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Samskabelse af sundhedsindsatser for landdistrikter i krydsfeltet mellem  

lokalsamfund og kommune  

– betydningen af planer, lokale indsatser og hverdagsliv 
 

14. maj 2019 kl. 10-16, Auditoriet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg, 

Center for Landdistriktsforskning & Forskningsenheden for Sundhedsfremme 

 

Om seminardagen: 

Der eksisterer et uindfriet potentiale for en øget koordinering mellem sundhedsindsatser, der laves i lokal-
samfund i landdistrikterne og kommunernes forebyggelses- og sundhedsindsats. Denne seminardag sætter 
fokus på muligheder og barrierer og præsenterer interessante perspektiver.  

Samskabelse er højt på dagsordenen i kommunerne som en måde at fremme innovation, nå nye målgrupper, 
skabe ejerskab og/eller opnå besparelser i de offentlige budgetter. Sundhed er højt på dagsordenen både i 
debatten om den fremtidige organisering af sundhedssektoren i Danmark, men også kommunalt i forhold til 
forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter. Et af hovedspørgsmålene i den forbindelse er, hvordan 
man kan nå svære målgrupper bedre, og hvordan sundhedsindsatser kan være med til at skabe fællesskaber 
og udvikling på landet? Er der mulighed for, at nærheden i hverdagslivet kan være med til at forankre den 
kommunale sundhedsindsats bedre i landdistrikterne? 

Om formiddagen præsenteres spændende resultater fra forskningsprojektet ’Vi ser med LUP på Sundheden’ 
(2017-2019, SDU) om landsbyplaner med sundhedselementer. Borgere fra projektets tre case-områder, 
Skrave, Gærum og Guldager, indfører i deres erfaringer med sundhedsindsatser forankret i en landsbyplan. 
Eksempler fra to kommuners erfaringer med Bevæg dig for livet – et DGI/kommunalt initiativ – præsenteres. 

Om eftermiddagen fortæller Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog om potentialerne og faldgruberne ved 
samskabelse mellem kommuner og frivillige aktører. Efterfølgende får deltagerne mulighed for i en workshop 
at diskutere og udveksle erfaringer om, hvordan man fremadrettet kan gribe samskabelse af sundhedsind-
satser på landet an i praksis.  

Vi slutter af med inspiration fra landsbyen Veflinge, som er blevet landskendte med projektet ’Tab et ton i 
Veflinge’ – et lokalt borgerinitieret sundhedsprojekt. 

Seminardagen retter sig mod praktikere: Kommunale sundhedskonsulenter, Sund By Netværket, landdi-
strikts- og lokalsamfundskoordinatorer, medlemmer af lokalråd, lokale foreninger, studerende ved sund-
hedsuddannelser og sociologiuddannelser og andre interesserede. 
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Praktiske oplysninger og tilmelding: 

Deltagelse i seminaret er gratis. Der er 60 pladser, og de fordeles efter et ’først-til-mølle’ princip. Tilmelding 
er bindende og skal ske her senest den 30. april 2019.  

Nærmere oplysninger kan fås hos:  

Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning, aat@sam.sdu.dk 

Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, ptandersen@health.sdu.dk  

 

Program: 

9.30-10.00 Ankomst, kaffe og brød 
 

10.00-10.15 Velkomst og præsentation af dagens program ved Egon Noe 
 

10.15-10.45 Resultaterne af projektet ’Vi ser med LUP på Sundheden’ – om sundhedsindsatser via 
landsbyplaner i krydsfeltet mellem lokalsamfund og kommune 
Pernille Tanggaard Andersen og Annette Aagaard Thuesen 

10.45-11.00 Erfaringer fra Skrave i Vejen Kommune 
Charlotte Hammer, Skrave 

11.00-11.15 Erfaringer fra Gærum i Frederikshavn Kommune 
Jette Abildgaard, Gærum 

11.15-11.30 Erfaringer fra Guldager Kirkeby i Esbjerg Kommune 
Jørn Gade, Guldager Kirkeby 

11.30-12.00 Replikker og spørgsmål fra salen 
 

12.00-12.30 Bevæg dig for livet i Aalborg Kommunes landdistrikter 
Mikkel Kidmose Risager, Aalborg Kommune 
Bevæg dig for livet i Kolding Kommunes landdistrikter 
Anette Hvidtfeldt, Kolding Kommune 

12.30-13.30 Frokost og networking 
 

13.30-14.30 Hvilke muligheder åbnes ved samskabelse mellem kommune og lokalsamfund, og hvor-
dan kan man overkomme de barrierer, som opstår? Oplæg og diskussion 
Anne Tortzen, Center for Borgerdialog 

14.30-14.45 Intro til workshop  
 

14.45-15.30 Workshop, kaffe ved bordene 
 

15.30-15.50 Tab et ton i Veflinge 
Anne Margrethe Dalskov, Veflinge 

15.50-16.00 Diskussion, afrunding og tak for i dag 
Pernille Tanggaard Andersen og Annette Aagaard Thuesen  

 

’Vi ser med LUP på Sundheden’ er et forskningsprojekt støttet med forsøgs- og udviklingsmidler fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, som med udbuddet af puljen ’Sunde samfund’ i efteråret 2016 ønskede at støtte 
initiativer, der omhandler sundhed i lokalsamfund som et bredt begreb indbefattende fællesskab, trivsel og 
tryghed. Der indgår tre case-områder i projektet, som alle har iværksat en landsbyplan med et sundheds- og 
trivselselement.  

https://webforms.sam.sdu.dk/sebe/SamskabelseafSundhedsindsatser
mailto:aat@sam.sdu.dk
mailto:ptandersen@health.sdu.dk

