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1. Forord
Ved indgangen til 2020 havde Videncenter for Sundhedsfremme 15-års fødselsdag.
Der har i videncentrets levetid været mange strukturelle ændringer i organisationen omkring os, og 2019 blev ingen
undtagelse, men Videncenter for Sundhedsfremme står stadig som en stærk organisatorisk enhed nu under
Videreuddannelsen på Professionshøjskolen University College SYD.
Videncentret er gennem fælles ledelse og opgaveløsning tæt forbundet med Det nationale videncenter KOSMOS, som er
det nationale videncenter for børn og unges kost, motion og sundhed og som fremstår som en efterspurgt
samarbejdspartner på det sundhedsfremmende område blandt vores samarbejdspartnere i både kommuner, regioner,
styrelser og ministerier. I 2019 er denne position blev konsolideret på nationalt plan med en partnerskabsaftale med
Københavns Professionshøjskole, så der nu er en KOSMOS øst og vest afdeling.
Det internationale samarbejde har i en række år optaget os. Der er mange muligheder i at finde inspiration i udlandet og i
at udbrede vores viden og erfaringer uden for Danmarks grænser. Denne årsrapport viser tydeligt, er vi er rigtig godt i
gang. Flere medarbejdere har således deltaget I udviklingsprojekter inden for EU´s grænser og har såvel tilføjet som
hjembragt værdifuld viden i det internationale arbejde. Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) befinder
sig i en rivende udvikling. Siden 2017 er medlemslande i netværket steget fra 20 til nu hele 38 lande! Det er en spændende
og enestående opgave at lede SHEs sekretariat til fremtidens udvikling på skolesundhedsområdet sammen med vores
mange europæiske og centralasiatiske samarbejdspartnere.
Samtidig med, at UC SYD har skærpet sin forskningsprofil, er forskningsindsatsen i efteråret blevet omorganiseret og er
samlet under en række docenter i profilerede forskningsprogrammer, hvor videncentret særligt bidrager med de processer,
mekanismer og faktorer, der gør, at de udviklede sundhedsfremmende indsatser virker og skaber forandringer i
virkeligheden.
Mange studerende har været værdsatte deltagere i udviklingsprojekter i videncentret, og kolleger fra mange dele af UC’et
har designet, gennemført og formidlet projekter i et tæt samarbejde med videncentermedarbejderne, ligesom stort set alle
fra videncentret har haft undervisningsopgaver i alle hjørner af UC’et.
I denne årsrapport gives eksempler på Videncenter for Sundhedsfremmes opgaver og mangesidede indsats i 2019. Vi vil
præsentere læserne for eksempler på, hvad videncentrets medarbejdere og de UC-kolleger, som har løst opgaver i vores
regi, har præsteret i året, der gik. God læselyst!

Venlig hilsen
Lone Oest, Ulla Pedersen & Børge Koch
Haderslev, maj 2020
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2. Om Videncenter for Sundhedsfremme
Videncenter for Sundhedsfremme havde pr. 1. januar 2020 elleve ansatte, inklusive videncenterchefen. Hertil kommer to
ph.d.-studerende den ene med ansættelsesforhold på Aalborg Universitet den anden med ansættelsesforhold på
Syddansk

Universitet,

og

begge

med

tilknytning

til

videncentret.

Desuden

har

22

personer

fra

13

grunduddannelsesenheder på UC SYD løst opgaver for og sammen med os i 2019.
Videncenter for Sundhedsfremme er en organisatorisk enhed under Forskning, Innovation og Videreuddannelse på UC
SYD med kontor i Haderslev og opgaver overalt i Danmark og i udlandet. Videncenter for Sundhedsfremme har interesseog samarbejdsfællesskab med de fire forskningsprogrammer på UC SYD, og flere videncentermedarbejdere har i 2019
haft forskningsprojekter i programmerne.
Videncenter for Sundhedsfremme arbejder ud fra et positivt, bredt og dynamisk sundhedsbegreb, der har sundhedsfremme
som et overordnet og generelt formål. Det vil sige, at videncentret gennem sine aktiviteter søger at fremme folkesundheden
ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere borgernes ressourcer og handlekompetence. Vi arbejder ud fra den
forståelse, at sundhedsfremme ikke kun har som formål at hjælpe mennesker til at træffe sunde valg, men også handler
om at involvere borgere i et samararbejde målrettet mod at sikre alles adgang til sunde valg og samtidig søge at reducere
social ulighed i sundhed. Videncentrets indsatser er derfor både rettet mod livsstil og mod ændring af levevilkår.
I begyndelsen af 2019 fejrede vi indgangen til det nye år under temaet "Sundhed, lykke og velstand" med videncenterets
første nytårskur sammen med mange partnere, især fra praksisfeltet. Her blev der vist en film med en introduktion til en
bred vifte af videncenterets projekter i 2018, og der blev holdt taler og uddelt medaljer for et fremragende samarbejde med
praksis.

Chef for uddannelse, IT og arbejdsmiljø Heidi Vestergaard Larsen, Esbjerg Kommune, med sin nye fortjenstmedalje,
uddelt af videncentret
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3. Innovation og udvikling
Videncenter for Sundhedsfremmes placering i UC SYDs afdeling Forskning- Innovation og Videreuddannelse betyder, at
vi naturligt løser opgaver inden for alle disse tre felter. Med innovativ tankegang og ud fra viden, baseret på egen og andres
forskning, udvikler vi nye eller væsentligt forbedrede produkter, ydelser og metoder, relateret til sundhedsfremme og med
særligt fokus på de professioner, som UC SYD uddanner. Vi tilstræber at være bindeled mellem viden, uddannelse og
arbejdsmarked og yder praktiske, konkrete bidrag til de udfordringer, som praksis oplever, og som forskningen peger på.
I det følgende vil der blive givet eksempler, først på innovationsprojekterne ’Innovativ Didaktik’ og ’Byggelegepladser og
Sundhed’, dernæst udviklingsprojekter på børneområdet og til sidst på voksenområdet.
En komplet liste over videncentrets 2019-projekter kan ses i denne årsrapports bilag 1.

3.1 Innovation: Undervisere rustet til at fremme innovation og entreprenørskab hos
studerende
Kast med hajer, pitching, brug af IN-knappen og mange andre anderledes undervisningsmetoder kom i brug, da et hold
af undervisere ved UC SYD deltog i et kursus i innovativ didaktik for at øge innovationskulturen og entreprenant
tankegang hos dem, det hele handler om på uddannelserne: De studerende. Videncenter for Sundhedsfremme stod for
kurset i samarbejde med Region Syddanmark, og kurset var en del af projekt SUNDiVærk og inspireret af nyeste
forskning og praksisafprøvning i universiteter i Valencia i Spanien samt Belfast i Nordirland.

SUNDiværk er et projekt, som handler om at gøre UC SYDs studerende entreprenante og finde nye veje, både i
traditionelle ansættelser og som iværksættere med egen virksomhed. 115 studerende har siden projektet startede i
2016 deltaget og har generet masser af nye ideer. Nogle af dem er allerede i gang med deres eget firma. I maj
måned 2019 kom så turen til underviserne på UC SYDs grunduddannelser for at sikre overførsel af gode resultater
fra projektet til den daglige praksis på UC SYD.
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3.2 Innovation: Byggelegepladser og sundhed
Byggelegepladsen er igen blevet aktuel indenfor dansk pædagogik, og videncenter KOSMOS er med til at undersøge,
hvordan byggelegepladsen kan påvirke børns kreativitet, bevægelsesmønstre og samarbejde. Helt konkret har
KOSMOS annekteret et tysk koncept med både præfabrikerede materialer og et pædagogisk fundament, og nu er et sæt
materialer til fra byggelegepladskonceptet stillet gratis til rådighed i en periode for i alt tre danske børnehaver. Her skal
legepladsen testes med henblik med henblik på at søge forskningsmidler til projektet på sigt.

Børnehuset "Udeliv", Branderup

Krop, sanser og bevægelse er ét blandt seks læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her
er målet, at det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange
forskellige måder at bruge kroppen på. Herunder skal børnene af det pædagogiske personale inviteres til mange
forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber.
Begreber som Byggelegepladsen understøtter. Byggelegepladser fik for alvor deres gennembrud i 1960érne i SFO
regi, men der har været stille omkring tilbuddet i mange år. Nu er byggelegepladsen opstået i ny form i dagtilbuddet.
Det er videncenter KOSMOS fra UC SYD, der er "first mover" på at introducere byggelegepladsen - i første omgang
til tre udvalgte børnehaver i Danmark.
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3.3. Udviklingsprojekter vedr. børn, unge og sundhedsfremme
Via samproduktion med Det nationale videncenter KOSMOS, har Videncenter for Sundhedsfremme haft en lang række
udviklingsprojekter på børne- og ungeområdet i 2019. Opgaverne har været rettet mod både dagtilbuds- og skoleområdet.

Twinning i skolen – at få venner for livet
I 2019 lancerede SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) begrebet “at twinne”.
"At twinne" er at koble to klasser (eller to skoler) på tværs af landegrænser sammen og give dem mulighed for at
samarbejde. Hvad kan man samarbejde om? Ja, det kan for eksempel handle om bevægelse, mad, livsstil, skærmvaner,
trivsel, levevilkår, mindfulness eller bæredygtigheds betydning for sundhed. At få en tvillingeklasse kan for en dansk
klasse give venner, ny viden og opnå mere nuancerede tanker om, hvad velvære og sundhed er. På denne måde kan
der deles ideer og god praksis eller måske endda udvikles samarbejdsprojekter i større skala. Det har Sønder Otting
Skole i Haderslev oplevet gennem de sidste år, hvor de har twinnet med en skole i Spanien.

UC SYD står klar til, i samarbejde med SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation), at formidle kontakt
mellem skoler i 38 lande - så vil I være med til at skabe nye måder at gribe sundhed an på og undres og lære om
sundhed i andre kulturer, så få hjælp til en kontakt til en anden skole på: https://www.schoolsforhealth.org/
Man kan få ideer ved at samarbejde med en anden skole/klasse om sundhedsundervisningen, her kan der opstå
undren over andre kulturer og andre måder at gribe sundhed an på. Få en "twinning-klasse" i udlandet. Ulla
Pedersen, KOSMOS hjælper med kontakten
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Engagerende materiale til idrætstimerne
Under tre forskellige temaer præsenterede Videncenteret for børn og unges kost, motion og sundhed, KOSMOS, i 2019
et undervisningsmateriale, der skal gøre idræt til et endnu bedre fag for både elever og lærer. Det nye materiale lægger
op til, at eleverne i samarbejde med idrætslæreren får adgang til idrætsviden, som ofte ikke italesættes eller vægtes som
en del af idrætsundervisningen.

KOSMOS har udgivet nye, gennemprøvede materialer, der skal gøre idræt til et endnu bedre fag for
både elever og lærer. Materialet er afprøvet i samarbejde med Aarhus Kommune og Skole OL, og det
stilles ganske gratis til rådighed for alle skoler, der har lyst til at arbejde med styrket kvalitet i
idrætsundervisningen.

Nye retningspile for den sundhedsfremmende skole
Den 20.-22. november 2019 blev den 5. europæiske konference om sundhedsfremmende skoler afholdt i Moskva,
Rusland. Over 450 deltagere fra 40 lande - heraf en fra Videncenter for Sundhedsfremme - fremlagde og drøftede
forskning om og praksisudvikling af sundhedsfremme i skolen. Der blev diskuteret, hvad den bedste kurs for den
sundhedsfremmende skole er, hvilket førte til vedtagelse af det såkaldte "Moscow Statement", der beskrev anbefalinger
for fremtidens sundhedsfremmende skole
Den korte og overskuelige udgave ligger på hjemmesiden hos Foreningen for sundhedsfremmende skoler i Europa, SHE
(Schools for Health in Europe Network Foundation). Se på https://www.schoolsforhealth.org/ hvordan det anbefales, at
skolen har fokus på sundhed i et bredt perspektiv, der indebærer samarbejde og samskabelse med organisationer
omkring skolen. Samt hvordan klimadebatten kan kobles til arbejdet med sundhed i skolen i et bredt perspektiv, der
indebærer samarbejde og samskabelse med organisationer omkring skolen.
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Vedtagelse af "Moscow Statement”, november 2019 i Moskva

3.4. Udviklingsprojekter vedr. voksne og sundhedsfremme
Videncenter for Sundhedsfremme har en omfattende aktivitet, der omhandler voksne og sundhedsfremme. Vi har et godt
og tæt samarbejde med en lang række kommuner og med Region Syddanmark og støtter op omkring praksisforankrede
ansøgningsprocesser og projektudformninger, ligesom vi indgår i projekterne som kompetenceudvikling af personale,
hjælp til gennemførelse og følgeforskning.

Vandgymnastik og sårbare mødre
Vi ved, der er ulighed i sundhed på stort set alle parametre, således også i forbindelse med graviditet og kompetencertil
at kunne handle i forhold til egen og sit barns sundhed. Sårbare mødre kan i den sammenhæng ofte have svært ved at
profitere af forskellige tilbud som f.eks. mødregrupper. Mor-barn kontakten vigtig for dem begge, og især de første to år
af barnets liv er en afgørende periode, som betinger barnets sunde udvikling og livsmuligheder. En undersøgelse i 2019
fra Videncenter for Sundhedsfremme med fokus på babysvømning for sårbare mødre og vandaktivitet for sårbare
gravide viser bl.a., at babysvømning giver mod til at overvinde egne grænser for barnets skyld, til at opbygge kvaliteten
af relationen mellem mor og barn samt praktiske kompetencer til at mestre rollen som mor. De positive handleerfaringer
på disse områder støtter sårbare mødre i at være og at kunne. Artiklen: ”Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud
om ’vandgymnastik’ for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre”, forfattet af Lise Hostrup Sønnichsen fra
Videncenter for Sundhedsfremme kan bestilles på Pædagogisk Psykologisk Tidskrift.
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Gratis E-læring om sundhedspædagogik
Videncenter for Sundhedsfremme har sammen med Region Syddanmark og en række brugere udviklet og afprøvet et
nyt, innovativt E-læringskursus, målrettet professionelle og frivillige, som arbejder med sundhedsfremme gennem
sundhedsfremmende kommunikation blandt voksne. E-læringen er åbent for alle og stilles gratis til rådighed. Det
sundhedspædagogiske koncept præsenteres i seks moduler af varierende varighed, i alt med en varighed på 1½ - 2
timer. På videncenter for Sundhedsfremmes hjemmeside findes den gratis e-læring og kompendiet dertil. (se under
hjemmesidens punkt nr. 2).

E-læringen ”Livsstilsguide i Praksis” er et sundhedspædagogisk koncept, der skal understøtte den professionelle eller
frivillige i at samarbejde med voksne, herunder særligt sårbare om at fremme sund levevis. E-læringen er udarbejdet i
et samarbejde mellem Videncenter for Sundhedsfremme, nogle brugere samt Afdelingen for Tværsektorielt
Samarbejde og Enhed for E-læring i Region Syddanmark. Det sundhedspædagogiske koncept er oprindeligt udviklet i
et samarbejde mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner, University College Syd, Steno Diabetes Center
Copenhagen og borgere med psykisk sygdom.
Livsstilsguide i Praksis har været udbudt som et kursustilbud til regionale og kommunale professionelle i Syddanmark i
2016 og 2017. Videncenter for Sundhedsfremme gennemførte desuden kurser for både frivillige og professionelle i
2018 og 2019 med afsæt i Livsstilsguide i Praksis.

Mænds sundhed under lup
Den sociale ulighed i sundhed er stigende og begrundes i uddannelseslængde, økonomi, køn, geografi og alder. I 2019
satte Videncenter for Sundhedsfremme mænds sundhed yderligere under lup, fordi vi ønsker at tage et sundhedsansvar
ved at styrke lighed i sundhed med et særligt fokus på mænd og sundhed. Vi er i dialog med blandt andet Forum for
Mænds Sundhed v/ chefpsykolog Svend Aage Madsen, almene lægepraksisser, en fertilitetsklinik, kommunale
veterankoordinatorer, Veterancenteret og Veteran Indsatsen i Danmark med henblik på et fremtidigt samarbejde.
Videncenter for Sundhedsfremme har udarbejdet skitser til en lang række projekter inden for emnet, blandt andet:




Supersæd til mænd (styrkelse af mænds viden og psykiske robusthed i forhold til fertilitet)



Den mandlige patient med type2-diabetes i almen praksis (udvikling af almenpraksis og fremme mænds
hensigtsmæssige brug af almenpraksis)

Rum og Relationer – rummets betydning for mødet mellem den mandlige patient og almen praksis (design af
venteværelse- og konsultationsrum i almen praksis)
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Særligt sårbare mandlige veteraners overgang fra soldat til civil (øgning af mandlige veteranernes
empowerment, mestring og handlekompetence)

For yderligere information, kontakt lektor Dorthe Christiane Iversen fra Videncenter for Sundhedsfremme.

4. Forskning
Videncenter for Sundhedsfremme har i 2019 været deltaget i 4 forskningsprojekter (Se bilag 1) med interne
forskningsmidler, alle forankret i UC SYDs forskningsprogrammer, samt i to ph.d.-projekter. Ambitionen i
forskningsprojekterne er at kvalificere og koble teori og praksis gennem udvikling af ny teoretisk viden, omsætning af
eksisterende og ny viden i nye løsninger, indsatser, services mm. samt formidling og implementering af ny viden, efterfulgt
af systematisk opsamling af erfaringerne.

Medarbejderne i UC SYD kan søge om interne forskningsmidler til eget forskningsprojekt. Der forskes i
praksisspørgsmål og udfordringer som lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter,
ergoterapeuter og socialrådgivere oplever i hverdagen. Der er fire forskningsprogrammer, som afspejler de forskellige
professioner på UC SYD: Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme, Skole og undervisning, Socialt
arbejde, forvaltning og social pædagogik, Sundhedsfaglig praksis. Forskningsprogrammerne har til formål at drive,
udvikle og kvalitetssikre UC SYDs forskning og udviklingsaktiviteter på tværs af professionsuddannelser,
videreuddannelse og forskning.

5. Samarbejde på kryds og tværs
I det følgende vil Videncenter for Sundhedsfremmes samarbejde i forskellige sammenhænge blive beskrevet: Samarbejde
med UC SYDs grunduddannelser, forskningssamarbejde, samarbejde med afdelingen for videreuddannelse på UC SYD
samt samarbejde i partnerskaber, i netværk og i internationale sammenhænge. Til slut beskrives samarbejde, der
omhandler den sociale forpligtelse.

5.1. Samarbejde med UC SYDs grunduddannelser og studerende
Videncenter for Sundhedsfremme inviterer hvert år en række kolleger fra grunduddannelserne ind som deltagere i
videncentrets aktiviteter. I 2019 drejede det sig om 22 personer. Desuden havde 8 af videncentrets ansatte driftsopgaver
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på UC SYDs grunduddannelser, svarende til 0,91 årsværk. Der er undervist på: Pædagoguddannelsen i Aabenraa,
Pædagoguddannelsen i Esbjerg, Pædagoguddannelsen i Kolding, Læreruddannelsen i Haderslev.

Studerende, der deltager i innovativt projekt på Abertay University i Scotland (projekt InForCare?
Videncenter for Sundhedsfremme havde gennem året en lang række studerende involveret i videncenterprojekter, hvor de
studerende deltog ved at løse forsknings- og udviklingsopgaver og dermed var med til at udvikle videngrundlaget på det
sundhedsfremmende område. Studerende var også involveret i andre videncenteraktiviteter: Dels som ekstra-curriculær
aktivitet, dels som led i deres undervisning. I alt var var der i 2019 involveret følgende antal studerende:
-

125 studerende fra pædagoguddannelsen i Esbjerg og Aabenraa i projekt Hoppeline

-

47 studerende fra administrationsbachelor uddannelsen i Esbjerg, ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg,
fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg, læreruddannelsen i Esbjerg, socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg,
ernæring-og-sundhedsuddannelsen i Haderslev, læreruddannelsen i Haderslev, pædagoguddannelsen i
Aabenraa, fysioterapeutuddannelsen i Haderslev i projekt SUNDiVærk.

-

4 studerende fra ergoterapeutuddannelsen i projekt In For Care.

I 2019 deltog Videncenter for Sundhedsfremme i 8 interne projekter, initieret af UC SYD, sammen med deltagere fra alle
dele af vores organisation. Vi bidrog bl.a. med vejledning af adjunkter, se nedenfor.

Adjunktvejledning
Videncenter for Sundhedsfremme har et medlem i UC SYDs adjunktvejledergruppe. Der var i 2019
adjunktvejledningsforløb med 9 adjunkter fra laborantuddannelsen, pædagoguddannelsen
ergoterapeutuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation,
forskningsafdelingen, videreuddannelsen.
Nogle vejledningsforløb kommer til at indebære et udvidet samarbejde, idet nogle af adjunkterne fra tid til anden
inddrages i videncentrets aktiviteter og undervisning til gensidig gavn.

5.2. Samarbejde med UC SYDs Videreuddannelse
Medarbejderne ved Videncenter for Sundhedsfremme underviste på en lang række videreuddannelsesforløb i UC SYDs
Videreuddannelse og var vejledere for modulopgaver på både sundhedsfaglig og pædagogisk diplomuddannelse, heraf
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10 afsluttende diplomafgangsopgaver. I alt løftede 5 medarbejdere fra Videncenter for Sundhedsfremme opgaver i
videreuddannelsesregi svarende til cirka 1,72 årsværk i 2019.
En diplomuddannelse giver ny viden, nye kompetencer og nye muligheder inden for de studerendes fagområde. Det giver
dem en aktuel og meget brugbar viden – og det giver videncenteret en tæt og god forbindelse til praksis, samtidig med at
vi har mulighed for at formidle vores resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter. Sidstnævnte var tilfældet i de nye
sundhedsfaglige diplommoduler, som Videncenter for Sundhedsfremme har været medudvikler af i 2019, se nedenfor.

Nye sundhedsfaglige diplommoduler i 2019
-

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i patientologi mennesker med diabetes 10 ECTS
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i patientologi mennesker med stomi 10 ECTS
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i akutsygepleje til Tønder kommune 5 ECTS

5.3. Samarbejde med universiteter
Videncenter for Sundhedsfremme tager del i en lang række projekter, der gennemføres i samarbejde med universiteter,
både i Danmark og i udlandet. I 2019 deltog vi således i formaliserede forskningsnetværk med i alt 8 universiteter. Der er
tale om mange forskellige samarbejdsformer og aktiviteter i meget forskelligt omfang.
Universiteternes studerende stifter også bekendtskab med Videncenter for Sundhedsfremme på anden vis. Vi modtager
nemlig universitetsstuderende i praktik i deres bachelor- og kandidatforløb. I 2019 blev det til to studerende fra Syddansk
Universitet, hver med 6 ugers praktik i videncentret.
Det største samarbejdsfelt mellem videncentret og universiteterne er imidlertid ph.d.-studierne. To personer fra
Videncenter for Sundhedsfremme var i 2019 i gang med deres ph.d.-studier på Syddansk Universitet og Aalborg
Universitet.

5.4. Samarbejde i partnerskaber
Videncenter for Sundhedsfremme har mange eksterne samarbejdspartnere og indgår som videncenter i en række
formaliserede partnerskaber. I 2019 deltog vi i 30 partnerskabsnetværk ud over de allerede nævnte universitetsnetværk.
Videncentret er desuden i formaliseret dialog med en lang række styrelser og ministerier, bl.a. Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet samt Fødevarestyrelsen. Der samarbejdes også med kommunale og
regionale politikere og embedsmænd i en lang række kommuner og regioner.
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Medarbejdere fra det nye KOSMOS partnerskab

Nyt stærkt KOSMOS i partnerskab med Københavns Professionshøjskole
2019 var året, hvor det nationale videncenter for børns og unges kost, motion og sundhed, ”KOSMOS”, blev større og
stærkere. Der er nu både afdeling i vest på UC SYD i Haderslev og i øst på Københavns Professionshøjskole. Der er
stadig nok af muligheder og udfordringer i forhold til børn og unges sundhed, og det nye KOSMOS byder ind med
stor iderigdom, innovative tilgange og muligheder. Målet er at fremme læring om sundhed på skoler, i daginstitutioner
og på ungdomsuddannelser. Læs mere på www.vicekosmos.dk

5.5. Samarbejde i netværk
Videncenter for Sundhedsfremme drev i 2019 følgende netværk:
-

Det europæiske SHE-netværk, hvor 38 lande samarbejder om sundhed i skolen.

-

Folkeskolernes SOL-netværk, som fremmer den sundhedsfremmende dimension i landets folkeskoler. SOL er en
forkortelse for Sundhed – Omsorg – Læring.

-

Netværk for idrætslærere, som fokuserer på folkeskolereformens krav til idræt og bevægelse.

-

Netværk for sårsygeplejersker, rettet mod sygeplejersker, som har taget efter- og diplomuddannelse hos UC SYD
med sår som speciale.

Videncenter for Sundhedsfremme er repræsenteret i adskillige fora, råd, udvalg og ekspertgrupper. Her kan f.eks. nævnes
deltagelse i Sund By Netværket og i Mad- og måltidsnetværket (MMST-netværket), der ledes af Aalborg Universitet.

5.6. Internationalt samarbejde
Næsten alle videncenteransatte har i 2019 deltaget i internationale aktiviteter, relateret til sundhedsfremme. Videncentret
indbydes i højere og højere grad til at deltage i internationale sammenhænge, og eksempler på disse vil blive beskrevet i
det følgende.
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Det uden sammenligning største internationale projekt, som videncenteret har arbejdet med i 2019, er Schools for Health
in Europe Network Foundation, også kaldet SHE. SHE er en uafhængig non-profit forening (NGO), som har sit sekretariat
og ledelse placeret i Videncenter for Sundhedsfremme. Organisationen er overvejende finansieret af EU, og
sekretariatsfunktion styrer alle internationale aktiviteter i Europa og Centralasien vedrørende sundhedsfremmende skoler.
SHE har som overordnet formål at gøre alle skoler til sundhedsfremmende skoler, så opgaven er ikke lille. SHE formidler
en mangfoldighed af retningslinjer, film, publikationer og konkret undervisningsmateriale til brug i skolen og på sigt også i
daginstitutionen, arrangerer internationale konferencer, taler på konferencer og tager på besøg både i medlemslande og
ikke-medlemslande for at udbrede budskabet om den sundhedsfremmende skole.

SHE Assembly Meeting 2019 på Island
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Afsluttende konference om frivillighed, pårørende og sundhed
I november 2019 afsluttedes Interreg-projektet InForCare sin projektperiode med en konference i Kristiansand i Norge.
Videncenter for Sundhedsfremme deltog som den danske partner sammen med partnere, embedsmænd og politikere fra
Scotland, Sverige, Norge, Holland, og Belgien. Projektets resultater blev fremlang og med sig havde Videncenter for
Sundhedsfremme to studerende fra Ergoterapeutuddannelsen UC SYD. De havde deltaget med selvstændige aktiviteter
i projektet. De sidste 2 år har den danske del af projektet i partnerskab med Esbjerg kommune styrket samarbejdet
mellem professionelle og frivillige med disse aktiviteter:


Udvikling af en årlig frivillighedsmesse for studerende på UC SYD, Esbjerg



Udvikling og afholdelse af sundhedskommunikationskurser for frivillige, studerende og professionelle



Produktion af e-læring i sundheds-kommunikation/pædagogik målrettet pårørende og i samarbejde med Region
Syddanmark



Inddragelse af i alt 4 studerende løbende i projektet



Udvikling af virtuelt træningsprogram til pårørende.

Projektet InForCare`s formål var:
At støtte den offentlige sektor i en innovativ tilgang til udvikling af serviceydelser, ved at udvikle innovative
løsninger, der kan imødekomme den offentlige sektors udfordringer som følge af den demografiske udvikling,
offentlige besparelser og øget behov for sundhedsydelser.
At forbedre samarbejdet mellem små og mellemstore private virksomheder, uddannelses- og
vidensinstitutioner, offentlig administration og brugere. Læs mere her: https://northsearegion.eu/in-for-care/

Videncenter for Sundhedsfremme fremlagde de meget tilfredsstillende resultater fra et værdifuldt og læringsrigt
samarbejde.

InForCare afslutningskonferencen, Kristiansand, 2019
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Videncenter for Sundhedsfremme var igennem året 2019 i en proces for at blive ”WHO Collaborating Center”. Overordnet
skal UC SYD i kraft af det arbejde, der udføres i sekretariatet for Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE),
understøtte WHO’s målsætning, som den er formuleret i Paris Deklarationen: ”To make every school a health promoting
school”.
Som institution får UC SYD gavn af en forhåbentlig kommende status som WHO Collaborating Center i form af øget
synlighed og anerkendelse, ligesom denne status giver forbedrede muligheder for at udveksle information og udvikle
samarbejdet med andre institutioner, især på internationalt plan.

Videncenter for Sundhedsfremmes WHO-samarbejde
Vores samarbejde med WHO førte Videncenter for Sundhedsfremmes chefkonsulent Anette Schulz, lektor Ulla
Pedersen, videncenterleder Børge Koch og konsulent Caroline Moos vidt omkring. I 2019 var de således blandt
andet så langt væk som i Rusland, Tajikistan, Armenien og Kasakhstan.Her indgik de sammen med WHO i en
indsats for at initiere sundhedsfremmende skoleindsatser.
Desuden samarbejdedes med WHO og en række europæiske lande i projektet ‘Youth Participation’, hvor børn og
unge blev inddraget i udarbejdelsen af WHO’s europæiske børn-og unge sundhedspolitik. Videncentermedarbejdere
tog på besøg i en række klasser på forskellige klassetrin og faciliterede børnenes bidrag til det kommende
internationale materiale.

5.7. Samarbejde om en social forpligtelse
Videncenter for Sundhedsfremme ser det som sin opgave at være med til at fremme sundheden i det omkringliggende
samfund. Derfor påtager sig videncentret sig en social forpligtelse ved at tage personer i virksomhedspraktik, når deres
uddannelse matcher videncenterets virkefelt. I 2019 drejede det sig om 2 personer, som var hos os i henholdsvis 4 og 8
uger og løste opgaver under supervision af videncentrets medarbejdere. Derudover har vi haft en person hos os i
arbejdsprøvning i 32 uger.

6. Vidensflow
Videncentret har formidling af viden som en af sine hovedopgaver. I det følgende sættes fokus på en række udvalgte
formidlingsformer: Publikationer, hjemmesider, nyhedsbreve samt konferencer.

6.1. Publikationer
Videncenter for Sundhedsfremme havde i 2019 en skriftlig produktion, der bestod af følgende:


Rapporter

2 stk.



Offentliggjorte artikler:

7 stk.



Abstracts/oplæg til internationale konferencer:

1 stk.



Inspirationsmaterialer:

4 stk.



Blogindlæg:

6 stk.
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Submittede artikler til peer reviewed tidsskrifter:
Submittede kapitler til bøger på autoritetslisten:
Ph.d.- afhandlinger

1 stk.
10 stk.
1 stk.

En samlet oversigt over udgivelserne findes i bilag 1.

6.2. Hjemmesider
Videncenter for Sundhedsfremme driver otte hjemmesider:
www.ucsyd.dk/sundhed,

www.vicekosmos.dk,

www.aktivaaretrundt.dk,

www.hoppeline,

www.hepcom.org,

www.schoolsforhealth.org, www.sundivaerk.dk og www.sundeunge.dk.
Videncentret har desuden en række profiler på sociale medier:
-

Fem Facebook profiler: Schools for Health in Europe Network Foundation, Hoppeline, Aktiv Året Rundt,
SUNDiværk og mænds mobile sundhed.

-

En LinkedIn profil: Schools for Health in Europe Network Foundation

-

En Twitter profil: Schools for Health in Europe Network Foundation

-

To YouTube kanaler: Schools for Health in Europe Network Foundation og Hoppeline

6.3. Nyhedsbreve
Vi er stolte af at være så langtidsholdbare, at tusinder af mennesker har lyst til at læse vores nyheder år efter år, og at vi
sætter så mange og væsentlige aftryk inden for sundhedsfremme, at der bliver ved med at være spændende nyheder at
skrive om.
Videncenter for Sundhedsfremme udgiver et elektronisk nyhedsbrev, der beskriver videncentrets aktiviteter og
publikationer samt gør opmærksom på nationale og internationale strømninger og nyheder inden for feltet. Årets sidste
nyhedsbrev fra 2019 var nummer 106 i rækken! Der blev således udsendt 6 nyhedsbreve i 2019, primært til modtagere i
Danmark, men også i det dansktalende mindretal syd for grænsen i Tyskland, ligesom der er norske og svenske
abonnenter.
Videncentret står også for School for Health in Europe Network Foundations (SHE`s) nyhedsbrev på engelsk, hvor der
blev udsendt 7 nyhedsbreve i 2019.
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6.4. Konferencer
Videncenter for Sundhedsfremme afholdt 34 konferencer og faglige temadage i 2019 med et bredt spekter af emner,
relateret til sundhed og sundhedsfremme. En del af dem var landsdækkende, og fire var internationale.
Videncentrets medarbejdere deltog desuden som oplægsholdere på en række konferencer i ind- og udland, arrangeret af
andre organisationer.

7. Planer for 2020
Videncenter for Sundhedsfremme har i de sidste år været i gang med en proces, der kan føre til videncenterets og UC
SYDs udnævnelse til WHO Collaboration Centre. Der ligger en stor indsats bag den ære, det er at få en sådan formel
samarbejdsaftale med Verdenssundhedsorganisationen, og vi forventer, at det vil medføre mange spændende, nye
opgaver i årene frem, når det formelle arbejde falder på plads. Lige nu er det på ledelsesniveauet i UC SYD, der drøfter
muligheden. Trods det, at vi bor på en af Danmarks mindre professionshøjskoler, vil en formel samarbejdsaftale med WHO
give en pondus, der giver os adgang til ”den højeste liga”. Vi venter spændt på udfaldet….
Som tidligere nævnt, gik det nationale videncenter KOSMOS ved University College SYD og Københavns
Professionshøjskole/Videreuddannelsen (KP) i 2019 sammen i et nyt samarbejde for sundhedspædagogik og
sundhedsfremme. Dette samarbejde er kommet rigtig godt i gang, og de første projekter er på tegnebrættet. Formålet med
samarbejdet er at give én samlet indgang for professionspraktikere, daginstitutioner, skolefritidsordninger, skoler,
ungdomsuddannelser og det politiske niveau, der ønsker viden, praksisudvikling og kompetenceudvikling af
professionsmedarbejderne i relation til børn og unges sundhed, kost og motion. Aktiviteterne i Det nationale videncenter
KOSMOS opbygger og udvikler ny tværfaglig viden vedrørende børn- og unges sundhed, trivsel, kost og motion, og vi ser
mange muligheder for et KOSMOS med endnu man-power til at løse opgaven.
Videncenter for Sundhedsfremme har i et partnerskab med Haderslev Kommune taget udgangspunkt i sundheds- og
trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM i forhold til at løse sundhedsudfordringerne hos kommunens borgere med
inddragelse af frivillige organisationer og patientforeninger – et fokus på at få de gode eksempler til at virke ikke bare lokalt,
men også regionalt og nationalt. I 2020 vil det vise sig, om denne tænkning også kan relateres til talentudviklingsarbejdet
i andre kommuner og måske i Team Danmark.
Innovation, nytænkning og udvikling er fortsat videncentrets stærke kort. I 2020 satser vi på, at de projekt-og
samarbejdstiltag med bl.a. Almen lægepraksis og Veteranindsatsen, der blev etableret i 2019, realiseres.
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Vi vil arbejde videre med at finde og udvikle både offentlige og private virksomheders innovationspotentiale og derved
skabe merværdi og læring. Der er nok at tage fat på, og vi er parate!

Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD
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Bilag 1:
Nøgletal for Videncenter for Sundhedsfremme 2019

A. Ansatte i Videncentret pr. 1. januar 2020: 11 personer
Anders Flaskager
Børge Koch
Kristian Rasmussen
Vinie Levisen
Ulla Pedersen
Lise Hostrup Sønnichsen
Lone Oest
Caroline Moos
Anette Schulz
Dorthe Iversen
Frederik Skov Svendsen
Desuden er Sara Frost tilknyttet videncentret med sit PhD stipendiat i samarbejde med Ålborg Universitet og Århus
Kommune.
Katrine Bertelsen er tilknyttet med 20% stilling (med hovedansættelse på Pædagoguddannelsen i Kolding), mens
Frederik Skov Svendsen er tilknyttet med 50% stilling (med hovedansættelse på Læreruddannelsen i Haderslev).
B. Forskningsaktiviteter
B.1. Antal partnerskaber i forskningsnetværk (universiteter): 8 stk.
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
University of Valencia, Spanien
Laurea University of Applied Sciences, Finland
University of Ulster, Nordirland
University of Agder, Norge
University of Abertay Dundee, Scotland
Humboldt universitetet i Berlin, Tyskland
B.2. Antal forskningsprojekter:
1. Ph.d.studier i 2019: 2 stk.
Det skal være sjovt at være sund (Julie Guldager)
Food Maker (Sara Mønster Frost)
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2. Interne forskningsprojekter i 2019: 4 stk.
Klasse, (egen)‐Omsorg og Læring (KOL 1) – kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk obstruktiv
lungelidelse (Ulla Pedersen, Anette Schulz)
Klasse, (egen)‐Omsorg og Læring (KOL 2) – kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk obstruktiv
lungelidelse (Ulla Pedersen og Anette Schulz)
Mænds sundhed II - Klinisk kontrolleret studie med komparativ analyse af mænd i et arbejdsforhold og mænd
udenfor arbejdsmarkedets fysiske sundhed (Vinie Levisen)
Hygiejne i dagtilbud – en (tvær)faglig udfordring. (Dorthe Iversen, Lisbeth Larsen, pæd. Udd. Kolding og Pia
Due, pæd. Udd. Esbjerg)
C. Udviklingsaktiviteter
C.1. Antal partnerskaber i udviklingsnetværk: 30 stk.
Hoppeline (UC SYD, Nordea Fonden)
HEPCOM (UC SYD og 20 europæiske partnere, primært universiteter)
KOSMOS (UC SYD og Københavns Professionshøjskole)
WHO og UC SYD (i proces ang. UC SYDs anmodning om at blive collaborating centre)
Forum for Mænds Sundhed
Veteranindsatsen i Danmark
Veterancenteret under forsvarsministeriet i Danmark
Veterankoordinatorerne i Fredericia Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune
Partnerskab (Esbjerg Kommune, UC SYD)
Welfare Denmark
Word to word, Sdr. Stenderup
Frivillighedsorganisationen Vindrosen, Esbjerg
SHE Network Foundation (sammen med 38 andre lande, som har en koordinator i SHE netværket samt 88
forskere)
Nordisk samarbejdsaftale (UC SYD, Høgskolen i Buskerud (HiBu) i Drammen, Röda Korsets Högskola
(RKH) i Stockholm)
SundByNetværket (arbejdsgruppen ”kost og fysisk aktivitet” – pt. er 55 kommuner medlem af
SundByNetværket)
Idrætsskoler (Team Danmark, UC Lillebælt og UC SYD)
”Børn og Unge” faggruppen under center for holdspil og sundhed (Københavns Universitet, UC SYD, m.fl.)
Partnerskab om kurser i sundhedskommunikation målrettet pårørende til professionelle og frivillige (Esbjerg
Kommune og UC SYD)
Partnerskab om sundhedspædagogiske redskaber til familier til diabetespatienter (Region Syddanmark,
Steno, UC Syddanmark, Diabetesforeningen)
Partnerskab om sundhedspædagogik i psykiatrien (Region Syddanmark, Steno, UC SYD)
In for Care (University of Agder, Norge; Knutepunkt Sørlandet /Kristiansand Region, Norge; CMO STAMM
Groningen/Drenthe, Holland; Province of Drenthe, Holland; University of Abertay Dundee, Skotland;
Värmland County Administrative Board, Sverige; City of Turnhout/Thomas More University College,
Belgien; City of Aalst, Platform Ageing in Place Aalst, Belgien)
Partnerskab med Haderslev Kommune
Sund i Værk (UC SYD, UdviklingsCenter Syd, Haderslev Erhvervsråd, Erhvervsstyrelsen, Esbjerg
Erhvervsudvikling og erhvervspsykolog Gert Barslund, Esbjerg)
Partnerskab om udvikling og afprøvning af E-learning i sundhedspædagogik (UC SYD, Region
Syddanmark)
NUBU/Nationalt videncenter for Udsatte Børn og Unge (UC SYD, de øvrige professionshøjskoler)
Studerendes deltagelse i projekter (UC SYD og Centre for Psychology, Abertay University, Dundee)
Innovativ Didaktik for undervisere på UC SYD (UC SYD, University of Valencia og University of Ulster,
Nordirland)
Partnerskab om Skole OL (UC SYD, Skole OL og Aarhus Kommune)
Partnerskab om idræts- og bevægelsescertificering af skoler (UC SYD og Aabenraa Kommune)
Akademi for madkundskabsdidaktik
C.2. Antal udviklingsaktiviteter (ud over forskningsprojekterne, internt finansierede): 8 stk.
Vejledning af adjunkter (UPED)
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-

Planlægning i forhold til Haderslev Hallen (BFKO)
Koordinator for forskningssporet ’Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring’ (KKRA)
Nyhedsbreve, Videncenter for Sundhedsfremme (UPED)
Årsrapport 2018 (UPED, BFKO, LOOL)
Medlem af studierådet, Ernæring og sundhed (BFKO)
Arbejdsmiljørepræsentant, Forskning Innovation Videreuddannelse (LOOL)
Afholdelse af nytårskur for kommunale, regionale og andre samarbejdspartnere (DCIV, BFKO)

C.3. Antal større udviklingsprojekter og konsulentopgaver (ud over forskningsprojekterne, eksternt
finansierede): 23 stk.
Idræts- og bevægelsesskoler i Aabenraa Kommune
Bevægelsesvejledere Århus
Hoppeline
Bevægelse, trivsel og sundhed på erhvervsskolerne
SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation)
WHO-aktiviteter
Interreg projekt: In For Care
Projekt: SUNDiværk – for studerende
Aabenraa coaching
Temadage i idræt og Skole OL, Aarhus kommune
KOSMOS
Kamibe, Haderslev Kommune
Uddannelse af praktikvejledere i dagtilbud, Haderslev Kommune
KaMiBe Nymarken Skole, Kerteminde
KaMiBe Tornbjerg Gynmasium, Odense
KaMiBe for hele distrikt Nord, dagtilbudsområdet, Haderslev Kommune.
Det dynamiske og refleksive lederskab – uddannelsesforløb for teamledere Tønder Kommune
Samtalen som redskab til at styrke fokus på handlekompetence og partnerskab – Fredericia kommune
Aktiv og sund – holdidræt for udsatte borgere, Haderslev Kommune
Sundhedspolitik, Assens kommune
Projekt: Praksisnært kompetenceløft af tovholdere, demenssygeplejersker og andre nøglepersoner på
demensområdet i Tønder Kommune
Projekt: Styrk Maddannelse – sektor projekt, finansieret af Undervisningsministeriet
Projekt med Arla: MADMOVERS

C.4. Antal små konsulentopgaver, oplæg, udvalgsdeltagelse og censoropgaver: 13 stk.
NUBU-arbejdsgruppe (Nationalt videncenter for Udsatte Børn og Unge)
UC SYDs forskningsdag
Oplæg for 5 kommuner i forbindelse med ”kick-off” arrangement vedrørende Den Styrkede Pædagogiske
Læreplan under EVU
Innovations dommer for sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa
Facilitering af workshop for EVU på Bjarne Wahlgrens oplæg
Innovationsdommer for Haderslev Erhvervsråd´s aktiviteter for folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier i
Haderslev Kommune.
Censor opgaver på sundhedsfaglig diplomuddannelse ved UC SYD
Ekstern censor ved andre UC ’er i DK
C.5. Antal nyudviklede efteruddannelsestilbud:
Diplommoduler:
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i patientologi mennesker med diabetes 10 ECTS
Sundhedsfaglig diplomuddannelse i patientologi mennesker med stomi 10 ECTS
Akutsygepleje til Tønder kommune 5 ECTS
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Sundhedsfaglige kurser:
Sundhedscoaching – Sundhedscenteret Fredericia Kommune
Det dynamiske og refleksive lederskab – Tønder kommune
Livsstilsguide i praksis Steno Diabetescenter, Odense

C.6. Antal konferencer/faglige temadage: 34 stk.
04.01.19: Hærvejsskolen, temadag bevægelsescertificering
7.01.19: Oplæg for idræts- og bevægelsesnetværk, Randers Kommune
31.01.19: Bylderup Skole, temadag 6a, Idrætsskolecertificering 2017 – 2019, Aabenraa Kommune
4.02.19: Temadag 2, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
5.02.19: Temadag 2, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
6.02.19: Temadag 2, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
7.02.19: Temadag 6a, Kliplev Skole, Idrætsskolecertificering 2017 – 2019, Aabenraa Kommune
26.02.19: Hærvejsskolen, temadag bevægelsescertificering
13.03.19: Temadag 6b, de fem skoler, Idrætsskolecertificering, 2017 – 2019, Aabenraa Kommune
18.03.19: Temadag 3, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
19.03.19: Temadag 3, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
21.03.19: Temadag 3, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
26.03.19: Temadag 4, Idrætslærere, Aarhus Kommune
28.03.19: Lyreskovskolen, temadag bevægelsescertificering
19.-20.06.19: SHE Research Group Meeting, Reykjavik, Island
20.-21.06.19: SHE Assembly Meeting, Reykjavik, Island
02.07.19: Lyreskovskolen, temadag bevægelsescertificering
19.08.19: Temadag 4, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
22.08.19: Temadag 4, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
26.08.19: Temadag 4, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
04.09.19: Temadag, Tværprofessionelt samarbejde Kliniske vejledere, Odense Kommune
06.09.19: Oplæg i forbindelse med “Coexisting diabetes and mental illness – What are the challenges?”, Kosør
23.10.19: Temadag 5, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
24.10.19: Temadag 5, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
28.10.19: Temadag 5, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
31.10.19: Oplæg om ”implementering” på konference for sårsygeplejersker
04.11.19: Oplæg: Sundhedsfremmende samtale – Genoptræningscenter – Fredericia Kommune
04.-06.11.19: SHE Academy, Lyon, Frankrig
18.11.19: Temadag 6A, Stubbæk Skole, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
20.11.19: Temadag 6A, Lyreskovskolen, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune
20-22.11.19: 5th European Conference on School Health Promotion (SHE)
28.11.19: Temadag 6A, Bolderslev Skole og Hellevad Børneunivers, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa
Kommune
04.12.19: Sundhedsfremmende samtale – Genoptræningscenter – Fredericia Kommune
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10.12.19: Temadag 6A, Hærvejsskolen, Idrætsskolecertificering 2018 – 2020, Aabenraa Kommune

D. International dimension
D.1. Antal ansatte, der har været involveret i internationale udviklingsprojekter: 9 personer
ANSC, BFKO, UPED, LOOL, VHDL, JDGU, CMMO, KBER, COOT.
D.2. Antal internationale udviklingsprojekter og konferencedeltagelse: 18 stk.
Dansk national koordinator i SHE (BFKO)
Manager af SHE-netværket (ANSC) og SHE-konsulent (UPED)
Oplæg Presenter “PE-assessment and curriculum”, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy, Faculty of
Medicin, University of Tartu, Ujula 4, Tartu, Estonia (KBER)
Oplæg og deltagelse i partnermøder (Karlstad Sverige, Drenthe Holland, Universitetet i Agder Kristiansand
Norge) North Sea Region projekt ”In for Care” (LOOL og VDHL)
Partner-og studiebesøg på Abertay University, Dundee, Scotland (LOOL og VDHL)
Erasmus studiebesøg og oplæg på Ulster University, Belfast (LOOL og UPED)
2 oplæg på 5th European Conference on School Health Promotion in Moscow (UPED)
Conference for NC i EECA-lande (Moskva, Rusland) (BFKO)
Europæisk pilotprojekt med HBSC om dataanvendelse i skolen (ANSC)
The Future of Health Promotion and Health Promotion Research: seminar 15.05.19 (ANSC)
UNESCO Chair Global Health & Education Steering Committee (ANSC)
Collaboration on Global standards and indicators on school health promotion (ANSC)
SHE præsentation på HBSC møde den 20.06.19 in Reykjavik, Iceland (ANSC)
Deltagelse i HBSC møde den 06.11.19 i Yerevan, Armenia (JDGU)
Møde med alle WHO Collaboration Centres den 12.-13. marts 2019 (ANSC)
Deltagelse i Europæisk projekt om børn og unges deltagelse i udarbejdelse af sundhedspolitik (UPED, BFKO,
AFLA, FSSV)
Country visit i Kazakhstan om den sundhedsfremmende skole, 20-26 januar 2019 (ANSC)
Country visit in Kyrgyzstan om den sundhedsfremmende skole,
20-24 maj 2019 (ANSC)
Country visit in Tajikistan om den sundhedsfremmende skole, 23-27 september 2019 (CMMO)
the 23rd Annual Health Promotion Conference, hosted by the National University of Ireland in Galway, 13 June
2019, Building a Healthy Ireland: Promoting Health and Wellbeing in Educational Settings (ANSC)
22-23 October 2019 WHO conference “Integrating environment and health considerations into healthy school
settings” (UPED)
Mobility Agreement Staff Mobility For Training, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy,
Estonia (KBER)

E. Publikationer
E.1. Antal publikationer:
Rapporter:
Offentliggjorte artikler:
Abstracts/oplæg til internationale konferencer:
Inspirationsmaterialer:
Blogindlæg:
Submittede artikler til peer reviewed tidsskrifter:
Submittede kapitler til bøger på autoritetslisten:
Ph.d.-afhandlinger

2 stk.
7 stk.
1 stk.
4 stk.
6 stk.
1 stk.
10 stk.
1 stk.

E.2. Publikationer
Brandt, Åse, Pedersen, Ulla & Peoples, Hanne (2019): Mulige fremtidsperspektiver for ergoterapi. I: Brandt, Å.; Peoples,
H. & Pedersen, U. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard [kapitel i bog]
Brandt, Åse; Peoples, Hanne & Pedersen, Ulla (red.) (2019): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard
[bog]
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Elmbæk, Martin og Bertelsen, Katrine (2019). Lærer og elevmaterialer i temaet Idræt og træning. Aarhus: Aarhus
Kommune, Skole OL og KOSMOS
https://vicekosmos.dk/skole/idraetsundervisningen/undervisningsmaterialer/temabaseret-idraetsundervisning/
[inspirationsmateriale]
Guldager, Julie Dalgaard; Leppin, Anja; von Seelen, Jesper & Andersen, Pernille Tangaard: Program Reach and
Implementation Feasibility of a Physical Activity School Health Program: A qualitative study of teachers’ perception. I:
The Journal of Physical Activity & Health, https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0583 [artikel]
Jørgensen, Hanne Hede & Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Indledning. Legens magi - legen som mål i sig selv. I:
Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi. København: Akademisk forlag Koch, Børge (2019): Hvem vil
være med? 26.08.19, folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/842827/hvem-vil-vaere-med [blogindlæg]
Koch, Børge (2019): Sundhed er mere end bevægelse, på folkeskolen.dk, 4. feb. 2019, folkeskolen.dk:
https://www.folkeskolen.dk/652363/sundhed-er-mere-end-bevaegelse [blogindlæg]
Koch, Børge (2019): Hvem vil være med? På folkeskolen.dk, 26.08.19 https://www.folkeskolen.dk/842827/hvem-vilvaere-med [blogindlæg]
Moos, Caroline (2019): Internship report (Home Economics teachers: opinions, thoughts and ideas as to challenges and
benefits of introducing Home Economics as a compulsory exam in 9th grade). SDU: Master of Science in Public Health
[rapport]
Oest, Lone (2019): Afsluttende rapport fra pilotprojekt under projekt Aula Imprende. Haderslev: UC SYD [rapport]
Ottesen, Claus Løgstrup og von Seelen, Jesper: Physically active lessons in secondary school. An intervention Study. I:
Scandinavian Sport Studies Forum, March 25, 2019 https://idrottsforum.org/ottesen-vonseelen190325/ [artikel]
Paakkari, Leena; Inchley, Jo; Schulz, Anette; Weber, Martin W & Orkan, Okan (2019): Addressing health literacy in
schools in the WHO European Region. IN: Public Health Panorama, Vol. 5, June-September 2019, p. 186-190 [artikel]
Paakkari, Leena; Simovska, Venka; Pedersen, Ulla & Schulz Anette (2019): Materials for teachers Key concepts and
activities: Learning about health and health promotion in schools - Key concepts and activities: Learning about health
and health promotion in schools. Haderslev: Schools for Health in Europe Network Foundation.
https://www.schoolsforhealth.org/sites/default/files/editor/Teachers%20resources/materials-for-teachers-2019-english.pdf
[inspirationsmateriale]
Pedersen, Ulla (2019): Når klassen samarbejder om sundhed. I folkeskolen.dk, den 8. september 2019,
https://www.folkeskolen.dk/872272/naar-klassen-samarbejder-om-sundhed [blogindlæg]
Pedersen, Ulla (2019): Ergoterapi i forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. I: Brandt, Å.; Peoples, H. &
Pedersen, U. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard [kapitel i bog]
Pedersen, Ulla & Schulz, Anette (2019): ”Det er jo det med, at det er selvforskyldt” – rehabilitering og oplevelsen af KOL.
I: Gerontologi, Årgang 35, oktober 19, nr. 2. [artikel]
Pedersen, Ulla (2019): At finde materialer til sundhedsundervisningen. 06.08.19, folkeskolen.dk,
https://www.folkeskolen.dk/816062/at-finde-materialer-til-sundhedsundervisningen [blogindlæg]
Pedersen, Ulla (2019): Twinning – sundhed på tværs af landegrænser. I folkeskolen.dk, 22. maj 2019.
https://www.folkeskolen.dk/660237/twinning--sundhed-paa-tvaers-af-landegraenser [blogindlæg]
Pedersen, Ulla (2019): When children form the future through empowerment evaluation. Abstract on 5th European
Conference on Health Promoting Schools, Moscow, Russia, 20-22. November 2019 [abstract]
Peoples, Hanne; Brandt, Åse & Pedersen, Ulla (2019): Introduktion til ergoterapi. I: Brandt, Å.; Peoples, H. & Pedersen,
U. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard [kapitel i bog]
Platon-Rødsgaard, Mads (2019): What is the ‘conclusion’ of Either-Or? – Socratic Aporia or Hegelian Anerkennung. I:
Kierkegaard in Process [artikel]
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Schulz, Anette og Pedersen, Ulla: At forstå sundhed – inklusion og eksklusion. I: Petersen, K.E. & Hedegaard, J. (red.):
Inklusion og eksklusion - en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup & Jørgensen, Hanne Hede (red.) (2019): Legens magi. København: Akademisk forlag [bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Alle børn har ret til at lege. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi.
København: Akademisk forlag [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Bevægelsesfortælling som legestøtte. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.):
Legens magi. København: Akademisk forlag [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Leg på hospitalet. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi.
København: Akademisk forlag [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup & Flansmose, J. (2019): Fem bevægelsesfortællinger til vuggestue og dagpleje: Hoppeline
finder Frækkefrø, Hoppeline, Frækkefrø og Doktor Dans, Hoppeline og Frækkefrø hjælper til, Hvem har spist Hoppelines
mad? Hoppeline og Frækkefrø på tur, Haderslev: UC SYD. Hoppeline.dk [inspirationsmateriale]
Sønnichsen, Lise Hostrup & Flansmose, J. (2019): Bevægelsesfortælling til børnehave og indskoling: Hoppeline og
Bissebøvsen, 13 kap. 60 s. UC SYD: Haderselv, hoppeline.dk [inspirationsmateriale]
Sønnichsen, Lise Hostrup & Stokholm, Gitte (2019): Ergoterapi til børn med nedsat funktionsevne. I: Brandt, Å.; Peoples,
H. & Pedersen, U. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard [kapitel i bog]
Sønnichsen, Lise Hostrup; Seelen, Jesper von & Lüders, Bo (2019): Pædagogstuderendes muligheder for at opbygge
kompetence omkring børns bevægelseslæring i uderummet. Hæmmende og fremmende faktorer i dagtilbud. I: Barn nr. 2
2019: 39–52 ISSN 2535-5449 https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/306 [artikel]
Sønnichsen, Lise Hostrup: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om vandgymnastik for sårbare gravide og
babysvømning for sårbare mødre, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 56. årgang, nr. 1 feb. 2019 [artikel]

Submittede artikler/kapitler, der er indsendt, men ikke publiceret ved 2019’s afslutning:
Levisen, Vinie, Francisco Mansilla Castaño, Camilla Skovbjerg Jensen: Controlled clinical trial of how mobile health
applications affect unemployed men’s physical health as well as thoughts and actions in relation to their own physical
health. Health & Social Care in the Community [artikel
Pals, Regitze Anne Saurbrey; Drejer; Sabina; Laursen, Rikke Hjort; Oest, Lone; Levisen, Vinie Diana Hvidbak; Krogh,
Naja Ramskov; Hempler, Nana Folmann: Implementing a collaborative model in health promotion practice: a process
evaluation of a health education programme targeting users with mental health problems. I: BMC Health Services
Research [artikel]
Pedersen, Ulla: Sundhed og trivsel i praksis. I: Jensen, Noona Elisabeth; Bollerup-Jensen, Thea; Jæger, Henriette (red.):
Tæt på pædagogik - Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag [kapitel i bog]
Schulz, Anete og Pedersen, Ulla: Sundhed og trivsel. I: Jensen, Noona Elisabeth; Bollerup-Jensen, Thea; Jæger,
Henriette (red.): Tæt på pædagogik - Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag
[kapitel i bog]

F. Intern uddannelse
Antal under uddannelse til ph.d.: 2 personer.
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G. Videnflow
G.1. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på Efter- og Videreuddannelsen: 1,72 årsværk
VDHL (0,61)
LOOL (0,01)
ESSO (1,00)
UPED (0,04)
DCIV (0,06)
G.2. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på grunduddannelser: 0,91 årsværk.
UPED (0,06)
KBER (0,37)
LHOS (0,02)
LOOL (0,13)
BFKO (0,05)
FSSV (0,27)
AFLA (0.01)
G.3 Antal medarbejdere fra grunduddannelsen, der har deltaget i udviklingsaktiviteter: 22 fra UC SYDs
grunduddannelser
Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa
Bente Reggelsen
Monika Hoeck Pedersen
Helle Palmelund Jessen
Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
Sabine Heesemann
Ernæring og Sundhed, Haderslev
Pia Øxenberg
Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg
Inger Langdahl
Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg
Line Gyldenvang Jørgensen
Mette Thomasberg Kobborg
Lars Tobiesen Pedersen
Anne Kirstine Fangel
Læreruddannelsen, Haderslev
Sanne Feldt-Rasmussen
Martin Elmbæk Knudsen
Jacob Buris Andersen
Læreruddannelsen, Esbjerg
Tine Hedegård Bruun
Claus Løgstrup Ottesen
Kommunikationsafdelingen, Campus Esbjerg
Alina Uldahl Rasmussen
Pædagoguddannelsen, Esbjerg
Jette Lindgaard
Pædagoguddannelsen, Aabenraa
Dorte Rizzi
Lotte Gilbert Langseth
Kim Jerg
Bioanalytikeruddannelsen, Esbjerg
Camilla Skovbjerg Jensen
Francisco Mansilla Castaño
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G.4. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i grunduddannelsen: 7 personer
LHOS - LOOL – KBER - BFKO – UPED – FSSV - AFLA
Der er undervist på: Pædagoguddannelsen i Aabenraa, Pædagoguddannelsen i Esbjerg, Pædagoguddannelsen i
Kolding, Læreruddannelsen i Haderslev.
Vi har haft studerende involveret fra følgende uddannelser i vores projekter: Ernæring og Sundhed, Haderslev,
sygeplejerskeuddannelsen i Åbenrå, Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg, Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev,
Offentlig administrationsbacheloruddannelse i Esbjerg, Pædagoguddannelsen i Åbenrå, Ergoterapeutuddannelsen i
Esbjerg, Læreruddannelsen i Haderslev, Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg,
Desuden har vi været repræsenteret i Studieråd/Uddannelsesudvalg på Ernæring og sundhed.
G.5. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i Efter- og Videreuddannelsen: 4 personer
VDHL - ESSO - UPED – LOOL

G.6. Antal personer, der har deltaget i udviklingsaktiviteter:
Følgende studerende har været i praktik hos os:
Birgitte Steffensen, SDU, Folkesundhedsvidenskab, 6 uger
Trine Engelbrecht, Kandidat i klinisk sygepleje på SDU Odense, 6 uger
Følgende har været i virksomhedspraktik hos os:
Charlotte Vig Nielsen, Kolding Kommune, 4 uger
Mads Rødsgaard, Sønderborg Kommune, 8 uger
Følgende har været i erhvervsprøvning hos os:
Helle R. Tillgaard, Haderslev Kommune, 24 uger
Studerende, der har deltaget i Hoppeline mht. udvikling, fremlæggelse, fremstilling af opgavekoncepter, events i
institutioner:
125 studerende fra pædagoguddannelsen i Esbjerg og Åbenrå har deltaget i Hoppeline som del af deres
uddannelsesforløb.
Studerende, der har deltaget i projekt SUNDiværk: 47 personer:
I alt 47 studerende fra følgende uddannelser har deltaget: administrationsbachelor uddannelsen i
Esbjerg, ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg, fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg,
læreruddannelsen i Esbjerg, socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg, ernæring-ogsundhedsuddannelsen i Haderslev, læreruddannelsen i Haderslev, pædagoguddannelsen i
Aabenraa, fysioterapeutuddannelsen i Haderslev.
Studerende, der har deltaget i projekt In For Care: 4 personer
4 studerende fra Ergoterapeutuddannelsen
Vejledning, diplomafgangsprojekter (2 personer):
10 diplomstuderende fra Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (VDHL, ESSO)
Hertil kommer en lang række vejledninger i forbindelse med moduler på sundhedsfaglig og pædagogisk
diplomuddannelse.
Vejledning, adjunktforløb (9 personer):
9 adjunkter fra følgende afdelinger:
Laborantuddannelsen (1)
Pædagoguddannelsen (2)
Ergoterapeutuddannelsen (2)
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-

Sygeplejerskeuddannelsen (1)
Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (1)
Forskningsafdelingen (1)
Videreuddannelse (1)
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