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Referat 
 

 
 

Møde: Styregruppemøde i projekt ”Livsstilsguide i praksis” 

 

Tidspunkt: Onsdag den 30. august kl. 10:30-12:30 

 

Sted:  Mødelokale 5, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle  

 
 

Deltagere: Birthe Navntoft, afdelingschef i Tværsektorielt samarbejde, Region 

Syddanmark (formand)  

Anette Pedersen, oversygeplejerske på hjertemedicinsk afdeling, OUH 

Jens Egon, oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Ribe 

Heidi Nordahl Jensen, sundhedscenterchef, Kolding Kommune 

Marit Nielsen-Man, sundheds- og forebyggelseschef, Vejle Kommune  

Ingrid Willaing, forskningsleder, Steno Diabetes Center, Copenhagen   

Nana F. Hempler, seniorforsker, Steno Diabetes Center, Copenhagen 

Regitze Anne Saurbrey Pals, forskningsassistent, Steno Diabetes Center, 

Copenhagen  

Pia Assenholm, chefkonsulent og leder af Sundhedsfaglig Efter- og   

Videreuddannelse, UC SYD 

Lone Oest Olesen, konsulent, Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelse,    

UC SYD  

Karen Margrete Nielsen, repræsentant fra depressionsforeningen og 

medlem af Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark    

Naja Ramskov Krogh, projektleder i Tværsektorielt samarbejde, Region 

Syddanmark (sekretær)   

  

Afbud:      Nana F. Hempler, seniorforsker, Steno Diabetes 

    Heidi Nordahl Jensen, sundhedscenterchef, Kolding Kommune 

    Karen Margrete Nielsen, repræsentant fra depressionsforeningen og medlem 

                         af Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark 

 
Bilag:               Kommissorium for styregruppen  

  Referat fra møde den 19. september 2016 

  Proces- og milepælsplan samt Forankringsplan   

  Evalueringsdesign for projekt Livsstilsguide i praksis 

  Forslag til form og indhold ved afsluttede projektseminar 

  Oversigt over ekstern formidling ifm. projekt Livsstilsguide i praksis 

 

 

 

Afdeling:  Tværsektorielt samarbejde  Udarbejdet af: Naja Ramskov Krogh  

Journal nr.: 17/26720   E-mail:   Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk 

Dato:   4. september 2017  Telefon:   2920 1212 
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Pkt. 1 (10.30-10.40)  Velkomst og præsentation af dagsordenen v/Birthe  

 

Pkt. 2 (10.40-10.50)  Projektstatus v/Naja  

Naja orienterede om projektets status, jf. tidsplanen mv.    

Projektet forløber planmæssigt, jf. tidsplanen.    

Fase 1  Planlægning, udvikling, prætest og rekruttering    Januar 2015 - April 2016 

Fase 2  1. runde kursusforløb - 3 hold          Maj - Juni 2016 

Fase 3  Pilottest, feasibilitytest, justering og rekruttering   Juni 2016 - Januar 2017 

Fase 4  2. runde kursusforløb - 5 hold + orienteringsmøder  Februar - Maj 2017 

Fase 5  Evaluering / erfaringsopsamling        Juni - September 2017 

Fase 6  Formidling og forankring           Oktober -  December 2017 
 

2. runde kursusforløb er afholdt i perioden februar til maj 2017 i samarbejde med UC Syd. 

Hvert kursus varede 3 hele dage og bestod af to sammenhængende undervisningsdage og én 

opfølgningsdag. Kurserne blev afholdt decentralt med udgangspunkt i organiseringen af de fire 

psykiatriske samordningsfora. De fem kursusforløb foregik i Trekantsområdet, Sønderjylland, 

Vestjylland og på Fyn. I alt deltog 104 kursister, heraf 18 medarbejdere fra lokalpsykiatrien og 

86 fra kommunalt regi, herunder flest sygeplejersker og pædagoger. 

 

Samlet har 159 professionelle deltaget ved kursusforløbet i 2016 og 2017. 

 

Styregruppens bemærkninger: 

Den antalsmæssige fordeling af kursusdeltagere fra regionalt og kommunalt regi kan skyldes 

flere forhold, herunder timing idet den regionale lokalpsykiatri er i gang med en større 

kompetenceudviklingsindsats, og kursusforløbet derfor i regionalt regi er i konkurrence med 

flere øvrige kompetenceudviklingstilbud. Ydermere kan markedsføring/formidling af 

kursustilbuddet, trods vedvarende fokus på formidling af tilbuddet til relevante fagpersoner og 

ledere, udgøre noget af årsagen til den relativt lave repræsentation af regionale medarbejdere. 

Det understreges i forlængelse heraf, at der fortsat skal gøres en indsats for at få projektet 

formidlet ned igennem og på tværs af de forskellige ledelseslag.    

 

Pkt. 3 (10.50-11.20) Orientering om de foreløbige evalueringsresultater v/Regitze  
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Forskningsassistent Regitze Saurbrey Pals orienterede om den metodiske fremgangsmåde for 

dataindsamlingsprocessen og præsenterede foreløbige resultater fra procesevalueringen. 

I afprøvningen ifm. 2. runde kursusforløb har der været særligt fokus på brugerperspektivet og 

samarbejdet mellem bruger og professionel, når værktøjerne anvendes i praksis. Data er 

indsamlet vha. spørgeskemaer målrettet brugere og professionelle samt observationer og 

interviews. Resultater fra spørgeskemaer og interviews viser overordnet positive oplevelser af 

kursus og værktøjer blandt både professionelle og brugere. På baggrund af observationer ser 

det ud til, at sundhedsaktiviteter i højere grad sker på brugernes præmisser i kraft af, at de 

med værktøjerne sætter ord på deres tanker og oplevelser. En vigtig pointe er dog, at 

værktøjerne ikke kan ”stå alene”, men overvejende får betydning gennem den måde, de 

anvendes på. Den professionelles tilgang har en væsentlig betydning for virkningen af at 

anvende værktøjerne.  

Styregruppens bemærkninger: 

I oplægget blev nævnt en række udfordringer for anvendelsen af værktøjerne og barrierer hos 

den professionelle ift. anvendelse af en samarbejdsorienteret tilgang. ’Misforstået 

medlidenhed’ hos den professionelle (ønske om at ’beskytte’ brugeren) og 

strukturelle/organisatoriske udfordringer (krav om kvantificerbare mål, faste rammer for 

sundhedsaktiviteter o. lign.) blev fremhævet som centrale forhold, der kan udgøre barrierer for 

værktøjernes anvendelse i praksis. Dette affødte en drøftelse af vigtigheden af at inddrage 

brugeren, så den professionelles forforståelse ikke udelukkende er styrende for, om 

værktøjerne bliver taget i brug og måden, de bruges på. Der var yderligere drøftelse af, 

hvorvidt der kan skabes større harmoni mellem intentionerne om brugerinddragelse og de 

professionelles faktiske handlinger i praksis. Det ser, på pba. resultater fra spørgeskemaer og 

observationer, ud til, at værktøjerne og den samarbejdsorienterede tilgang kan hjælpe de 

professionelle til aktivt at inddrage brugerne.    

 

Pkt. 4 (11.20-11.35)  Orientering om indhold i den afsluttende evalueringsrapport v/Naja 

Naja gennemgik i korte oprids indholdet i projektevalueringen og processen omkring evalueringen.  

Evalueringen har fortrinsvist fokus på afprøvningsfasen, herunder brugerperspektivet og 

samarbejdet mellem bruger og professionel når værktøjerne anvendes i praksis. Nana og 

Regitze har udarbejdet og sendt analyser, der kan indgå i evalueringsrapporten, på baggrund 

af oplæg fra Naja. 

Styregruppens bemærkninger: 



 

 

 

 Side 4/5 

Det blev foreslået, at evalueringen kan indeholde et afsluttende afsnit omhandlende 

mulighederne for og fokus samt mulige effektmål i et evt. effektstudie, som bygger videre på 

projekt Livsstilsguide i praksis.  

 

Pkt. 5 (11.35-11.55)  Drøftelse af konceptets forankringsplan v/Naja  

Naja præsenterede en række forslag til, hvordan forankringen af det sundhedspædagogiske koncept 

kan understøttes i praksis. 

Tiltag som e-læring samt integration af det sundhedspædagogiske koncept i eksisterende 

uddannelser og i nye forskningsprojekter blev præsenteret på mødet. Etablering af e-

læringsmoduler er i proces, og det er hensigten, at disse skal målrettes både professionelle, 

der har deltaget i kursusforløbet og professionelle, som ikke har forudgående kendskab til 

konceptet. Ambitionen er at udarbejde e-læringen, så den på pædagogisk vis rummer dels det 

interaktive frem for tung vidensformidling og dels feedback elementet. E-læringen forventes at 

være færdigudviklet primo 2018. Med udvikling af e-læringen integreres det 

sundhedspædagogiske koncept samtidig i et nyt forskningsprojekt, som UC Syd er involveret i 

(e-læringen skal indgå som led i kompetenceudvikling af frivillige ifm. det nye projekt).  

Brugere, tidligere kursister og ledere inddrages ad hoc, som det findes relevant, ifm. 

ovenstående tiltag. Pba. en revideret forankringsplan vurderes det på næstkommende 

styregruppemøde, hvem der kan inddrages ift. forankringen af projektet.  

Styregruppens bemærkninger: 

UC Syds erfaringer med udbud af kurser efter projektudløb blev drøftet. Det er UC Syds 

erfaring, at rekruttering er problematisk, særligt pga. at der typisk er egenbetaling ifm. 

kurserne, og de forskellige afdelinger kan have vanskeligt ved at undvære deres 

medarbejdere i den daglige drift. Hvorvidt der fremadrettet skal udbydes kurser afhænger dels 

af efterspørgsel og dels af finansieringsmuligheder.  

Der kom på mødet et forslag om, at der udarbejdes en vejledning, som beskriver, hvem der 

kan anvende og få gavn af konceptet, samt hvad det kræver af ledelsen at integrere konceptet 

i praksis. 

Styregruppen påpegede og udviste interesse for, at der som led i forankringen arbejdes med 

at afdække mulighederne for et effektstudie, som bygger videre på projekt Livsstilsguide i 

praksis. Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark foretager en indledende afdækning 

af mulighederne og inddrager eventuelle muligheder i en revideret forankringsplan, som 

præsenteres på næstkommende styregruppemøde.  
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Pkt. 6 (11.55-12.15)  Drøftelse af form og indhold ved afsluttende projektseminar v/Naja 

Naja præsenterede forslag til form og indhold ved afsluttende projektseminar, som blev beriget med 

styregruppens perspektiver.  

Der lægges i udgangspunktet op til, at projektseminaret målrettes fagprofessionelle og ledere 

fra kommunalt og regionalt regi og afholdes som en workshop med indledende 

velkomstoplæg, hvor projektets resultater præsenteres i hovedtræk.  

Styregruppens bemærkninger: 

Der er i styregruppen enighed om, at der ønskes et bredere perspektiv for seminaret, hvor der 

sættes fokus på, hvordan vi arbejder med ulighed i sundhed, og hvor der åbnes op for det 

videre arbejde med konceptet. Det foreslås, at seminaret (som ikke nødvendigvis skal 

benævnes ’seminar’) inkluderer det politiske niveau og inddrager flere forskellige indslag ift., 

hvordan vi konkret arbejder med ulighed i sundhed. Tværsektorielt Samarbejde i Region 

Syddanmark udarbejder udkast til forskellige modeller for form og indhold af et kommende 

seminar. Styregruppen præsenteres for modellerne ved næstkommende styregruppemøde. 

Seminaret forventes afholdt i marts/april måned 2018. 

 

Pkt. 7 (12.15-12.30) Eventuelt samt dato og indhold for næste styregruppemøde 

Næste styregruppemøde planlægges at ligge i november 2017 

Fokus ved næste møde: 

 Præsentation af evalueringsrapporten 

 Præsentation af revideret forankringsplan 

 Præsentation af modeller for form og indhold af ’projektseminar’ 

 


