusere på nærmiljøer - der hvor kommunen møder borgerne
• At arbejde med trivsel og sundhedsudfordringer - også kaldet mental sundhed, 

som er centralt i forebyggelsen af bl.a. fysisk inaktivitet, overvægt og udvikling 
af psykiske lidelser.

• At inddrage borgerne i udformning af tilbud og indsatser 
• At målrette indsatserne mod de målgrupper, hvor potentialerne for at skabe 

grundlæggende sunde vaner er størst

Med afsæt i de tilbud og indsatser, der allerede eksisterer i nærmiljøerne, er der 
tilrettelagt en proces, der stiller skarpt på, om disse understøtter trivsel og sundhed. 
Det blev endvidere besluttet, at de tiltag, der sættes i værk i nærmiljøerne, skal 
effektmåles – det er nødvendigt at måle på, hvad der virker, for at kunne bruge 
forebyggelseskronerne klogt.

Hvad er nyt?

Det nye er arbejdsmetoden. I nærmiljøerne arbejdes der med, at integrere 
sundhedsfremme som en systematisk del af kerneopgaven. Det betyder, at 
sundhedsfremme og forebyggelse bliver en metode til at nå de mål, vi i forvejen 
arbejder med, frem for at være et mål i sig selv – fx en metode til at få unge i 
uddannelse, til at øge trivsel og læring hos børn, til at integrere psykisk sårbare i 
lokalområdet og til at fremme aktiv kulturformidling hos voksne. 
På den måde understøtte arbejdsmetoden en bedre og mere ”bæredygtigt” 
implementering, da arbejdet med sundhedsfremmende indsatser ikke bliver en ekstra 
arbejdsopgaven hos medarbejderne, men i stedet en del af det arbejde de i forvejen 
laver i forhold til borgerne. 

Formålet med pilotprojekterne i de 4 nærmiljøer er derfor netop at udvikle 
modeller/”prototyper” for, hvordan vi kan integrere sundhedsfremme og forebyggelse 
i kerneopgaven, så erfaringerne nemt og simpelt kan rulles ud i andre nærmiljøer.

Metodisk udgangspunkt

For at lykkes med at skabe forandringer og gøre noget grundliggende på en ny måde 
har programmet arbejdet evidensbaseret og metodisk taget afsæt i følgende teorier: 

• Setting tilgangen
• Forandringsteori og effektmåling
• Implementeringsteori 

Sundhedsfremmende setting: 

Denne tilgang anviser, hvad der er vigtigt at fokusere på, når sundhedsfremme skal 
tænkes ind i kerneopgaven. Det er vigtigt: 

• at forstå de rammer og strukturer, som nærmiljøet (settingen) er placeret i – 
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og hvilke betingelser det giver for det sundhedsfremmende arbejde.  

• at koble til dagligdags aktiviteter og sikre, at alle aktiviteter er gensidigt 
støttende og arbejder sammen på en måde, der fremmer sundheden for alle i 
det givne nærmiljø –  vigtigt at understøtte, at der trækkes i samme retning. 

• at påvirke forhold i omgivelserne, sådan at betingelserne for sundhedsfremme 
bliver bedre. 

• at udviklingen af organisationen/nærmiljøet kombineres med meget konkrete 
tiltag målrettet borgerne. 

• at skabe ligevægt mellem top-down forpligtelse og bottom-up engagement – 
dvs., at der tages udgangspunkt i borgeren, og hvad der er meningsgivende for
borgeren, men stadigvæk under hensyn til de samfundsmæssige betingelser, 
som borgeren er underlagt, herunder fx lovgivning, politiske visioner, bedste 
viden på området (evidens) etc.   

 
Forandringsteori og effektmåling: 

Vi arbejder effektbaseret, fordi det er nødvendigt at måle på, hvad der virker og ikke 
virker, for at kunne anvende ”forebyggelseskronerne” bedst muligt. Derfor skal vi 
forstå, hvad der muliggør, at vi lykkes - er det fx den konkrete aktivitet, 
medarbejdernes kompetencer, de fysiske rammer eller noget helt andet? Det er derfor
nødvendigt med en stram systematik i indsatserne. En sådan systematik får man ved 
at opstille en forandringsteori for det, der ønskes forandret.

Forandringsteorien bidrager til at tydeliggøre, hvilken forandring der ønskes 
(effektmål), samt de skridt der skal tages for at nå forandringen (effektindikatorer, 
dataindsamling, indsatser og effektevaluering). 

I forbindelse med effektmålingen er følgende konkrete metoder anvendt til 
dataindsamlingen:
 

• Gruppeinterview med alle projektgrupper
• Gruppeinterview med brugerne
• Spørgeskemaer
• Registreringer 

Implementeringsteori:  

Implementeringsteori anviser, hvordan vi sikrer en ”bæredygtig og vedvarende 
forandring”. Det betyder, at den ønskede forandringen bliver en integreret del af 
kerneopgaven. Forskning viser, at forandringsprocesser ikke sker af sig selv. Større 
forandringstiltag tager mellem 2-4 år at implementere. Der skal arbejdes lige så 
målrettet med implementeringen, som med den udvikling man ønsker at skabe. Det 
er vigtigt, at implementeringen tænkes ind fra start, og at alle interessenter 
inddrages, dvs. såvel borgere som medarbejdere og ledere – forandringen skal 
implementeres og fastholdes i alle led. Der skal være fokus på: 

• Kompetencer
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• Medarbejderinddragelse
• Organisatorisk understøttelse 
• Ledelse, herunder både teknisk ledelse og forandringsledelse  

For gennemgang af indhold i teorien henvises til analysen ”Grib livet – hold dig på 
toppen. Midtvejsstatus april 2016”.

Midtvejsstatus

Der er i løbet af marts 2016 gjort status på de fire nærmiljøer i en midtvejsevaluering,
der stiller skarpt på, hvordan det går med at opfylde budgetaftalens ambitioner. Der 
bliver gjort status igen i efteråret 2016, hvor modeller/”prototyper” beskrives.

I det følgende fremhæves de konklusioner og anbefalinger, der kan udledes af 
midtvejsevalueringens analysedel. 
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NÆRMILJØERNE – Konkrete konklusioner og 
anbefalinger til de enkelte nærmiljøer
Der kan af analysen trækkes en række konkrete konklusioner og anbefalinger særskilt
til de enkelte nærmiljøer. Disse præsenteres i det følgende og illustrerer justeringer, 
som kan give fuld effekt af rammen og indsatsen. Det er konklusioner og 
anbefalinger, som kun går til det enkelte nærmiljø. Konklusioner og anbefalinger, som
er tværgående og gælder alle nærmiljøer, fremhæves i de tre efterfølgende afsnit.

Mødestedet

Der er opstillet følgende forandringsteori for Mødestedet:

Effektmål 1. Brugerne oplever, at få bedre mental sundhed
2. Brugerne oplever, at få bedre fysisk sundhed
3. Der etableres et tværgående samarbejde mellem Mødestedet 

og Gribben om at etablere og drive sundhedsfremmende 
aktiviteter for målgruppen.

Effektindikatorer 1. Brugerne deltager i højere grad i sociale og fysiske 
aktiviteter
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2. Brugerne oplever selv at få et bedre fysisk velbefindende
3. Brugerne oplever selv at få en bedre generel trivsel
4. Brugerne og medarbejderne oplever, at der tilbydes 

relevante sundhedsfremmende aktiviteter, som 
understøtter mental og fysisk trivsel

5. Der er etableret et velfungerende samarbejdsforum mellem
Gribben og Mødestedet, som har fokus på at etablere og 
drive sundhedsfremmende aktiviteter 

Måleredskaber • FIT
• Spørgeskemaer
• Interviews
• Fremmøderegistreringer

Forebyggelsespakker Mental sundhed med anbefalingen ”Støtte til udsatte borgere.

Fysisk aktivitet med anbefalingen ”Tilbud til borgere med særlige 
behov”.

Målgrupper Borgere i Voksenstøtte, som er brugere af Mødestedet.
Medarbejdere i Voksenstøtte, primært fra Mødestedet og Fabianhus.

Aktiviteter • Månedlige fisketure
• Månedlige skovture
• Ugentlig yoga 
• Ugentlig fitness 

I støbeskeen:
1. Events på motionscykler
2. Mountainbike ture

Konklusioner

Ud fra den indsamlede data tyder det på, at indsatsen lever op til de opstillede 
effektmål. De foreløbige konklusioner listes herunder – de grønne illustrerer en positiv
udvikling ift. effektmålene, mens de røde illustrerer områder, hvor indsatsen endnu 
ikke er i hus.

• Deltagerne oplever bedre fysisk og mental velvære: Deltagerne giver 
udtryk for, at de oplever bedre fysisk og mental velvære i forbindelse med 
deltagelse i aktiviteterne.

• Flere borgere deltager: Det tyder også på, at det er lykkes at få flere borgere
aktiveret og til i højere grad at deltage i sociale og fysiske aktiviteter end 
tidligere. Nye bekendtskaber og aktiviteter, som de selv har været med til at 
vælge, virker motiverende og relevante for borgerne – og ser ud til at 
understøtte deres mentale og fysiske trivsel. 

• Samarbejdet med Gribben er styrket: Det tyder ligeledes på, at et 
samarbejde med og dermed en styrkelse af idrætsforeningen Gribben er godt 
på vej og under udbygning. Formålet med samarbejdet er at sikre forankring af
den sundhedsfremmende indsats efter ophør af pilotprojektet. Dertil er det 
formålet at optimere brugernes netværk ud af nærmiljøet – at brugerne får 
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udbygget deres netværk udover det, som de får i Mødestedet. Dette ser 
ligeledes ud til at lykkes med indsatsen.

• Tovholder og medarbejdere på Mødestedet tager ejerskab for at 
integrere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kerneopgaven.

• Der er opbakning fra ledelsen til indsatsen, omend ledelsen bør inddrages i
højere grad.

• Mødestedet kan karakteriseres som en sundhedsfremmende setting: 
Mødestedet kunne også inden Grib livet-indsatsen karakteriseres som en sund-
hedsfremmende setting – men med indsatsen er fokus skærpet. Midlerne har 
gjort det muligt at etablere flere tiltag ud fra borgermotivation samt et samar-
bejde med Gribben og dermed et øget netværk for borgerne.

• Der arbejdes endnu ikke effektbaseret: Hvis der reelt skal arbejdes 
effektbaseret, kræver det en løbende monitorering af resultater – dvs. løbende 
fokus på de opstillede mål og løbende justering af indsatsen alt efter resultater.
Desuden kræver det, at målemetoderne justeres løbende, hvis det er 
oplevelsen, at disse ikke indfanger det, der skal måles på.

• Medarbejderne oplever at have for lidt tid: Medarbejderne oplever en 
udfordring med at afsætte tid til indsatsen set i forhold til deres øvrige 
arbejdsopgaver.

Anbefalinger særligt for Mødestedet:

• Styrkelse af effektmålings-setuppet: Der er behov for at retænke 
effektmålingssetuppet for nærmiljøet. Det anbefales at anvende FIT som 
generel måling på alle borgernes mentale sundhed frem for som måleredskab 
på indsatsniveau. I stedet anbefales det at anvende traditionelle 
spørgeskemaer til måling af udbytte af de konkrete indsatser. Derved sikres 
konkrete data for, hvilke indsatser der har bidraget med hvilke resultater set ift
borgerne. Det anbefales fortsat at supplere denne dataindsamling med 
interviews med borgerne i forbindelse med statusevalueringer.

• Anvendelse af bevilgede midler til frikøb: Set i lyset af medarbejdernes 
oplevelse af at mangle tid til indsatsen anbefales det at anvende nogle af de 
bevilgede midler til frikøb af medarbejdere.
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Pyramiden

  Foto: Gribskov Lokalavis

Der er opstillet følgende forandringsteori for Pyramiden:

Effektmål 1. Medarbejdere i Pyramiden oplever større glæde og trivsel 
2. Borgerne oplever større motivation for at deltage i 

aktiviteter i nærmiljøet

Effektindikatorer Borgere, der deltager i de iværksatte indsatser:
1. oplever større glæde og trivsel
2. forventer at deltage i noget lignende
3. oplever styrket socialt netværk
4. oplever øget viden om og ændrede madvaner

Måleredskaber • Interviews
• Spørgeskemaer

Forebyggelsespakke
r

Mental sundhed: Forebyggelse af ensomhed, isolation, svage sociale 
relationer, stress mv.

Mad og Måltider: Forebyggelse af ensomhed, fedme, isolation mv.

Fysisk aktivitet: Forebyggelse af fedme og fedmerelaterede 
sygdomme, ensomhed og stress mv.
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Målgrupper Borgere, som er 
• brugere af biblioteket 
• en del af foreningslivet i Pyramiden
• historisk interesserede
• er tilknyttet Museum Nordsjælland som frivillig 

Medarbejdere i Pyramiden.

Aktiviteter • Motions Kultur Tur fra Gilleleje Havn til Nakkehoved Fyr
• Motion på plænen
• Madklub Lørdage

Konklusioner

Følgende kan konkluderes for indsatsen i Pyramiden:
• Medarbejderne oplever på den korte bane en større glæde og trivsel: 

Analysen viser, at medarbejderne i Pyramiden på den korte bane oplever en 
større glæde og trivsel i forbindelse med det gennemførte yoga-forløb. Det 
tyder på, at forløbet har potentiale for at kunne bidrage til bedre arbejdsmiljø 
og mental sundhed på arbejdspladsen. 

• Der er potentiale for understøttelse af en generel bedre 
sundhedstilstand hos den enkelte medarbejder: Det ser ud til, at forløbet 
med yoga på plænen forøger den enkelte medarbejders ugentlige 
aktivitetsniveau. Med længere eller permanente forløb, kan der være potentiale 
for at understøtte en generel bedre sundhedstilstand hos den enkelte 
medarbejder. Det er en vigtig pointe, at medarbejderne er meget motiverede 
for at fortsætte indsatsen og gerne vil bidrage til muligheden for ekstra motion i
form af forlænget arbejdstid eller lignende. 

• Borgerne ønsker at deltage i lignende arrangementer som Madklub 
Lørdage og gerne med deltagerbetaling på råvarerne.

• Madklub Lørdage giver mulighed for styrket socialt netværk: Borgerne 
har gennem Madklub Lørdage mødt nye mennesker, hvorfor der kan være 
potentiale for et styrket socialt netværk. 

• Madklub Lørdage øger viden om sund kost: Hovedparten af deltagerne har 
fået større viden om sund mad og sundere madvaner gennem forløbet. 

• Stort ejerskab hos tovholder: Tovholder har stort ejerskab for projektet, og 
står nu overfor at inddrage sin projektgruppe i langt højere grad, så en reel for-
ankring i Pyramiden kan finde sted.

• Manglende effektmålinger: Der kan ikke trækkes konklusioner ud af materi-
alet omkring, hvorvidt Madklub Lørdage har bidraget til, at borgerne oplever 
større glæde og trivsel. 
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• Der arbejdes endnu ikke effektbaseret i Pyramiden: Ligesom på Møde-
stedet kræver et effektbaseret arbejde en løbende monitorering af resultater 
med tilhørende justeringer af indsats og målemetoder alt efter resultater.

• Ledelse og projektgruppe skal have større ejerskab: Projektgruppen ud-
trykker parathed ift. en øget inddragelse i arbejdet og større ansvar for indsat-
sen og økonomien. Projektgruppen oplever desuden ikke, at ledelsen har ejer-
skab ift. projektet, men har heller ikke spændt ben. Projektgruppen har haft 
frie tøjler.

• Pyramiden er endnu ikke en sundhedsfremmende setting: Pyramiden er 
på vej til at skabe en sundhedsfremmende setting. Personalet tænker i højere 
grad sundhedsfremme og forebyggelse som del af kerneopgaven og deres moti-
vation for at tage indsatsen langt videre er tilsyneladende tilstede.

Anbefalinger særligt til Pyramiden

• Fortsættelse af Madklub Lørdage: Det anbefales at fortsætte Madklub 
Lørdage og gøre forsøg med lukkede hold. Det har bl.a. været intentionen at 
nå sårbare borgere med ”for meget fritid”, men det er vurderingen, at denne 
målgruppe ikke er nået. Der skal gøres en større indsats for at reklamere for 
tilbuddet og få fat i den rette målgruppe. Det anbefales her at benytte Sundby 
Netværket til at lære af andre kommuners erfaringer med at rekruttere denne 
målgruppe. Gribskov Kommune er medlem af netværket, og mange andre 
kommuner arbejder pt. også med at målrette indsatser mod denne målgruppe.

• Flere forsøg med ”Motion på plænen”: Det anbefales at lave flere forsøg 
for medarbejdere og borgere med motion på plænen i forår og sommer 
månederne. Det foreslås, at der en fast dag om ugen er en aktivitet i 
månederne maj til september, så både borgere og medarbejdere vænner sig til
at benytte tilbuddet. Aktiviteten kan fx variere, så en ny motionstype prøves af
i en måned ad gangen.

• Styrkelse af effektmålings-setuppet: Det anbefales, at der i samarbejde 
med projektgruppen videreudvikles på målingssetuppet, som ikke har fungeret
optimalt. Her er det bl.a. vigtigt at få målt på borgernes oplevelse af forløbet 
med motion på plænen foruden medarbejdernes. Desuden er der behov for at 
sikre, at målingerne kommer i hus. Det anbefales at udpege en ansvarlig fra 
projektgruppen for denne del.

• Styrkelse af indsatsen for hele Pyramiden: Det anbefales desuden at 
styrke indsatsen for at inddrage hele Pyramiden i arbejdet, dvs. i højere grad 
også at inddrage museet. Indtil videre har indsatserne primært udgået fra 
biblioteket, men hensigten var også at samarbejde med museet – en 
nødvendighed, hvis nærmiljøet skal blive en sundhedsfremmende setting.
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Uddannelsescenteret

Der er opstillet følgende forandringsteori for Uddannelsescenteret:

Effektmål 1. Øget mental trivsel blandt de unge
2. Ophør eller nedsat misbrug blandt de unge

Effektindikatorer 1. De unge føler sig mindre ensomme
2. De unge oplever øget livstilfredshed
3. De unge opnår øget indlæringsevne
4. De unge får øget bevidsthed om de skadelige virkninger af 

misbrug ift indlæring
5. De unge motiveres til at komme ud af misbrug
6. De unges trivsel og evne til at gennemføre en uddannelse 

øges

Måleredskaber • WHO-5
• Forandringsstjernen

Forebyggelsespakker Mental sundhed og Stoffer
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Der arbejdes især med anbefalinger vedr. fællesskabers betydning for
mental sundhed samt kost og motion.

Målgrupper • Unge i alderen 18-30 år på Uddannelsescenteret
• Medarbejdere i Uddannelsescenteret – flere her?

Aktiviteter • Kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere ift. 
misbrugsproblematikker – samarbejde med Helsingør 
Kommune 

• Samarbejde med Gribskov Misbrugscenter
• Motion – Ugentlig  fitness
• Fokus på kost – tilbud om morgenmad og frokost dagligt

Konklusioner

Følgende kan konkluderes for indsatsen i Uddannelsescenteret:
• De unges mentale sundhed har fået et løft: Målingerne i 

Uddannelsescenteret viser, at de unge ifølge dem selv
◦ har fået et større overskud til at hjælpe sig selv og andre
◦ dyrker mere motion
◦ ønsker et bedre socialt netværk
◦ har fået et øget psykisk velbefindende
◦ er blevet gladere og i bedre humør
◦ føler sig mere rolige og afslappede
◦ føler sig mere aktive og energiske

• Tovholder tager ejerskab: Personalet oplever, at tovholder tager stort 
ejerskab.

• Indsatsen omkring rusmidler er ikke slået igennem: Uddannelsescenteret 
har sat flere gode tiltag i søen på området – især omkring tværgående 
samarbejde i forvaltningen og kompetenceudvikling af medarbejderne. Dette 
har taget tid at etablere og gennemføre og skal derfor have længere tid til at 
virke, før en forventet effekt kan vise sig i målingerne.

• Der arbejdes endnu ikke effektbaseret i Uddannelsescenteret: Også her 
kræver et effektbaseret arbejde en løbende monitorering af resultater med til-
hørende justeringer af indsats og målemetoder alt efter resultater. Dog er Ud-
dannelsescenteret det eneste nærmiljø, der udfører løbende målinger, fordi de 
unge er så kortvarigt i forløbet. Der er behov for fremover ligeledes løbende at 
se på målingerne og tilpasse indsatsen i henhold til resultaterne.

• Mangler ejerskab for projektet blandt medarbejdere og ledelse: Ople-
velsen af ejerskab for projektet varierer for de forskellige personalegrupper, og 
cheferne opleves ikke som helt synlige nok. Tovholder udtrykker opbakning fra 
cheferne til indsatsen, men bliver udfordret, når presset fra andre opgaver sti-
ger. Det har medført, at tovholder ikke har kunne være så synlig i nærmiljøet, 
som var intentionen.
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• Uddannelsescenteret er endnu ikke en sundhedsfremmende setting: 
Tovholder oplever, at personalet har fået en forståelse for forebyggelsesopga-
ven, men mangler at integrere sundhedsfremmeperspektivet og dermed ar-
bejde ud fra en empowermenttilgang til de unge. Fokus er på aktiviteter, men 
inddragelse af de unge løbende er udeblevet.

Anbefalinger særligt til Uddannelsescenteret

• Styrkelse af effektmålings-setuppet: Det anbefales at anvende traditionelle
spørgeskemaer til måling af udbytte af de konkrete indsatser. Derved sikres 
konkrete data for, hvilke indsatser der har bidraget med hvilke resultater set ift
borgerne. Det anbefales at supplere denne dataindsamling med 
gruppeinterviews med borgerne hver anden måned, og lade brugen af 
Forandringsstjernen udgå. Dertil forsat brug af WHO-5 til måling af de unges 
mentale trivsel før og efter indsats.

• Behov for drøftelse af målgruppen: Det har vist sig, at der i praksis sendes
andre målgrupper af unge til forløbet i Uddannelsescenteret. 
Forandringsteorien er dog udviklet til én bestemt målgruppe, hvorfor der er 
behov for en drøftelse af setuppet. Hvis indsatsen skal favne flere målgrupper 
og derved udvides med en todelt kerneopgave, er der behov for at drøfte 
setuppet og beslutte om, der er tale om en udvidelse af projektet. Det 
anbefales at drøfte dette med ledelsen.
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Boager

Der er opstillet følgende forandringsteori for Boager:

Effektmål 1. At sætte øge trivsel og bevægelse på børneområdet – både for 
børn, medarbejdere og deres familier.

2. At opgradere legepladsen, så den appellerer til mere 
bevægelse.

Effektindikatorer • At børnene bevæger sig mere og trives bedre i dagtilbuddets 
inde- og udemiljø

• Medarbejderne DGI certificeres, og de arbejder bredt med idræt
i både inde- og udemiljø. Medarbejderne bevæger sig selv mere
i løbet af deres arbejdsdag.

• Nærområdets børn og deres familier oplever flere muligheder 
for at kunne bevæge sig i fritiden ved brug af institutionens 
legeplads i lukketiden.

Måleredskaber Børn
• Visuelle målinger (billeder og farvede smileys)
• Spørgeskema fra DCUM

Forældre
• Spørgeskema fra DCUM
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Medarbejdere
• Reflektionsskema fra DCUM

Forebyggelsespakker Fysisk aktivitet
Mental sundhed 

Følgende konkrete anbefalinger fra pakkerne:
• Adgang og tilgængelighed: "Børn har let adgang til appellerende

og bevægelsesvenlige miljøer, som de trygt kan færdes i”.
• Rammer for fysisk aktivitet: "Gode rammer for fysisk aktivitet i 

dagtilbud, herunder legepladser og øvrige udearealer samt 
indendørsarealer, der indbyder til leg og fysisk aktivitet for 
børn”.

• Børns trivsel i dagtilbud: ”Der skal arbejdes målrettet med at 
fremme kognitiv, emotionel og social udvikling. Det drejer sig 
om at skabe fællesskaber, hvor alle børn har et tilhørsforhold, 
adgang til fortrolige voksne, udviklingsmuligheder, og hvor der 
ikke foregår mobning.

Målgrupper • Børn i dagtilbuddet 
• Medarbejdere i dagtilbuddet 
• Børn og deres familier i nærområdet

Aktiviteter • DGI certificering af personale og forældre
• Ombygning af legeplads 
• Spot på åben legeplads efter lukketid 
• Forældreinddragelse via arrangementer om bevægelse og idræt

samt sammenhæng med trivsel

Konklusioner

Der er alene gennemført førmålinger i Boager og ingen midtvejsmålinger endnu. Det 
skyldes, at indsatserne i Boager dels består af en DGI-certificering, som pågår i 
øjeblikket og tager 6 måneder, og dels af en ombygning af institutionens legeplads, 
som ligeledes pågår. Dermed er institutionen i gang med at blive klædt på til at 
integrere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, hvorfor målinger først er
relevant, når medarbejderne begynder at tage deres nye viden i brug.

Følgende kan konkluderes for indsatsen i Boager pba. førmålingerne:
• Der er god trivsel og et godt psykisk børnemiljø i Boager: Svarene fra 

førmålingerne indikerer, at der overordnet er god trivsel i børnehaven og et 
godt psykisk børnemiljø – en oplevelse, som både børn, forældre og 
medarbejdere deler. Der, hvor der kan være plads til forbedringer, er:
◦ områder til stilleleg, til at larme og til at slappe af, såvel inde som ude
◦ læring blandt børnene omkring konflikthåndtering – at børnene lærer at 

håndtere indbyrdes konflikter
◦ lidt mere fokus på sund kost

• Der er stort ejerskab blandt medarbejdere, institutionsleder og 
tovholder – og tovholder har støtte og opbakning til at handle hurtigt.
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• Der arbejdes endnu ikke effektbaseret i Boager: Det er ikke på nuværende
tidspunkt muligt at sige, hvorvidt der arbejdes effektbaseret i Boager. 
Førmålingerne er dog gennemført meget systematisk for alle målgrupper – 
såvel medarbejdere som forældre og børn – hvorfor grundlaget for et 
effektbaseret arbejde er lagt.

• Boager er endnu ikke en sundhedsfremmende setting: Der er en øget 
bevidsthed blandt personalet omkring sundhedsfremme og forebyggelse, der 
bl.a. kommer til udtryk ved en øget opmærksomhed på at integrere bevægelse 
i hverdagen. Fundamentet er lagt for skabelse af en sundhedsfremmende 
setting, men det er for tidligt at måle på, hvorvidt dette lykkes.

• Der er en udfordring omkring tidsforbrug: Det er en udfordring at inddrage
forældrene i projektet samt at medarbejderne ikke kompenseres for tiden brugt
i projektet.

Anbefalinger særligt til Boager

• Videreførelse af indsatsen: Det anbefales at fastholde de iværksatte 
indsatser og effektfokus med henblik på at give begge dele længere tid til at 
virke.

• Anvendelse af bevilgede midler til frikøb: Set i lyset af medarbejdernes 
oplevelse af at mangle tid til indsatsen anbefales det at anvende nogle af de 
bevilgede midler til frikøb af medarbejdere.

IMPLEMENTERING – konklusioner og anbefalinger
I planlægningen af implementeringen af programmet er der arbejdet med 
implementeringsteori, som præsenteret i analysen. I det følgende præsenteres 
konklusioner og anbefalinger fra analysen set i forhold til denne teori. Konklusioner og
anbefalinger går på tværs af nærmiljøerne.

Konklusioner

Analysen viser, at implementeringen er godt på vej, men endnu ikke er lykkedes fuldt 
ud. Med udgangspunkt i implementeringstrekanten viser analysen, at programmet er 
lykkedes bedst med den ene side i trekanten, nemlig den organisatoriske 
understøttelse, mens der hovedsageligt er behov for justering omkring de to øvrige 
sider.

Organisatorisk understøttelse

• Den formelle, administrative organisering af programmet er på papiret 
konstrueret, så den honorerer det, vi ved virker, for at lykkes med 
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implementering af en forandring. Dvs. at der er etableret en organisering, der 
objektivt set kan sikre den koordinering, der er behov for, for at lykkes med 
implementeringen. Der er etableret:
◦ en styregruppe med de relevante beslutningstagere
◦ en implementeringsgruppe (programgruppen) med relevante tovholdere fra 

alle involverede centre
◦ en programledelse til sikring af ensartethed, monitorering af indsatser og 

resultater samt løbende justering af indsatser
◦ projektgrupper med repræsentanter fra alle relevante målgrupper i de 

konkrete nærmiljøer
◦ dertil har fire politiske udvalg været igangsættende og udpeget 

nærmiljøerne, hvorved der fra politisk hold har været gået forrest

• Analysen viser dog, at projektgrupperne kan involveres og ansvarliggøres mere 
i praksis – både ift. opstilling af forandringsteori, overblik over budget, tidsplan 
o.l. Dette er nødvendigt for at tage ejerskab for implementeringen. Som teorien
viser, skal der være løbende fokus på læring, opfølgning og justering ift. 
konteksten og samspillet i nærmiljøerne. Analysen viser, at projektgrupperne er
klar til denne involvering.

• Analysen viser endelig, at borgerinvolveringen i flere af nærmiljøerne også med
fordel kan styrkes. Det gælder især Uddannelsescenteret og Pyramiden.

Kompetencer

• Et langt stykke af vejen har der i implementeringen været sikret rette 
kompetencer, idet fagpersoner med solidt kendskab til sundhedsfremme og 
forebyggelse er inddraget – samt fagpersoner med grundigt kendskab til de 
udvalgte målgrupper.

• Den rette processtøtte har ligeledes været tilstede i form af udvalgte tovholdere
samt programledelsen. I praksis har det dog været vanskelige i en travl 
hverdag , hvorfor medarbejderne ude i nærmiljøerne ikke altid har fået den 
rette processtøtte undervejs. 

• Desuden har hverken medarbejdere eller tovholdere fået systematisk 
kompetenceudvikling omkring arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. 
Analysen viser, at nærmiljøerne endnu ikke er i hus med at integrere 
sundhedsfremme og forebyggelse i kerneopgaven, og vurderingen er, at der er 
behov for kompetenceudvikling her for at lykkes.

Ledelse

• Som nævnt har der formelt set været udpeget en styregruppe bestående af 
relevante chefer og direktører – nemlig velfærdschefkredsen. I praksis har 
gruppen dog været meget lidt involveret i programmet. Der er behov for at 
tilrettelægge en systematik ift. inddragelse af styregruppen løbende.

• Vedr. den tekniske ledelse viser analysen, at der er behov for tydelighed 
omkring ressourceforbrug og ansvar. Tovholderne har i varierende grad haft 
vanskeligt ved at prioritere opgaven, og de har været i tvivl om, hvor meget 
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opgaven skulle fylde.

• Vedr. forandringsledelse viser analysen, at der er behov for at løfte programmet
og arbejdet med nærmiljøerne mere ind i styregruppen og ledelsen. Hvis 
ledelsen skal gå forrest, tegne den røde tråd og understøtte processen, er det 
nødvendigt i langt højere grad at klæde ledelsen på til denne opgave og gøre 
programmet nærværende og vedkommende.

Anbefalinger til implementeringen

På baggrund af ovenstående konklusioner gives følgende anbefalinger omkring 
implementeringsprocessen:

• Styrket tværgående koordinering: Der er behov for, at der på ledelsesniveau 
skabes fælles fodslag og retning for programmet – herunder enighed omkring 
visioner og ambitioner, roller og ansvar samt fælles sprog mellem områderne. Et 
forslag kunne være en temadag/workshop, hvor ledelsen arbejder målrettet 
hermed – såvel centerchefer som ledelse i nærmiljøerne.

• Styrket inddragelse af styregruppen: Der er behov for at tilrettelægge en 
systematik ift. løbende inddragelse af styregruppen.

• Udpegning af forandringsagenter: Det anbefales, at der udpeges en 
forandringsagent i hvert nærmiljø, som klædes på til arbejdet med 
sundhedsfremme og forebyggelse. Dette for at sikre personalets opbakning og et 
løbende og vedvarende fokus på arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse 
koblet til kerneopgaven. En forandringsagent skal være ”den gode kollega”, som 
er en del af nærmiljøet.

• Større inddragelse af projektgrupperne: Det anbefales at lægge mere ansvar
ud til projektgrupperne i nærmiljøerne. For at lykkes med en kobling af 
sundhedsfremme og forebyggelse til kerneopgaven er der behov for at sikre 
forankring af initiativer og drive i nærmiljøerne. Projektgrupperne skal have 
større ejerskab og ansvar og være mere drivende af processen.

SUNDHEDSFREMME SOM DEL AF KERNEOPGAVEN –
konklusioner og anbefalinger
For at lykkes med at integrere sundhedsfremme som en del af kerneopgaven arbejder
de fire pilotprojekter under Grib livet med setting-tilgangen. I det følgende præsen-
teres konklusioner og anbefalinger fra analysen set i forhold til teorien bag denne til-
gang. Konklusioner og anbefalinger går på tværs af nærmiljøerne.
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Konklusioner

Analysen viser, at nærmiljøerne i varierende grad er på vej med at etablere en 
sundhedsfremmende setting. I alle nærmiljøer oplever projektgrupperne, at deres 
bevidsthed er blevet skærpet omkring sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket kan 
ses som udtryk for et skridt på vejen. Der er tale om en proces, der tager tid, og i 
forlængelse af ovenstående anbefalinger om tættere involvering af projektgrupperne 
og kompetenceudvikling af forandringsagenter, er det vurderingen, at 
projektgrupperne kan lykkes med at skabe en sundhedsfremmende setting.

Det gode eksempel
Mødestedet er det nærmiljø, der er længst her. Sundhedsfremme og mental sundhed 
er i forvejen en stor del af kerneopgaven i nærmiljøet, og med projektgruppens 
arbejde med at koble sig på det omkringliggende lokalsamfund og inddrage brugerne i
udformningen af tiltagene er de godt på vej til at lykkes. Ved at inddrage Gribben, 
lokale træningsmuligheder, natur, hav mv. tænker de ”ud af” nærmiljøet og etablerer 
netværk på tværs af deres brugere – en afgørende del af en sundhedsfremmende 
setting. Således er de påbegyndt arbejdet på alle følgende parametre:

• at forstå de samfundsmæssige strukturer og rammer, som Mødestedet er pla-
ceret i

• at koble sundhedsfremme til de daglige aktiviteter og sikre, at alle aktiviteter er
gensidigt støttende og arbejder sammen på en måde, der fremmer sundheden 
for alle i Mødestedet

• at koble udviklingen af Mødestedet med meget synlige tiltag
• at skabe ligevægt mellem top-down forpligtelse og bottom-up engagement

De øvrige nærmiljøer er alle godt på vej – og Boager med certificeringen og den store 
grad af borgerinddragelse forventeligt langt, når certificeringen og legepladsen er på 
plads. Både Pyramiden og Uddannelsescenteret har mere karakter af 
sundhedsfremme i en setting, idet borgerinvolveringen, koblingen til det 
omkringliggende lokalsamfund og ”den røde tråd” på nuværende tidspunkt mangler.

Anbefalinger til sundhedsfremme som del af kerneopgaven

På baggrund af ovenstående konklusioner gives følgende anbefalinger til øget kobling af
sundhedsfremme til kerneopgaven:

• Øget inddragelse af medarbejderne i nærmiljøerne: Det anbefales også at 
fokusere på medarbejdernes sundhed. Medarbejderne er ligeledes en del af 
målgruppen i nærmiljøerne, og set i lyset af de gode erfaringer fra Pyramiden 
kan det være en idé, at alle nærmiljøer gør forsøg med tiltag målrettet 
medarbejderne – selvfølgelig på baggrund af medarbejdernes ønsker og input. 
En forventet effekt er større forståelse for sundhedsfremme og forebyggelse som
indsats – og dermed større chance for at lykkes med at integrere dagsordenen 
som del af kerneopgaven.

• Øget grad af borgerinddragelse: Det anbefales, at inddrage borgerne 
løbende. En øget inddragelse vil forventeligt øge effekten af indsatserne og sikre,
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at det er de rette indsatser, der igangsættes. Dette er især udfordrende i 
Uddannelsescenteret, hvor borgerne skiftes ud ca. hver femte uge. Her er der 
behov for at udvikle en fleksibel model, der kan tilgodese nytilkomne unges 
behov.

• Kompetenceudvikling af forandringsagenter: Det anbefales, at de udpegede
forandringsagenter kompetenceudvikles ift. sundhedsfremme og forebyggelse, 
idet sundhedsfremme og forebyggelse er en selvstændig faglighed på lige fod 
med andre fagligheder. Forandringsagenterne formidler efterfølgende den nye 
viden til deres kolleger og bliver nøglepersoner ift. at sikre kobling på 
kerneopgaven og forankring i nærmiljøet. Det foreslås, at anbefale Social- og 
Sundhedsudvalget at bevilge midler øremærket til denne kompetenceudvikling.

• Inddragelse af det omgivende lokalsamfund: Det anbefales, at alle 
nærmiljøer i højere grad ”tænker ud af nærmiljøet” og samarbejder med det 
omkringliggende civilsamfund for at skabe lokalt forankret netværk omkring 
sårbare målgrupper.

EFFEKTBASERET ARBEJDE – konklusioner og anbefalinger
Alle nærmiljøer har udviklet en forandringsteori, som tager udgangspunkt i nærmiljø-
ets logik og forudsætninger. På programniveau er der ligeledes udviklet en foran-
dringsteori med effektmål på tværs. De effektmål, der på programniveau retter sig 
mod nærmiljøerne, indgår i nærværende midtvejsevaluering.

I det følgende præsenteres konklusioner og anbefalinger fra analysen set i forhold til 
arbejdet med forandringsteori og det at arbejde effektbaseret. Konklusioner og anbe-
falinger går på tværs af nærmiljøerne.

Konklusioner

Analysen viser, at nærmiljøerne endnu ikke arbejder effektbaseret. Hvis der reelt skal 
arbejdes effektbaseret, kræver det, at medarbejderne/projektgrupperne løbende har 
fokus på de opstillede mål, måler på dem og justerer indsatsen alt efter resultater – 
altså baserer deres indsatser på resultater af løbende målinger. Desuden kræver det, 
at målemetoderne justeres løbende, så de indfanger det, der skal måles på.

I flere tilfælde har projektgrupperne stået for at indsamle data, mens programledelsen
har bistået med at analysere dem. Dette har dog vist sig at være en bjørnetjeneste, 
fordi projektgruppen mister ejerskab og styring undervejs og dermed også mulighe-
den for at arbejde effektbaseret.

Anbefalinger til arbejdet med at arbejde effektbaseret

På baggrund af ovenstående konklusioner gives følgende anbefalinger til øget kobling af
sundhedsfremme til kerneopgaven:
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• Inddragelse af projektgruppen i arbejdet med forandringsteorien: Det 
anbefales helt konkret at afholde en workshop på tværs af projektgrupperne, 
hvor der arbejdes med forandringsteorien og de konkrete anbefalinger, som 
midtvejsevalueringen har peget på til de enkelte nærmiljøer. Der er behov for, at
forandringsteorien ”kommer under huden” på gruppen og bliver kvalificeret af 
dem, da de kender målgrupperne og nærmiljøet bedst. For at lykkes med at 
arbejde effektbaseret skal arbejdet være meningsfuldt for de medarbejdere, der 
skal anvende det i det daglige.

• Projektgruppen ansvarliggøres for indsamling af data: Det anbefales 
videre, at projektgrupperne selv indsamler data og løbende analyserer på dem. 
Det er afgørende, at gruppen har ejerskab og forståelse for hele 
målingssetuppet, hvis det skal implementeres i det daglige arbejde. Det handler 
både om at tilpasse indsatserne løbende, men også om at kunne handle på 
mistrivsel hos borgere med det samme. Det anbefales videre, at 
projektgrupperne eller en udpeget ansvarlig fra projektgruppen modtager 
kompetenceudvikling ift. indsamling af de pågældende data. 
Kompetenceudviklingen kan foretages internt, og programledelsen kan 
efterfølgende bruges til sparring.
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