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Sunde rammer i lokalsamfundet

Kommuner, lokalsamfund og forældre arbejder sammen 

for at fremme børns muligheder for:

• leg og bevægelse sammen

• sund mad og drikke sammen

• oplevelser og nærhed sammen

Foregår i 10 lokalområder i tre kommuner i 2020-2024, 

men har et 10 årigt sigte

Erfaringer og ny viden bliver delt med hele landet

Projektet er støttet af Nordea-fonden



Forebyggelse af overvægt hos børn er komplekst – behov 

for mere viden om langvarige multi-komponente indsatser



Overvægt, fysisk aktivitet og usunde drikkevaner. Andel skolebørn, efter forældres uddannelse (%)

Ulighed i sundhed – også hos børn

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019



Bygger på bedste viden og erfaringer –
Social ulighed og lokalsamfundstilgang

Kilde: Amsterdam Healthy Weigth Programme, review 2012-2017

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6ffClvriAhUMTcAKHQQwC0IQFjAAegQIAxAC&url=https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/847273/review_2011-2017_amsterdam_healthy_weith_programme.pdf&usg=AOvVaw1FZWNfq8ojlneDmeJFrjVP


Et udviklings- og implementeringsprojekt

• Styrket sundhedspleje til alle nye familier og 

proaktive opringninger og besøg for udvalgte 

familier

• En legebaseret motorikundersøgelse i børnehaver –

samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud

• Leg, bevægelse og mod på sund mad i dagtilbud

• En sundhedsfremmende skole og sfo med fokus 

for bevægelse

• Styrkede lokale idrætsforeninger

• Et aktivt familieliv og sunde fællesskaber i 

lokalsamfund



Udvikling af indsatser i tæt samspil med kommunale aktører 

Løbende udvikling og implementering i samarbejde med 

forældre og øvrige lokale aktører



En sund start for alle børnefamilier - sundhedsplejen

En styrket indsats, når barnet er 4-6 måneder til alle 
familier

• fokus på leg, tumlen og forældrenes rolle

• fokus på måltider og familiens madvaner

• fokus på familien, nærvær, skærmtid og at komme ud

Fælles udvikling af spørgsmål til dialog, materialer osv.

Løbende sparring på tværs af lokalområder



Fælles principper for styrket indsats i dagtilbud

Vi er nysgerrige på, hvor maden 

kommer fra, og vi er modige på 

at smage nyt

Vi samarbejder med lokalsamfundet og 

forældrene om sjove og gode 

oplevelser for børnene (arbejder med 

nærhedscirklen)

Børnene 'går' i dagtilbud og kan 

cykle, når de begynder i skole



Kommunikation og redskaber til at 

understøtte indsatsen – udviklet i fællesskab

Indsæt titel Indsæt emne



Bevægelse i en sundhedsfremmende skole og SFO 

Webinar om viden til indsatser i skole og SFO

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/bevaegelse-og-sundhedsfremme-i-skole-skole-og-sfo/


Et styrket lokalsamfund der tager ansvar for børnenes sundhed
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BESØG I DAGTILBUD
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DEN LOKALE KØBMAND
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MUSIKERE PÅ 
BESØG I LEGESTUE



Hvad fremmer at vidensbaserede indsatser bliver 

implementeret i hverdagens praksis i kommuner

• Opbakning til indsatsen fra politikere og direktører og lokale 

ressourcer til at bidrage til fremdrift og synergier på tværs

• Fagområderne skal inddrages i at oversætte viden til praksis 

og have kompetencer til at løfte opgaven

• Indsatsen skal løse noget, der opfattes som et problem, og 

opleves som bedre end nuværende praksis – og kunne 

tilpasses den lokale kontekst

• Behov for et vedvarende fokus, der kan sameksistere med 

andre kommunale dagsordner

Inspiration fra: Sundhedsstyrelsen 2011, McLean 2011, Francke 2008

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/implementeringsvaerktoejer/


Vil projektet skabe den ønskede forandring? 

Formål

At styrke eksisterende indsatser samt 

udvikle og afprøve nye indsatser, der 

fremmer, at forældre, kommunale aktører 

og lokalsamfund sammen gør en positiv 

forskel for, at flere børn trives, spiser 

sundere og er fysisk aktive

- for herigennem at opnå en sund 

vægtudvikling hos 0-10 årige børn

Evaluering

Gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed, SDU

• en vurdering af forhold, der har betydning for 

implementeringen af de udviklede indsatser – lokalt 

og på tværs af kommuner

• en vurderingen af, hvorvidt børnene i projektets 

lokalområder har en sundere vægtudvikling end 

børn i sammenlignelige lokalområder



Vi deler løbende viden og erfaringer

www.kl.dk/bornelivisundbalance.dk 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/boerneliv-i-sund-balance/bevaegelse-og-sundhedsfremme-i-skole-skole-og-sfo/
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