
Vores Sunde Hverdag

Erfaringer og resultater fra Hjørring Kommune

Konferencen Hvor skal vi hen med sundheden i Hjørring Kommune? d. 21. juni 2022
v. Henrik Vardinghus-Nielsen, lektor, ph.d.  på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg
Universitet



Partnerskab mellem kommuner, 
regioner og forskningsinstitutioner

Støttet af:
 Helsefonden
 Trygfonden
 Danske Regioner
 Region Hovedstaden
 Region Nordjylland 



Formål

At udvikle og afprøve en ny, bæredygtig model 
for arbejdet med sundhedsfremme og 
forebyggelse i kommuner

skabe mest mulig sundhed og trivsel for pengene, 
skabe et styrket samarbejde på tværs af kommunen
i højere grad inddrage borgerne i kommunens indsatser. 



Den overordnede proces

Lokal koordinator

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Valg af lokalområde



Dialogmøder med nøglepersoner fra alle 
forvaltninger for at skabe bredt ejerskab

Workshop med forvaltningschefer, direktion og 
politikere, som sammen vælger:  

- fokusområde for bedre sundhed
- målgruppe for indsatsen
- lokalsamfund for en særlig borgerdrevet indsats.

Kommunesituationsanalyse, del 1 af 
borgernes sundhedstilstand, sociodemografi mv.

Fase 1



Fokusområde, målgruppe og lokalsamfund i Hjørring

Fokusområde:
Mental sundhed

Målgruppe: 
Familier med særlig opmærksomhed på børn og 
unge, herunder piger og unge kvinder (op til 30 år)

Lokalsamfund:
Bindslev og Tversted



Lokalsamfundsanalyse

Lokalsamfundsanalyse af Bindslev og Tversted 
inkl. opland.

Analysen blev lavet pba.:
1) kortlægning af fysiske og organisatoriske 

strukturer
2) data fra Danmarks Statistik
3) kvalitative interview med hhv. lokale og 

professionelle aktører og beboere. 

• Rapporten findes på www.voressundehverdag.dk

http://www.voressundehverdag.dk/


Fase 2

Dialogmøder med udvalgte lokale aktører

Workshop med idéudvikling         
blandt, forvaltninger, institutioner, foreninger og organisationer 
(online)

Kommunesituationsanalyse, del 2
om den aktuelle evidens på området samt en interessentanalyse

…



Deltagere ved workshop 2 i Hjørring

Arbejdsmarkedsforvaltningen Hjørring Musiske Skole

Børne- Fritids- og Undervisningsforvaltningen Home-start

Børns Voksenvenner Hovedudvalget

Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed Integrationsrådet

DGI Nordjylland Røde Kors

EUC Nord Skolens Venner

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen

Frivilligcenter Hjørring Team Hjørring

Headspace Teknik- og Miljøforvaltningen

Hjørring Bibliotekerne UCN Hjørring

Hjørring Gymnasium Ældrerådet



Udvikling og 
implementering 
af indsatser

- samskabelse i 
arbejdsgrupper

Fase 3



Vores Sunde Hverdag i Hjørring Kommune
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Lokal arbejdsgruppe i Bindslev og Tversted

• Deltagere: 
• Lokal skoleleder
• En erhvervsdrivende
• Formand for lokalt samlingshus
• Bestyrelsesmedlem i BTI og BHE
• Ildsjæl med særligt fokus på børn og unge 
• Aktør med interesse for naturpleje i området

• Lokalt samarbejde og stort engagement på tværs af byerne

• Ønske om at løfte det lokale område i fællesskab

• Særligt interesse for de unge

• Ansøgning om fondsmidler til lokale indsatser.



Resultater fra 
evalueringen



Evaluering af Vores Sunde Hverdag

Evalueringen bestod af interview med:
• fire chefer på forskellige niveauer
• seks udvalgte deltagere fra de to arbejdsgrupper
• den lokale koordinator for Vores Sunde Hverdag i Hjørring Kommune.

Fokus på deltagernes oplevelse af at være med, samarbejde på 
tværs, ejerskab og hvad de fik ud af at være med. 

Derudover blev indsatsen ”Vitaminposer” evalueret. 



Oplevelse af workshop 1 og dialogmøder 

• Positiv oplevelse af dialogmøderne:
• Stor nysgerrighed for deres område
• Så udviklingsperspektiv i internt samarbejde
• Viden om, hvordan sundhed kan være et middel til 

at løse kerneopgaverne.

• Workshop 1 blev generelt oplevet som god:
• God blanding af deltagere 
• Skabte ansvarsfølelse hos nogle, mens andre følte 

sig koblet af pga. målgruppen
• Processen blev af nogle oplevet som lidt for kort og 

forhastet.



Oplevelse af workshop 2 

• Positiv oplevelse af workshoppen:
• sammensætningen af deltagere gav en følelse af at være mange 

sammen om projektet på tværs af kommunen

• god energi i gruppedrøftelserne

• gav mulighed for at møde nogle, man ikke i forvejen arbejdede 
sammen med.



Samarbejde på tværs i arbejdsgrupperne 

• God sammensætning af aktører i arbejdsgrupperne
• Godt samarbejde i grupperne og stort engagement
• Det kan være svært for ledere at finde sin rolle i grupperne
• Flere har mødt aktører, som de ellers ikke ville have mødt
• Ønske om også fremover at bruge de nye relationer.



Hvad har cheferne fået ud af at være med?

• Engagement af andre aktører, end dem der normalt er med

• Øget bevidsthed om, hvordan civilsamfundet kan inddrages

• Afprøvet ny måde at tænke på, hvor det kommunale set-up er 
sluttet fri

• Se sundhed som middel til egne kerneopgaver

• Erfaring med at koble forskning og praksis

• Vigtigt både at bygge indsatser på analyser og have fokus på 
borgeres udbytte

• En gevinst at have lokalkoordinatoren, som tænkte på tværs og 
byggede bro

• Obs: Det kan være svært at se, hvad man får ud af et projekt.

Der er nogle andre, der har budt 
sig til, end dem vi normalt 
samarbejder med. Og så kan 
man sige, at vi jo også er nået 
bredere ud i forhold til vores fokus 
på unge [i Vores Sunde Hverdag]. 
(…) Så på den måde er der 
opstået nogle nye, spændende 
samarbejder her, som også 
rækker langt ud over kommunen, 
og som måske kan noget af det, 
som vores arbejde med 
sundhedspolitikken ikke tidligere 
har kunnet.

Områdeleder



Hvad har arbejdsgrupperne fået ud af at være med? (1)

Relationer, netværk og nye perspektiver:

• Netværk og nye relationer; fået øjnene op for nye 
aktører i kommunen

• Samarbejder og relationer, der (måske) ellers ikke 
ville være opstået

• Samarbejde med aktører i andre sammenhænge

• Har lært noget af at høre andre aktørers perspektiver 
og idéer.

Jeg føler, at jeg er blevet rigere af at være 
med i det arbejde her. Bare det at høre, 
hvordan de andre perspektiverer, og 
hvordan de betragter de udsagn, der 
kommer, det er meget sundt(...). Det har 
været et fantastisk netværkssamarbejde, 
som bare er lækkert,

Deltager fra civilsamfund



Hvad har arbejdsgrupperne fået ud af at være med? (2)

Prøvet kræfter med samskabelse:

• Har afprøvet en samskabelsesproces uden ret mange 
rammer

• Ikke ofte, at mange forskellige aktører samles om bordet, 
men der er vilje og engagement, når det sker

• Har set at idéer måske kan leve, hvis man undersøger 
forskellige samarbejdspartnere

• Kommunen er ”lidt forsigtige”, når det gælder samskabelse –
evt. udnytte de personlige relationer lidt mere

• Spændende, hvis kommunen gik endnu længere ind i at 
samskabe.

Tit kører tingene alligevel efter en bestemt 
agenda. Hvor man kan sige, at her var det et 
meget overordnet politisk fokusområde, og så 
jo heller ikke ret meget mere. Så på den måde 
tænker jeg også, at det har bidraget til det 
kommunale perspektiv og sat mental sundhed 
på dagsordenen. (...) det har også været med 
til at udvikle vores forudsætninger som 
kommune, i forhold til at arbejde mere med 
sammenskabelse; vi kan referere tilbage til det 
som projekt og metode, og sige, at det er 
værd at gøre også i forhold til andre 
tematikker. 

Deltager fra forvaltning



”Vitaminposer” for småbørnsfamilier 

• samarbejde mellem aktører, som arbejder med natur 
og kultur

• bringe Hjørrings initiativer ud til småbørnsfamilier for at 
styrke deres trivsel og fællesskaber.



Ti familier afprøvede Vitaminposerne
• Afprøvning i efteråret 2021

• 10 familier med børn i alderen 2-8 år deltog

• Gratis pga. sundhedspulje; taxa-ordning til 
nogle familier

• Fire fysiske vitaminposer med  
familieaktiviteter og information

• Otte lørdage med otte forskellige aktører 
(enkelte aflyst pga. Corona).



Familiernes oplevelse
• I gennemsnit deltog fem familier til hver aktivitet.

• Tre ud af de fire interviewede familier var begejstrede for 
forløbet og ønskede at være med igen en anden gang. 

• Taxaordningen var et plus.

• Forløbet gav familierne:
• En oplevelse af, at både børn og voksne kunne deltage 

(dog ønske om flere aktiviteter for små børn)
• Fået øjnene op for nye natur- og kulturtilbud i Hjørring
• En oplevelse af nærvær og hygge i familien 
• To ud af de fire familier overvejer at starte til nye 

aktiviteter, som de blev præsenteret for, fx spejder.



Nærvær helt sikkert […], det her med, at det 
har været mig og mit barn, og vi har gjort det 
sammen, og det har været en hyggestund.

Mor

Mor

Jeg synes, det (Vitaminposeforløbet) har været 
rigtig godt – helt sikkert. Det har været nogle rigtig 
gode arrangementer […]; de arrangementer vi har 
været til, det er stadig nogle, vi snakker om 
jævnligt, og som børnene snakker om. Så det er 
helt sikkert noget, der har gjort indtryk.

Mor

Jeg blev faktisk overrasket over, at der var lavet 
sådan noget, og jeg synes, det [mulighed for 
taxaordning] var rigtig fedt, når man står der og 
faktisk ikke har en bil. Det synes jeg, var helt vildt 
godt, fordi så ville det blive presset for nogle, der 
ikke har bil.

Mor



Aktørernes oplevelse

• Et godt initiativ, men det krævede en del ressourcer at 
være med

• En mulighed for at rekruttere familier fra andre grupper 
end dem, de normalt får fat på

• Tre ud af fire af aktørerne var positive omkring at deltage 
igen en anden gang.

Sådan et samarbejde, det er en god måde at lokke nogle flere til. Hvis hvis vi nu 
bare havde skrevet ud, at vi havde en workshop, som foregik dér den dag, så havde vi 
ikke fået lige så mange besøgende, fordi det er bare svært at lokke folk til. Så sådan 
et samarbejde gør også bare, at der kommer nogle [familier] fra nogle andre 
grupper, som måske ikke normalt vil komme i kulturinstitutionerne, men så gør 
det her, fordi de har hørt om det her ‘Vitaminposer’, og derigennem ender de så her.   

Aktør med lørdagsaktivitet i Vitaminposer



Forankring
• Erfaringer fra ”Vitaminpose”-indsatsen integreres i 

den eksisterende indsats ’Kulturfrikadellen’

• Indsatsen vil fortsat have fokus på natur- og 
kulturtilbud for småbørnsfamilier 

• Kulturinstitutionerne er positive ift. evt. at betale 
entré for ressourcesvage familier. 



Unge og fællesskaber

Fokus på ‘de usynlige’ unge voksne 
(18+) 

Fokus på at få de unge med i en dialog 
om ”det at være ung i Hjørring”.



De unge og politikerne mødtes
Foråret 2021
Spørgeskemarunde på FGU om unges ønsker til fællesskaber

Maj 2021
Dialogmøde med ca. 50 unge, som udviklede ideer

Juni 2021
Paneldebat med ca. 75 unge og politikere

• Stort ønske om et fysisk mødested for unge

• En stor fordel at have politikerne med

• Hensigtserklæring i budgettet 2022.



Lokalsamfundsindsatser

Ønsker:
• Sort engagement, og mange 

ønsker
• Udvidelse af skatepark Tversted
• Forhindringer i læhegn samt i 

Anlægget i Bindslev



Udvidelse af skatepark Tversted

• En etableret og populær 
skatepark i Tversted på 
300kvm målrettet 
skateboards 

• Indsats: udvidelse af 
skateparken med 130kvm 
målrettet løbehjul 



Forhindringer i læhegn samt i 
Anlægget i Bindslev



Opsamling – erfaringer og udfordringer
Bredere skare af aktører om samme dagsorden 
• Der er skabt nye relationer og netværk mellem aktører, der ikke nødvendigvis før kendte til hinandens arbejde
• Oplevelse af, at forvaltningsområder, der ikke ”normalt” eller naturligt mødes om bordet, har samarbejdet
• Stor interesse fra forvaltningsniveau i at koble sig ind i eksisterende handleplaner.

Stort engagement, viden og ressourcer hos lokale aktører
• De fleste aktører fra civilsamfundet var ”kendte” i forvaltningsregi – men nye forvaltninger har fået øjnene op for nye 

aktører 
• Svært for aktørerne fra civilsamfundet at ”binde sig” – særligt de frivillige organisationer.

Samskabelse tager tid og den lokale koordinator har været central
• Samskabelse tager tid og ikke alle har mulighed for at være tålmodige – civilsamfundets behov for at handle (hurtigt) 

kan karambolere med de kommunale arbejdsgange
• Mange interesser og dagsordner skulle forenes i de to arbejdsgrupper
• Lokalkoordinatoren er central i projektet – især mht. samarbejde med kommunens medarbejdere og samtænkning af 

kommunale dagsordener
• Indsatser som pilotprojekter på fremtidig forebyggelse i kommunen. 



TAK

• Modellen i Vores Sunde Hverdag er blevet justeret på baggrund af de mange 
erfaringer fra Hjørring og Rødovre kommuner.

• Vores Sunde Hverdag gennemføres i Frederikshavn og Høje-Taastrup 
Kommuner i perioden 2022-2024.

• Kommunesituationsanalyser, publikationer og løbende nyheder fra Vores Sunde 
Hverdag findes på www.voressundehverdag.dk

http://www.voressundehverdag.dk/
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