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 Fremmer Udfordrer 

Medarbejdere 

Viden 

Motivation 

Kompetencer 

Centralt: 
- høj motivation for arbejdet 
- relevant faglig baggrund 
- kommunal erfaring 
- indhentelse af viden fra erfarne kollegaer, 

empirien, rapporter & handleplaner 

Kommunalt: 
- Uddannelse i ledelse 

Lokalt: 
- høj motivation for arbejdet 
- udnytter tilstedeværende videns-ressourcer 

Centralt: 
- mangel på historik pga. medarbejder udskiftning 
- mangler viden/erfaring med evaluering 
- føler ansvar og opgaver er for tunge 

Kommunalt: 
- ledelsen har ingen uddannelse indenfor sundhed eller 

forebyggelse 

Lokalt: 
- varierende faglig baggrund 
- lav grad af uddannelsesniveau 
- føler ansvar og opgaver er for tunge 

Målgruppe 

Motivation 

Ressourcer 

- borgerne inddrages gennem at være frivillige 

& rollemodeller 

- mangel på frivillige, svært at motivere 
- oplevelse af, at det er svært at motivere borgere til at 

tage ansvar for egen sundhed 
- oplever manglende tilslutning til borgermøder 

Ledelse 

Synlig 

Støttende 

Interesser 

Generelt: 
- blandt SK, fagchefer/ledere og FK er der 

enighed om at alle tre niveauer har ansvar 
for Inuuneritta II’s implementering 

Centralt: 
- frihed til at implementere relevante projek-

ter ud fra eget fagligt synspunkt 
- udvikler handleplaner  

Lokalt: 
- udarbejder årsplaner 

Generelt: 
- skiftende ledelse  
- mangel på koordinering af det forebyggende arbejde på 

tværs 

Centralt: 
- manglende retningsangivelse fra ledelsen 
- giver tilbud om initiativer, men ikke konkrete værktøjer 
- lokale årsplaner er ikke blevet brugt til koordinering af 

det forebyggende arbejde 

Lokalt: 
- sender ikke lokale årsplaner til centralt niveau  
- FBK mangler støtte & supervision 

Organisations-
adfærd 

Samarb. på tværs 

Incitamenter 

Videns- og lærings-

kultur 

Centralt: 
- nedsættelsen af CFU 

Lokalt: 
- samarbejdsopsøgende forebyggelseskonsu-

lenter 
- LFU giver ekspertviden til forebyggelseskon-

sulenterne 
- forebyggelseskonsulenterne deler ansvaret 

for deres arbejde med LFU medlemmer 

Generelt: 
- forebyggelse er ikke et prioriteret tema på tværs af de-

partementer og forvaltninger 
- hyppig udskiftning af medarbejdere 

Centralt: 
- uklart mødeforhold i CFU; manglende kobling til opdrag 

fra Inuuneritta II 
- repræsentation af CFU medlemmer er mangelfuldt og 

få gengangere ved møderne 
- manglende politisk prioritering af det tværsektorielle 

samarbejde (CFU) 

Lokalt: 
- LFU medlemmer opfylder ikke deres pligt ift. lovgivnin-

gen 

Fokus 

Politisk 

Medier 

Borgere 

Centralt: 
- handleplaner sendes i høring 
- udvikling af sundhedsaftaler 

Kommunalt: 
- fleste sundhedspolitikker tager udgangs-

punkt i Inuuneritta 

Centralt: 
- forebyggelse er ikke prioriteret på højeste politiske ni-

veau 
- sundhedsaftaler har ingen konsekvenser 
- forebyggelse er for tæt på det politiske 

Ressourcer 

Penge 

Bemanding 

Fysiske rammer 

Samarb. partnere 

Centralt: 
- følger indsatsår for indsatsområderne 

Lokalt: 
- forsøger at nå omkring så mange områder 

som muligt 

Centralt: 
- mangler tid og viden til at lave evalueringer 
- sårbar bemanding 

Lokalt: 
- mange FBK står alene med at løfte alt forebyggelsesar-

bejde i en by 
- mangel på viden til at udføre evaluering 
- begrænset økonomi til rådighed 



 



 



 



Alkohol & 
Hash 

1.250.000,-

Rygning 

440.000,-

Fysisk 
aktivitet 
447.000,-

Kost 

550.000,-

Selvmords-
forebyggelse 

907.000,-

Tidlig indsats 
(Dukkeprojektet & Klar til 

barn projektet) 
5.000.000,- Kr.

PAARISA

Dep. for Sundhed Sundhedsvæsenet

Naalakkersuisut

Landslægeembedet

Alkohol 
& Hash Rygning Fysisk 

aktivitet Kost Selvmords-
forebyggelse

Tidlig 
indsats

PAARISA

Politimester fra 
Grønlands politi

KANUKOKA

Dep. for Selvstændighed, 
Natur, Miljø & Landbrug

Dep. for Fiskeri og Fangst

Dep. for Råstoffer

Dep. for Sundhed

Dep. for Finanser  
& Skatter

Dep. for Bolig, Byggeri  
& Infrastruktur

Dep. for Erhverv, 
Arbejdsmarked & Handel

Dep. for Familie, Ligestil-
ling & Social Anliggende

Dep. for Uddannelse, 
Kultur, Forskning & Kirke

Central 
forebyggelsesudvalg

Sundhedsvæsenet

Budget 2017 for ‘Inuuneritta’: 6.296.000,- Kr. 
173.000,-  Folkesundhedssamarbejde 
1.450.000,-  Befolkningsundersøgelsen & HBSC 
529.000,-  Information & formidling 
200.000,-  Øvrige tilskud

Rådgivningstelefon 
550.000,- Kr.

Budget 2017 for  
‘Sundhedsregioner,  
lægebetjening’ 

Livsstilsambulatorier 
4.500.000,- Kr.

Budget 2017 for  
‘Misbrugsbehandlingsplan’ 

Budget 2017 for  
‘Dronning Ingrids Hospital’ 

Bilag 1.  Naalakkersuisuts budget 2017 for forebyggelse



Bilag 2. Uddannelse & faglig baggrund 

2.1 Fagchef & leder 

2.2 Forebyggelseskonsulenter 

Kommune Uddannelse Kursus/workshop

Qaasuitsup Social rådgiver - grundlæggende lederuddannelse 
- efteruddannelse omkring børn og unge 
- supervisor

Qeqqata Social rådgiver (indenfor familieterapi) ingen data

Sermersooq Politibetjent - ledelsesakademiet 
mangler yderligere data

Kujalleq ingen data ingen data

Kommune Uddannelse Kursus/workshop

Qaasuitsup Mellemlang uddannelse: 
- Socialrådgiver uddannelse (2) 
- Reservepolitibetjent 

Korte erhvervsuddannelser: 
- Uddannelsesvejledere i 

Piareersarfiit 
- Social & sundhedshjælper (2) 
- Elektriker/elektronik 

mekaniker (2) 
- Klinisk assistent (tandklinik) 
- HK assistent 
- Rådgivningsassistent 
- TNI 
- Socialmedhjælper

- Forebyggelseskonsulent uddannelse (2) 
- FK-Landsmøde (10) 

Inuuneritta II tema områder: 
- Rygestopskursus for unge (3) 
- Sårbarhed & modstandkraft 
- Livslinjen (selvmordsforebyggelse) 
- Folkesundhed i Grønland 

Social område temaer: 
- Udsatte børn & unge 
- Seksuel overgreb børn & unge 
- Voldudsatte kvinder & børn 
- De usynlige børn 
- Vold i hjemmet 
- sagsbehandlerkursus for børn & unge og i 

social området (modul 1, 2 & 3) 
- Seksualundervisning 

Andet: 
- 7 grundlæggende forvaltningsprincipper (2) 
- Drama & bevægelse 
- Norden Seminar i Ilulissat (senfølger området) 
- Erfaring med forskellige sportsgrene 
- Alternativ projektstyring & teambuilding 
- Ledertalent 
- Personaljura 
- Lederuddannelse 
- Kursus med Lis Mona Steensgaard Jensen 
- Respekt for omgivelserne 
- Service ambassadør 

- ingen kurser



Qeqqata Korte erhvervsuddannelser: 
- Fiskeindustriassistent 
- Sundhedsassistent 
- Rådgivningsassistent 
- Socialmedhjælper 
- HK assistent 

- Forebyggelseskonsulent uddannelse 
- FK-Landsmøde (4) 
- Forebyggelseskonsulenter workshops 

Inuuneritta II tema områder: 
- Selvmordsforebyggelse 

Social område temaer: 
- Seksuelle overgreb mod børn & unge 

Andet: 
- Alternativ projektstyring & teambuilding 
- Personlig udvikling 
- Samtale 
- Netværksmødet

Sermersooq Mellemlang uddannelse: 
- Lærer (3) 
- Pædagogik 

professionsbachelor 

Korte erhvervsuddannelser: 
- Kredsdommer 
- Socialmedhjælper (2) 
- HK assistent (2) 
- TNI 
- Advokatssekretær 
- Instruktør i Psykisk 

Førstehjælp 
- Kropsorienteret 

Psykoterapeut 
- Livredder & første hjælp

- Forebyggelseskonsulent uddannelse 
- FK-Landsmøde (10) 

Inuuneritta II tema områder: 
- Comphash 
- Robusthed 
- Immimut (selvmordsforebyggelse) 

Social område temaer: 
- Kammagiitta (fri for mobberi) (2) 

Andet: 
- projekt ledelse kursus & workshop (teater) 

- ingen kurser (2)

Kujalleq Korte erhvervsuddannelser: 
- Butik og kontor assistent

- Forebyggelseskonsulent uddannelse 

Inuuneritta II tema områder: 
- Kursus om rusmiddel misbrug 

Social område temaer: 
- Kursus om seksuel misbrug

Kommune Uddannelse Kursus/workshop



Bilag 3. Indsatser i temaområder 

3.1 Alkohol & Hash 

Centralt Kommunalt/Lokalt

Højrisiko Population Højrisiko Population

Generelt - Alkohol-handleplan lavet til perioden 2013 - 2019 
- Hash-indsatsplan lavet til perioden 2016 
- Udvikling af sundhedsaftaler 
- Inuuneritta Puljen

Strukturel Påbud/forbud: 
- Skærpning af sanktioner 
- Udvikling af lov om 

misbrugsbehandling

Påbud/forbud: 
- Revidering af alkohol-lovgivning 
- Revision af færdselsloven (ikke igang 

endnu) 

Sociale indsatser: 
- Vejledning i udarb. af politik for alkohol, 

tobak og stoffer til skoler og forældre

Sociale indsatser: 
- alkohol frie aftener

Individrettet Pædagogisk/psykologisk: 
- Nyt tilbud om misbrugs-

behandling 
- Uddannelse af 

misbrugsnøgle-personer 
- Misbrugsbehandling 

Sociale indsatser: 
- Tidlig indsats over for 

gravide familier

Pædagogisk/psykologisk: 
- Test dig selv ift. alkohol og hash på 

peqqik.gl 
- Oprettelse af rådgivningstelefon hos 

Allorfik 
- Informationsmateriale om hash, snifning 

og alkohol 
- Kampagner: Max4Tassa, Grib 

muligheden, Omfavn ungdommen, uge 18 
- Information på peqqik.gl 
- Inkludere alkohol info i seksual 

undervisning (ikke igang endnu)

Pædagogisk/psykologisk: 
- Oplysning om tobak, snifning, egne 

grænser og robusthed til skolebørn 
- Oplæg om ‘fest & hash’ i skoler og 

ungdomsklubber 
- Misbrugsbehandling 
- AA møder 

Påbud/forbud: 
- Politivagt til forebyggelse af snifning 

omkring offentlige bygninger 

Pædagogisk/psykologisk: 
- foredrag om forebyggelse til børn & unge (i forskellige institutioner) 
- debataften om hash 
- Comphash kursus 
- Kampagner: Gør Maj sund, uge 18, uge 46 
- Synliggøre oplysninger om farligheden af og tegn på af snifning 

Påbud/forbud: 
- Udbredelse af information om spiritus-lovgivningen 
- Udbredelse af information om færdselsloven 

Sociale indsatser: 
- Overnatningslejr til børn og unge på forældre’s løn-dag



3.2 Rygning 

Centralt Kommunalt/Lokalt

Højrisiko Population Højrisiko Population

Generelt - Strategi lavet til perioden 2012 - 2013 
- Handleplan lavet til perioden 2017 - 2019 
- Inuuneritta Puljen

Strukturel Pædagogisk/psykologisk: 
- Indførelse af 

billedadvarsler 

Påbud/forbud: 
- Rygelovgivning

Individrettet Pædagogisk/psykologisk: 
- Forskellige rygestops 

tilbud (f.eks. Røgfri nu!) 
- Røgfri klasse 

konkurrencen 

Klinisk: 
- Livsstilscafé

Pædagogisk/psykologisk: 
- Information på peqqik.gl 
- Kampagner: Grib muligheden, 

Omfavn ungdommen, uge 22 
- Informationsmateriale om 

rygning 
- RygeRap 

Social indsats: 
- Vejledning i udarbejdelse af 

politik om alkohol, tobak og 
stoffer til skoler og forældre.

Pædagogisk/psykologisk: 
- Rygestopskursus 
- Oplysning om tobak, snifning, egne 

grænser og robusthed til skolebørn 

Klinisk: 
- Livsstilscafé 

Påbud/forbud: 
- Forbud for rygning udenfor 

offentlige bygninger af mindre årige

Pædagogisk/psykologisk: 
- Foredrag/undervisning om 

forebyggelse til børn & unge 
(i forskellige institutioner) 

- Kampagner: Gør Maj sund, 
uge 22



3.3 Fysisk aktivitet 

Centralt Kommunalt/Lokalt

Højrisiko Population Højrisiko Population

Generelt - Handleplan lavet til perioden 2015 - 2019 
- Inuuneritta Puljen 
- Idékatalog til fremme af fysisk aktivitet

Strukturel

Individrettet Pædagogisk/psykologisk: 
- Sundhedsambassadør 

kurser for 
arbejdspladser 

Klinisk: 
- Livsstilscafé og 

skridttællere-
konkurrence ved 
LivsstilsGruppen

Pædagogisk/psykologisk: 
- Information på peqqik.gl 
- Kampagner: Grib 

muligheden, “Take a 
stand”,“Gang i Grønland” 

- SundhedsApp 
- Skridttæller konkurrence 

for mellemtrinet

Pædagogisk/psykologisk: 
- Tilbud om 

fritidsundervisning 

Klinisk: 
- Livsstilscafé 

Pædagogisk/psykologisk: 
- Kampagner: Gør Maj sund, 1. 

Juni (børnedag) 
- Sundeste by 
- Foreningernes dag 
- Idrættens dag 
- Foredrag om forebyggelse til børn 

& unge (i forskellige institutioner) 
- ‘Krop & bevægelse’ aktiviteter 

(f.eks. stavgang, løb) 
- lejerskole og/eller 

sommeraktiviteter for børn der 
ikke kan tage på ferie 

Fysiske indsatser: 
- Udlejning af cykler



3.4 Kost 

Centralt Kommunalt/Lokalt

Højrisiko Population Højrisiko Population

Generelt - Handleguide lavet til perioden 2016 
- Cariesstrategien 
- Inuuneritta Puljen

Strukturel

Individrettet Pædagogisk/psykologisk: 
- Diabetes - livsstilskursus 

i samarbejde med Inuili 
(kokkeskolen) 

Klinisk: 
- Forebyggende indsatser 

i sundhedsvæsenet, 
f.eks. rådgivning ved 
jordemoder, 
sundhedsplejerske, 
livsstilsambulatorium og 
tandpleje 

- Livsstilscafé

Pædagogisk/psykologisk: 
- Informationsmateriale om sund kost 
- De 10 kostråd (relancering) 
- Sunde Råd 0-3 år 
- Madskoler for børn (ikke igang endnu) 
- Fiskeopskrift konkurrencen 
- Børnekogebog med fiskeretter 
- Kampagner: Grib muligheden 
- Marmartut festival 
- Information på peqqik.gl 
- Inuuneritta Puljen 

Social indsats: 
- Tværfaglig arbejdsgruppe til udvikling af 

mad- og måltidspolitikker i førskole- og 
skoleområdet

Pædagogisk/psykologisk: 
- ‘Sundere livstil’ til 

småbørns familier 

Klinisk: 
- Livsstilscafé

Pædagogisk/psykologisk: 
- foredrag om forebyggelse 

til børn & unge (i 
forskellige institutioner) 

- Kampagner: Gør Maj 
sund 

- udvikling af kostpolitik i 
institutioner og skoler 

- Marmartut festival



3.5 Selvmordsforebyggelse 

3.6 Andet 

Centralt Kommunalt/Lokalt

Højrisiko Population Højrisiko Population

Generelt - Handleplan lavet til perioden 2013 - 2019

Strukturel - Handlingskæder - Handlingskæder i 
kommunen

Individrettet Pædagogisk/psykologisk: 
- Kursus i den 

selvmordsforebyggende 
samtale ved ASIST + 
Livslinjen 

- Informationspjece til 
efterladte 

- Imminut-koncept

Pædagogisk/psykologisk: 
- Robusthedsprogram 
- Supervision på 

arbejdspladser

Pædagogisk/psykologisk: 
- Selvhjælpsgrupper og 

samtaler 
- Undervisning om 

selvmordsforebyggelse 
til unge og deres 
forældre i skolen 

Klinisk: 
- Besøg af psykolog 
- Imminut kursus

Pædagogisk/psykologisk: 
- Kampagne: 10. September 
- Information til borger gennem folder, 

plakater og tv-spots

Kommunalt/Lokalt

Højrisiko Population

Strukturel

Individrettet Pædagogisk/psykologisk: 
- ‘Teenager Power Program’ - 

samtaler og gruppemøder om 
følelser, forsvarsmekanismer, 
afhængighed, risici og valg, familie 

- Foredrag om hærværk 
- Mobning i skolen

Pædagogisk/psykologisk: 
- Samtale i stedet for vold 
- Kroppensudvikling 
- Kampagner: AIDS day, kvindernes internationale kampdag, international Men’s day, uge 

6 - seks og seksualitet, uge 49 - fokus på handicappede, 19. Nov. ‘vold mod børn og unge’ 
- SexInuk om sund sexliv - udbredelse af plakater 
- Kursus i ‘sundere økonomi’ til voksne borger 
- Kulturnat 
- Musical sommerskole 
- ‘Egne grænser’ - diverse tiltag og håndarbejdsaftener til unge og skolebørn 
- Oplæg om respekt til skoleelever 
- Internetportal til frivillige



4. Evaluering af handleplaner 

4.1 Alkohol 

Indsatser fra ‘Handleguide for alkoholområdet i Grønland 2013 - 2019’ Status

Udvikling af lov om misbrugsmehandling Igangværende

Folkeskolens seksualundervisning udvides Fremtidig/kommende

Informationskampagner Udført

Indsatser målrettet unge og voksne fra misbrugsfamilier / (ingen info)

Uddannelse af frontpersonale Igangværende

Revidering af alkohollovgivning Igangværende

Skærpning af sanktioner for salg og udskænkning til mindreårige Igangværende

Udvikling af alkoholpolitikker Udført

Kampagne om forældreansvar Udført (‘Omfavn ungdommen’)

Udarbejdelse af informations og undervisningsmateriale til skoler Udført

Udarbejdelse af undervisningsmateriale til forebyggelseskonsulenter Udført

Kampagne om genstandsgrænser Udført (‘Max4Tassa’"

Familier tilbydes misbrugsbehandling Igangværende

Børn inkluderes i behandlingstilbuddet / (ingen info)

“Samtale i stedet for husspektakler” / (ingen info)

Handlingsvejledninger / (ingen info)

Udvikling af redskab til systematisk opsporing af borgere og patienter 
med alkoholproblemer

/ (ingen info)

Oprettelse af sundhedsportal Udført

Rådgivningstelefonens service udvides / (ingen info)

Udarbejdelse af sundhedsaftaler Igangværende



4.2 Hash 

Indsatser fra ‘National indsatsplan mod hash 2016’ Ansvarlig Status

Oplysnings- og kampagnematerialer rettet mod 
gravide

Dep. for sundhed Udført

Oplysning- og vejledningsmaterialer til 
sundhedsfagligt personale

Dep. for sundhed Udført

Narkotika- og dopingtest ved GM GIF / (ingen info)

Kampagne med GIF Dep. for sundhed / (ingen info)

Implementering af undervisningsmaterialer til 
folkeskole

Dep. for sundhed + Dep. for uddannelse Udført

Kampagne målrettet unge mænd (15 - 25 år) Dep. for sundhed Fremtidig/kommende (i flg. handleplan)

Bedre tilbud om misbrugsbehandling Videnscenter for Misbrug Igangværende

Udvikling af informations- og selvhjælpsmaterialer Videnscenter for Misbrug Udført

National markering af international dag mod misbrug 
af og ulovlig handel med narkotika

Dep. for sundhed + Videnscenter for Misbrug Udført

Afdækning af misbrug af hashs udbredelse Dep. for sundhed Fremtidig/kommende (i flg. handleplan)

Analyse af indholdsstoffer fra beslaglagt hash Dep. for sundhed +  Grønlands Politi / (ingen info)

Uddannelse af misbrugsnøglepersoner Videnscenter for Misbrug Igangværende

Screeningspraksis til sundhedsvæsener Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse + Allorfik Fremtidig/kommende (i flg. handleplan)

Samle erfaringer fra tidligere indsatser Dep. for sundhed Fremtidig/kommende

Lovgivning for misbrugsområdet Dep. for sundhed Igangværende

Revision af færdselsloven Dep. for sundhed + Dep. for B, B og Infrastruktur Fremtidig/kommende



4.3 Rygning 

Indsatser fortaget og udført under Inuuneritta II op til 2016 i 
følge handleplanen ’17-‘19

Indsatser fra ‘National handleplan for forebyggelse af rygning 2017 - 2019’

Røgfri klasse Opdatering af eksisterende materialer og online informationer om rygning

Røgfri nu! (SMS-tjeneste) Informationsfolder til den gravide familie om røgfri graviditet

“Omfavn ungdommen” Udgivelse og implementering af undervisningsmateriale målrettet børn og unge

“Grib muligheden” Fold-ud folder målrettet voksne

Røgfri uge 22 Kampagne målrettet børn og unge: ‘Cool uden røg’

Pjece “Hvad ved du om rygning?” til børn og unge Inspirationskatalog vedr. tobak målrettet kommunerne

Rygestopsintruktørkursus Analyse og kortlægning af de landsdækkende rygestoptilbud

(Tekst og billede) mærkning af tobaksvarer Puljemidler til lokale rygestopaktiviteter

Ændring af den grønlandske rygelov



4.4 Fysisk aktivitet 

Indsatser fra ‘National Handleplan for fysisk aktivitet 2015 - 2019’ Status Samarbejdspar
tnere

Information om fysisk aktivitet i skolen Udført (Idékatalog)

Vejledning til udformning af en skolepolitik for fysisk aktivitet / (ingen info)

Tilbud om workshop for skoleledere / (ingen info)

Materiale til idrætslærer Igangværende GIF

Kampagner: Aktiv transport / (ingen info)

Nationale konkurrencer Skridtæller konkurrence for mellemtrinet:  
udført som pilotprojekt

“Take a stand” Udført CSR

Fysisk aktivitetsuge / (ingen info)

Oplysningskampagner Udført

“Gang i Grønland” Relancering udført

Radiogymnastik / (ingen info)

Sundhedsambassadør kurser Udført GIF og CSR

Kortlægning og vedligeholdelse af information om idrætstilbud online / (ingen info)

Informationsmateriale om fysisk aktivitet Udført (Idékatalog)

Opkvalificering af frivillige ledere / (ingen info)
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Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

T
E

M
A

E
R

INUUNERITTA 2013-2019       31

Indsats = primært år for indsatser for temaet. Drift = videreførelse af indsatserne.
Evaluering og justering= Evaluering af indsatserne og justering ved behov.   

om dem. Samtidig giver denne struktur mu-
lighed for at gå i dybden med hvert enkelt 
tema og arbejde med det igennem et læn-
gerevarende forløb, hvilket er en forudsæt-
ning for, at indsatserne får den bedst mu-
lige effekt på langt sigt.

Der er planlagt en slutevaluering af Inuune-
ritta II i 2019, der skal række frem mod et 
Inuuneritta III.

Folkesundhedsaftaler og politisk 
opbakning skal sikre implementeringen
Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta konkluderede, at manglende placering 
af ansvaret for sundhedsfremmende indsat-
ser på tværs af sektorer og aktører udford-
rer det lokale forebyggelsesarbejde.

Midtvejsevalueringen pegede derfor på be-
hovet for at indgå forpligtende folkesund-
hedsaftaler og for at styrke den politiske op-
bakning bag programmet på det højeste po-
litiske niveau. Endelig anbefalede midtvejs-
evalueringen, at der blev sat fokus på koor-
dineringen af programmet. 

Inuuneritta II skal implementeres gennem 
indgåelse af folkesundhedsaftaler og ned-
sættelse af et centralt forebyggelsesudvalg. 

Folkesundhedsaftaler
Under Inuuneritta II skal der indgås binden-
de folkesundhedsaftaler for samarbejdet 
om programmet. Formålet med folkesund-
hedsaftalerne er at sikre det tværfaglige 
sam arbejde og at binde de lokale, kommu-

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

INUUNERITTA 2013-2019       31

Indsats = primært år for indsatser for temaet. Drift = videreførelse af indsatserne.
Evaluering og justering= Evaluering af indsatserne og justering ved behov.   

om dem. Samtidig giver denne struktur mu-
lighed for at gå i dybden med hvert enkelt 
tema og arbejde med det igennem et læn-
gerevarende forløb, hvilket er en forudsæt-
ning for, at indsatserne får den bedst mu-
lige effekt på langt sigt.

Der er planlagt en slutevaluering af Inuune-
ritta II i 2019, der skal række frem mod et 
Inuuneritta III.

Folkesundhedsaftaler og politisk 
opbakning skal sikre implementeringen
Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta konkluderede, at manglende placering 
af ansvaret for sundhedsfremmende indsat-
ser på tværs af sektorer og aktører udford-
rer det lokale forebyggelsesarbejde.

Midtvejsevalueringen pegede derfor på be-
hovet for at indgå forpligtende folkesund-
hedsaftaler og for at styrke den politiske op-
bakning bag programmet på det højeste po-
litiske niveau. Endelig anbefalede midtvejs-
evalueringen, at der blev sat fokus på koor-
dineringen af programmet. 

Inuuneritta II skal implementeres gennem 
indgåelse af folkesundhedsaftaler og ned-
sættelse af et centralt forebyggelsesudvalg. 

Folkesundhedsaftaler
Under Inuuneritta II skal der indgås binden-
de folkesundhedsaftaler for samarbejdet 
om programmet. Formålet med folkesund-
hedsaftalerne er at sikre det tværfaglige 
sam arbejde og at binde de lokale, kommu-

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

INUUNERITTA 2013-2019       31

Indsats = primært år for indsatser for temaet. Drift = videreførelse af indsatserne.
Evaluering og justering= Evaluering af indsatserne og justering ved behov.   

om dem. Samtidig giver denne struktur mu-
lighed for at gå i dybden med hvert enkelt 
tema og arbejde med det igennem et læn-
gerevarende forløb, hvilket er en forudsæt-
ning for, at indsatserne får den bedst mu-
lige effekt på langt sigt.

Der er planlagt en slutevaluering af Inuune-
ritta II i 2019, der skal række frem mod et 
Inuuneritta III.

Folkesundhedsaftaler og politisk 
opbakning skal sikre implementeringen
Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta konkluderede, at manglende placering 
af ansvaret for sundhedsfremmende indsat-
ser på tværs af sektorer og aktører udford-
rer det lokale forebyggelsesarbejde.

Midtvejsevalueringen pegede derfor på be-
hovet for at indgå forpligtende folkesund-
hedsaftaler og for at styrke den politiske op-
bakning bag programmet på det højeste po-
litiske niveau. Endelig anbefalede midtvejs-
evalueringen, at der blev sat fokus på koor-
dineringen af programmet. 

Inuuneritta II skal implementeres gennem 
indgåelse af folkesundhedsaftaler og ned-
sættelse af et centralt forebyggelsesudvalg. 

Folkesundhedsaftaler
Under Inuuneritta II skal der indgås binden-
de folkesundhedsaftaler for samarbejdet 
om programmet. Formålet med folkesund-
hedsaftalerne er at sikre det tværfaglige 
sam arbejde og at binde de lokale, kommu-

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

INUUNERITTA 2013-2019       31

Indsats = primært år for indsatser for temaet. Drift = videreførelse af indsatserne.
Evaluering og justering= Evaluering af indsatserne og justering ved behov.   

om dem. Samtidig giver denne struktur mu-
lighed for at gå i dybden med hvert enkelt 
tema og arbejde med det igennem et læn-
gerevarende forløb, hvilket er en forudsæt-
ning for, at indsatserne får den bedst mu-
lige effekt på langt sigt.

Der er planlagt en slutevaluering af Inuune-
ritta II i 2019, der skal række frem mod et 
Inuuneritta III.

Folkesundhedsaftaler og politisk 
opbakning skal sikre implementeringen
Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta konkluderede, at manglende placering 
af ansvaret for sundhedsfremmende indsat-
ser på tværs af sektorer og aktører udford-
rer det lokale forebyggelsesarbejde.

Midtvejsevalueringen pegede derfor på be-
hovet for at indgå forpligtende folkesund-
hedsaftaler og for at styrke den politiske op-
bakning bag programmet på det højeste po-
litiske niveau. Endelig anbefalede midtvejs-
evalueringen, at der blev sat fokus på koor-
dineringen af programmet. 

Inuuneritta II skal implementeres gennem 
indgåelse af folkesundhedsaftaler og ned-
sættelse af et centralt forebyggelsesudvalg. 

Folkesundhedsaftaler
Under Inuuneritta II skal der indgås binden-
de folkesundhedsaftaler for samarbejdet 
om programmet. Formålet med folkesund-
hedsaftalerne er at sikre det tværfaglige 
sam arbejde og at binde de lokale, kommu-

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering

30     INUUNERITTA 2013-2019

Struktur for implementeringen
Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019
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Indsats = primært år for indsatser for temaet. Drift = videreførelse af indsatserne.
Evaluering og justering= Evaluering af indsatserne og justering ved behov.   

om dem. Samtidig giver denne struktur mu-
lighed for at gå i dybden med hvert enkelt 
tema og arbejde med det igennem et læn-
gerevarende forløb, hvilket er en forudsæt-
ning for, at indsatserne får den bedst mu-
lige effekt på langt sigt.

Der er planlagt en slutevaluering af Inuune-
ritta II i 2019, der skal række frem mod et 
Inuuneritta III.

Folkesundhedsaftaler og politisk 
opbakning skal sikre implementeringen
Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta konkluderede, at manglende placering 
af ansvaret for sundhedsfremmende indsat-
ser på tværs af sektorer og aktører udford-
rer det lokale forebyggelsesarbejde.

Midtvejsevalueringen pegede derfor på be-
hovet for at indgå forpligtende folkesund-
hedsaftaler og for at styrke den politiske op-
bakning bag programmet på det højeste po-
litiske niveau. Endelig anbefalede midtvejs-
evalueringen, at der blev sat fokus på koor-
dineringen af programmet. 

Inuuneritta II skal implementeres gennem 
indgåelse af folkesundhedsaftaler og ned-
sættelse af et centralt forebyggelsesudvalg. 

Folkesundhedsaftaler
Under Inuuneritta II skal der indgås binden-
de folkesundhedsaftaler for samarbejdet 
om programmet. Formålet med folkesund-
hedsaftalerne er at sikre det tværfaglige 
sam arbejde og at binde de lokale, kommu-
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Inuuneritta II skal implementeres i et bredt 
samarbejde mellem Selvstyret, kommuner-
ne og de private aktører med respekt for 
både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019
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Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering
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Indsats = primært år for indsatser for temaet. Drift = videreførelse af indsatserne.
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om dem. Samtidig giver denne struktur mu-
lighed for at gå i dybden med hvert enkelt 
tema og arbejde med det igennem et læn-
gerevarende forløb, hvilket er en forudsæt-
ning for, at indsatserne får den bedst mu-
lige effekt på langt sigt.

Der er planlagt en slutevaluering af Inuune-
ritta II i 2019, der skal række frem mod et 
Inuuneritta III.

Folkesundhedsaftaler og politisk 
opbakning skal sikre implementeringen
Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta konkluderede, at manglende placering 
af ansvaret for sundhedsfremmende indsat-
ser på tværs af sektorer og aktører udford-
rer det lokale forebyggelsesarbejde.

Midtvejsevalueringen pegede derfor på be-
hovet for at indgå forpligtende folkesund-
hedsaftaler og for at styrke den politiske op-
bakning bag programmet på det højeste po-
litiske niveau. Endelig anbefalede midtvejs-
evalueringen, at der blev sat fokus på koor-
dineringen af programmet. 

Inuuneritta II skal implementeres gennem 
indgåelse af folkesundhedsaftaler og ned-
sættelse af et centralt forebyggelsesudvalg. 

Folkesundhedsaftaler
Under Inuuneritta II skal der indgås binden-
de folkesundhedsaftaler for samarbejdet 
om programmet. Formålet med folkesund-
hedsaftalerne er at sikre det tværfaglige 
sam arbejde og at binde de lokale, kommu-
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evaluering  undersøgelse    undersøgelse 
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Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering
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både centrale, kommunale og lokale priori-
te ringer. 

Midtvejsevalueringen af det første Inuune-
ritta pegede på behovet for at gøre det let-
tere at arbejde med programmets temaer 
lokalt. Inuuneritta II har derfor en struktur, 
hvor arbejdet med temaerne er tydeliggjort. 

Strukturen for Inuuneritta II kan ses i oven-
stående	figur	”Program	for	Inuuneritta	II”.	
Indsatserne i forhold til Inuuneritta II´s te-
maer målrettes gennem indførelsen af tema-
år. I 2014 er der fokus på rygning, i 2015 på 

fysisk aktivitet og i 2016 på kost området. 
Misbrug af alkohol og hash er programmets 
vigtigste tema, og indsatser under dette te-
ma løber derfor over hele programperioden.
 
Før hvert temaår er der afsat tid til at lave 
forslag til konkrete indsatser og til at indgå 
samarbejdsaftaler. Efter temaåret arbejdes 
der videre med indsatserne i det følgende 
år, og indsatserne evalueres to år efter af-
holdelsen af temaåret. Efter evalueringen 
kan indsatserne justeres og eventuelt ud-
vides, hvis der er behov for dette. 

Strukturen skal sikre, at der er fokus på pro-
grammets temaer på samme tid i hele lan-
det. Det gør det lettere at forberede indsats-
erne og at sikre det nødvendige samarbej de 

Figur 7.1. Program for Inuuneritta II, 2013-2019
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Monitorering og   HBSC-og befolknings-  Midtvejsevaluering  HBSC- og befolknings- Slutevaluering
evaluering  undersøgelse    undersøgelse 

Misbrug af Indsats Drift Drift, evaluering og Drift Drift Drift Drift
alkohol og hash   justering    

Rygning Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift Drift
 og aftaler   og justering   

Fysisk aktivitet  Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift Drift
  og aftaler   og justering  

Kost   Forberedelse Indsats Drift Evaluering Drift
   og aftaler     og justering
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Bilag 5. Forløbsoversigt af Inuuneritta II
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