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Projektet har givet os en ramme og platform til at tale om sundhed, 
som vi ellers ikke havde. […] Der var ingen tvivl om, at der var ønske 
om, at vi skulle tale om sundhed. Vi kunne se, at der er noget, som vi 
kan gøre for vores medarbejdere. Der har været en blind plet i mange 

år. Vores medarbejdere slider sig selv fysisk pga. arbejdet, men også fordi at de er 
usunde. […] Der tror jeg, at det her projekt gav os rammerne til at tage det op og 
få det i MED. […] Det har været fedt, at der var en vej, vi kunne gå med af og som 
gør, at vi er mere synkrone i forhold til, hvad der sker ude omkring i samfundet. 
Det er ikke sådan, at vi ikke får bagslag, og at det er nemt. Men vi har opnået en 
modenhed, og det er tilladt at tale om sundhed og at servere nødder til et møde. 
Medarbejderne undrer sig ikke længere over ting, som de nok ville have undret sig 
over tidligere.

 Citat fra leder på én af de deltagende arbejdspladser
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1. INTRODUKTION
Denne rapport præsenterer evalueringen af projekt Sundhedsledelse. Projektet har kørt fra september 
2011 til november 2013. Projektet er økonomisk støttet af Forebyggelsesfonden og er medfinansieret 
af Koncernservice og Folkesundhed København. Koncernservice er projektejer, og Folkesundhed Kø-
benhavn har projektledelsen.

Formålet med projektet er at styrke strategisk sundhedsfremme ved at udvikle, afprøve og implemente-
re værktøjer inden for sundhedsledelse, som kan integreres i de øvrige ledelsessystemer. Målet er, i sidste 
ende, at skabe sunde arbejdspladser og medarbejdere ved, at der, som konsekvens af sundhedsledelse, 
også igangsættes konkrete sundhedsfremmende indsatser og tilbud til medarbejderne.

Sundhedsledelse er et forholdsvis nyt begreb i Danmark, hvorfor der endnu ikke findes en entydig 
definition. Dog er der en række fællestræk, når der ses på de definitioner, som fx Arbejdsmiljørådet, 
Sundhedsstyrelsen og Ledernes Hovedorganisation giver.

Evalueringen er foretaget internt af den centrale projektgruppe med sparring fra en evalueringsmedar-
bejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Målgruppen for evalueringen er Forebyggelsesfonden, ar-
bejdsmiljøorganisationen, medbestemmelse- og medindflydelsesudvalget (MED), HR- og arbejdsmiljø- 
koordinatorer samt ledere på arbejdspladser i Københavns Kommune – såvel som andre kommuner og 
virksomheder, der overvejer at arbejde strategisk med sundhedsfremme. Formålet med evalueringen er 
at dokumentere projektets resultater og dermed bidrage til fælles viden om, hvordan sundhed kan inte-
greres i strukturer og rammer på arbejdspladser. Et centralt succeskriterie for projektet er at udarbejde 
konkrete anbefalinger til det videre arbejde med sundhedsfremme i Københavns Kommune. Evaluerin-
gen har derfor haft et særligt fokus på at skabe viden, der kan bidrage til denne ambition. Resultaterne 
præsenteres gennem denne rapport, ved den afsluttende konference for projekt Sundhedsledelse den 
22. oktober 2013 og ved Arbejdsmiljø Konference (AM13) den 11.-13. november 2013.

Evalueringen baserer sig først og fremmest på interviews med de øverste ledere fra de deltagende ar-
bejdspladser og de lokale projektgrupper samt spørgeskemasvar fra mellemlederne. Dataindsamlingen 
har fundet sted i august og september 2013. 

DER ER ENIGHED OM, AT SUNDHEDSLEDELSE OMFATTER:

•	 At tænke sundhed ind i det strategiske grundlag og i ledelsesredskaberne
•	 At tænke sundhed ind i dagligdagen og opgaveløsning
•	 At skabe sunde rammer og prioritere sundhedsfremme
•	 At ledelsen skal være rollemodel

Desuden er der enighed om, at det er vigtigt at drøfte sundhedsledelse i de respektive 
fora, hvor ledelse og medarbejdere drøfter strategi, kvalitet, drift og økonomi.



5

1.1 LÆSEVEJLEDNING

De præsenterede konklusioner i denne rapport er ikke en systematisk gennemgang af alle resultaterne 
fra dataindsamlingen, men er draget på baggrund af tendenser i det empiriske materiale. Rapporten 
er opbygget således, at afsnittene kan læses selvstændigt. Først præsenteres kort i afsnit 2 rapportens 
hovedkonklusioner, hvorefter projektets organisering og hovedaktiviteter listes i afsnit 3. Dernæst gen-
nemgås i afsnit 4 projektets succeskriterier, og hvorvidt de er blevet opfyldt. Rapportens hovedafsnit, 
afsnit 5, analyserer projektets resultater ud fra en række temaer: udbytte, erfaringer, prioritering frem-
adrettet, udfordringer, kapacitet samt projektgruppernes anbefalinger. Rapporten afsluttes i afsnit 6 
med en sammenligning af arbejdspladsernes position fra 2011 med 2013 i forhold til Sundhedsstyrel-
sens 5-trinsmodel for sundhedsledelse (bilag 1).

1.2 RESUMÉ
1.2.1 BESKRIVELSE AF PROJEKTETS FORMÅL, MÅLGRUPPE, AKTIVITETER MV.
Mange arbejdspladser har sundhedsfremmeordninger, men at kun få arbejdspladser arbejder systema-
tisk og strategisk med sundhedsfremme.

I erkendelsen af,  at hvis sundhedsfremmeindsatsen skal integreres på arbejdspladsen, er det nødvendigt 
at løfte indsatsen til et strategisk niveau, er det projektets mål og udgangspunkt, at sundhedsledelse 
kan give dette løft og være med til at sikre strategisk sundhedsfremme. Det betyder at sundhedsfremme 
skal tænkes ind i organisationens værdisæt, i de ledelsesmæssige beslutninger, i den daglige drift. Det 
vil medføre varige,
virksomme og meningsfulde sundhedsfremmeindsatser og tilbud til medarbejderne. 

Projekt Sundhedsledelse har kørt i perioden september 2011 til november 2013.

Formålet med projektet har været at styrke strategisk sundhedsfremme ved at udvikle, afprøve og imple-
mentere værktøjer indenfor sundhedsledelse, som kan integreres i de øvrige ledelsessystemer. 

Værktøjerne er fx at indarbejde sundhedsfremme:

•	 i arbejdspladsens styringsredskaber som resultatkontrakt, MUS og fraværssamtaler
•	 i arbejdspladsens værdisæt
•	 i personale- og fraværspolitikker
•	 i arbejdsmiljøarbejdet fx APV
•	 ind i den daglige drift. Fx som fast punkt på dagsordener på fx personale- og MED/SU-møder, 

årshjul
•	 som en fast del af budgettet.

Målet er i sidste ende at skabe sunde arbejdspladser og medarbejdere ved, at der som konsekvens af
sundhedsledelse også igangsættes konkrete sundhedsfremmende indsatser og tilbud til medarbejderne. 
På baggrund af erfaringerne implementeres værktøjer til sundhedsledelse på de deltagende
arbejdspladser, og der udarbejdes anbefalinger til implementering i resten af KK.
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Målgruppe:
Den primære målgruppe for projektet var ledere og mellemledere på min. 4 arbejdspladser fra forskel-
lige forvaltninger i Københavns Kommune, i alt omkring 25 personer. Den sekundære målgruppe var 
godt 350 medarbejdere på arbejdspladserne.

Der har været flg. aktiviteter i projektet:

•	 Kick-off-møder på arbejdspladserne
•	 Kursus i sundhedsledelse for ledere
•	 Sundhedsambassadøruddannelse for MED/SU/AMO
•	 Dialogmøder på arbejdspladserne
•	 Lokale projektgrupper udarbejder handleplaner
•	 Lederne anvender deres nye kompetencer og afprøver de udviklede værktøjer
•	 Der igangsættes konkrete sundhedsfremmende strukturelle, organisatoriske og individuelle ind-

satser og tilbud
•	 Midtvejskonference for projektorganisationen

1.2.2 ÆNDRINGER UNDERVEJS I PROJEKTET
Efter 1 år trak den ene af arbejdspladserne, Ringbo fra Socialforvaltningen sig fra projektet. Årsagerne 
var store organisationsændringer, en forestående flytning og en ny centerchef, som ikke kunne priori-
tere i at deltage i projektet. En ny arbejdsplads, Center for Renhold fra Teknik og miljøforvaltningen, 
kom med i projektet efter aftale med Forebyggelsesfonden. 

1.2.3 AFRAPPORTERING PÅ HVERT AF PROJEKTETS OPRINDELIGE OG EVENTUELLE 
TILFØJEDE SUCCESKRITERIER 

Arbejdsplad-
ser

Implementeret min. to stra-
tegiske værktøjer

Implementeret min. to per-
manente tilbud

B Røgfri arbejdstid, træning i arbejdsti-
den, sund mødeforplejning, sundhed i 
APV og lokal sundhedsfremme-politik

3-4 events vedr. fysik aktivitet som fx 
skridttællerkonkurrence, rygestopkur-
ser i arbejdstiden og kostsamtaler

C Træning i arbejdstiden, anbefalinger 
vedr. jobrotation, pulje til sundheds-
fremme og årlig idrætsdag

Firmacykler, temamøder om sund mad 
og pulje, som de enkelte arbejdspladser 
kan søge til lokale sundhedstiltag

D Bevægelsespolitik, frokostordning, 
frugtordning og træning/bevægelse i 
arbejdstiden

Forskellige motionshold og frugtordning 

1.2.4 VIGTIGSTE ERFARINGER 
En vigtig erfaring, som deltagerne i projektet tager med sig fra projekt Sundhedsledelse, er, at sundhed 
skal være praksisnært. Det er en generel holdning hos deltagerene, at tiltagene skal kunne tænkes ind i 
hver¬dagen, hvorfor sundhedsledelse skal tænkes sammen med arbejdsmiljø og med kerneopgaven for 
at lykkes. Et eksempel er, at ledelsen har ændret på arbejdsgangene i en børneinstitutionerne, så man i 
højere grad tænker bevægelse sammen med børnene. Én af institutionerne fortæller, hvordan personalet 
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førhen havde en tendens til at være stillestående, når børnene spillede fodbold eller rundbold. Nu har 
de i stedet taget til sig, at man ikke står og ser på, men aktivt indgår i børnenes leg. Således ser lederne 
et ræsonnement i at tænke sundhed sammen med kerneopgaven, da det er en oplagt mulighed for både 
at fremme sundheden hos deres medarbejdere, men også som i dette tilfælde hos børnene.

Projektet er økonomisk støttet af Forebyggelsesfonden og medfinansieret af Koncernservice og Folkesundhed 
København.

2. KONKLUSION
Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af projekt Sundhedsledelse. På baggrund af 
evalueringen kan det konkluderes, at projektets formål med at styrke strategisk sundhedsfremme ved 
at udvikle, afprøve og implementere værktøjer inden for sundhedsledelse, som kan integreres i de 
øvrige ledelsessystemer, er opfyldt. Dette kan konkluderes på baggrund af en systematisk gennemgang 
af projektets succeskriterier, kvalitative interviews med de deltagende arbejdspladsers øverste ledere og 
projektgrupper samt spørgeskemasvar fra mellemledere.

Projekt Sundhedsledelses tilgang til sundhedsledelse har båret frugt, idet de deltagende arbejdspladser 
beretter, at der i den toårige projektperiode er sket en ændring på sundhedsområdet. Det er blevet tyde-
liggjort, hvordan MED/de lokale projektgrupper og ledelsen er begyndt at tænke sundhed strategisk og 
dermed som en del af arbejdsmiljøet og kerneopgaven – frem for konkrete indsatser. De har i den anled-
ning alle indført politikker, retningslinjer, rammer og tilbud på sundhedsområdet. Sundhed er derfor 
blevet en væsentlig del af dagsordenen og et legitimt emne at drøfte. Det har resulteret i sundere vaner 
hos nogle af medarbejderne, der er begyndt at spise sundere og træne både i og uden for arbejdstiden. 

Årsagen til at sundhedsledelse er lykkedes på de tre arbejdspladser skal tilskrives:  

•	 Vejledning og sparring med den centrale projektgruppe 
•	 Viden om sundhed og sundhedsledelse 
•	 Faglig inspiration
•	 Kompetenceudvikling af ledergruppen og MED
•	 Prioritering og opbakning fra ledergruppen 
•	 Netværk på tværs af arbejdspladser 

De lokale projektgrupper lægger alle vægt på, at sundhedsledelse er udfordrende og kræver et vedvaren-
de fokus, men er samtidig af den overbevisning, at de vil fortsætte med arbejdet.

På baggrund af erfaringer fra projekt Sundhedsledelse er der udarbejdet seks anbefalinger til arbejds-
pladser, der ønsker at arbejde strategisk med sundhedsledelse (se side 13). Disse anbefalinger bakkes op 
af de deltagende arbejdspladser. 
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3. PROJEKTETS ORGANISE-
RING OG AKTIVITETER
I alt har otte arbejdspladser deltaget i projektet:

•	 Pleje- og Demenscenter Klarahus med ca. 150 ansatte
•	 Socialpsykiatrisk Bosted Ringbo med ca. 250 ansatte (fra sept. 2011 til juni 2012)
•	 Center for Renhold med ca. 250 ansatte (fra sept. 2012 til nov. 2013)
•	 5 selvejende daginstitutioner under netværket Frie 9 med i alt ca. 90 ansatte. Frie 9 består af insti-

tutionerne; Thomas P. Hejles Fritidshjem, Thomas P. Hejles Ungdomshus, Det Kongelige Vajsen-
hus Fritidshjem, Røde Kors Vuggestue og Udflytterbørnehaven Høbjerg.

De deltagende arbejdspladser er meget forskellige ift. opgaver, kultur, organisering og størrelse. Især 
Frie 9 har adskilt sig fra de øvrige arbejdspladser ved ikke at have en MED-organisation og ved at være 
mindre og selvejende arbejdspladser. Det kræver et særligt fokus på forankring og lederrollen, som pro-
jektet har forsøgt at tage højde for, bl.a. gennem tilbud om ledercoaching.

Den centrale projektgruppes overordnede opgave har været at koordinere og sørge for fremdrift i pro-
jektet – herunder løbende at reflektere over og evaluere, hvordan det går i forhold til projektets mål. 
Den centrale projektgruppe, som har bestået af projektleder og repræsentanter fra Koncernservice og 
Folkesundhed København, har iværksat en række indsatser til opnåelse af projektets mål, fx kompe-
tenceudvikling af ledere og MED, netværk mellem de deltagende arbejdspladser, deltagelse i de lokale 
projektgrupper, midtvejsevaluering og vidensdeling, bl.a. via nyhedsbreve.

Projekt Sundhedsledelse har fra starten været forankret i de lokale arbejdspladsers MED-udvalg eller 
tilsvarende fora for at sikre repræsentation af ledere og medarbejdere samt med henblik på at forankre 
sundhedsledelse på sigt. Disse MED-udvalg, og for Frie 9´s vedkommende et netværk, har været de lo-
kale projektgrupper, som har besluttet, planlagt og gennemført sundhedsledelse sammen med en til to 
tovholdere fra den centrale projektgruppe. På Klarahus har der udover den lokale projektgruppe været 
en følgegruppe bestående af Område-MED for Bispebjerg og Nørrebro. Målet med følgegruppen har 
været løbende at drøfte og implementere sundhedsledelse på alle ca. 17 arbejdspladser i lokalområdet 
inden for ældreplejen.

Endelig har der været en styregruppe bestående af repræsentanter fra Koncernservice, Folkesundhed 
København og Arbejdsmiljø København. Styregruppens opgave har været at beslutte de overordnede 
retningslinjer for projektet og sikre fremdrift.

3.1 KOMPETENCEUDVIKLING OG NETVÆRK
I samarbejde med konsulentfirmaet Sund Uddannelse (nu Sund.dk) blev projektgrupperne samt andre 
centrale medarbejdere tilbudt et kompetenceudviklingsforløb, der bestod af følgende:

•	 Et to-dages kick-off seminar for hele ledergruppen på de lokale arbejdspladser og nogle nøglepersoner. 
Seminaret omhandlede sundhedsledelse, strategisk sundhedsfremme og forandringsledelse. Ledergrup-
pen udarbejdede på seminaret forslag til en handleplan for projektet på deres respektive arbejdspladser.

•	 En uddannelsesdag for MED-repræsentanterne fra medarbejdersiden, som omhandlede sundhedsledel-
se og strategisk sundhedsfremme samt drøftelse og supplering af ledelsens forslag til handleplan.
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Der er desuden dannet et netværk på tværs af de lokale arbejdspladser og udarbejdet et kommissorium 
for netværket. Et af formålene med netværket har været kompetenceudvikling – dels via erfaringsud-
veksling og gensidig sparring mellem de lokale arbejdspladser, dels via oplæg fra eksterne oplægsholdere.

3.2 NYHEDSBREVE OG NYHEDER
I projektperioden har de lokale arbejdspladser og styregruppen fået tilsendt nyhedsbreve med status på 
projektet og eksempler på aktuelle sundhedsfremmende tiltag. Desuden har den centrale projektgrup-
pe, i samarbejde med repræsentanter fra arbejdspladserne, fået bragt indlæg om projektet på Køben-
havns Kommunes forvaltningers intranet og i personaleblade. 

3.3 IMPLEMENTERING I KØBENHAVNS KOMMUNE
Den centrale projektgruppe og deltagere i projekt Sundhedsledelse har allerede i projektperioden for-
søgt, via forskellige kanaler, at udbrede og implementere sundhedsledelse i Københavns Kommune. Fx 
i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via Område-MED, og i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor 
de pædagogiske konsulenter løbende orienteres om og drøfter sundhedsledelse.

På et mere overordnet niveau, som gælder hele Københavns Kommune, er Model til Sundhedsledelse 
omtalt i Sundhedspolitik for ansatte i Københavns Kommune, der er vedtaget 1. november 2012, og 
sundhedsledelse indgår på kommunens lederudviklingsprogram (LUP 3).
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4. PROJEKTETS SUCCES- 
KRITERIER
Der er opstillet fem succeskriterier for projekt Sundhedsledelse. I skema 1 ses en oversigt over, hvorvidt 
hvert enkelt succeskriterie er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Succeskriterierne er vurderet på 
baggrund af den samlede evaluering.

SKEMA 1 – DE FEM SUCCESKRITERIER:

Succeskriterier Opfyldt Delvis-
opfyldt

Ikke 
opfyldt

1) Hver arbejdsplads afprøver minimum tre værktøjer indenfor 
sundhedsledelse

X

2) Hver arbejdsplads har ved projektets afslutning implemente-
ret minimum to værktøjer, fx i form af politikker og retningslinjer 
for sundhedsfremme, sundhed i MUS eller resultatkontrakten

X

3) Hver arbejdsplads har ved projektets afslutning implemen-
teret minimum to permanente sundhedstilbud til de ansatte, fx 
fysisk aktivitet i arbejdstiden og sunde madordninger

X

4) Der sker en øget tilfredshed med sundhed på de deltagende 
arbejdspladser

X

5) Fremkomme med anbefalinger til sundhedsledelse, der kan 
implementeres på Københavns Kommunes arbejdspladser

X

Med fem succeskriterier, hvoraf fire er opfyldt og et enkelt delvist opfyldt, må det konkluderes, at pro-
jekt Sundhedsledelse i overvejende grad er lykkedes med dets mål.

4.1 GENNEMGANG AF SUCCESKRITERIERNE
I det følgende uddybes hvert succeskriterie og dets opfyldelse.

Succeskriterie 1. Hver arbejdsplads afprøver minimum tre værktøjer indenfor sundhedsledelse

I starten af projektet udarbejdede den centrale projektgruppe en model til sundhedsledelse. Modellen 
(bilag 2) blev præsenteret for de lokale projektgrupper på de første kompetenceudviklingsdage, der blev 
afholdt ved projektets opstart for alle de deltagende arbejdspladser. Modellen er løbende videreudviklet 
i projektperioden på baggrund af projektgruppernes erfaringer og tilbagemeldinger, og den endelige 
model er udarbejdet i forbindelse med slutevalueringen (bilag 3). Modellen består af otte strategiske 
elementer.

Arbejdspladserne har ud fra modellen valgt, hvilke af de otte strategiske elementer de ville afprøve og 
arbejde med i projektet. Under hvert strategisk element har de valgt, hvilke konkrete indsatser de ville 
arbejde med. I skema 2 ses, hvilke strategiske elementer arbejdspladserne har valgt, og hvilke konkrete 
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indsatser de har arbejdet med ud fra den første model (bilag 2). Det er kun de væsentligste og mest 
omfangsrige eksempler på indsatser på tværs af arbejdspladserne, der er nævnt i skemaet. Som det kan 
ses af skemaet, hvor hver arbejdsplads er repræsenteret ved et bogstav, har de alle opfyldt succeskriteriet 
om at afprøve minimum tre værktøjer inden for sundhedsledelse. De har alle arbejdet med flere end tre 
værktøjer, nemlig fem til otte. 

SKEMA 2 – DE OTTE STRATEGISKE ELEMENTER

Strategiske elementer Arbejds-
pladsvalg Konkrete indsatser, eksempler

Prioritere og synliggøre A, B, C, D Dialogmøder for alle medarbejdere, katalog med 
eksisterende sundhedstilbud

Lederen som rollemodel B, D Lederne stoppede to måneder før røgfri ar-
bejdstid blev indført med at ryge i arbejdstiden, 
sundhedscoach af ledere

Arbejde systematisk, inddra-
ge, kortlægge, sætte mål og 
evaluere

A, B Gennemgang af resultater fra Trivselsundersøgel-
se 2010 m.h.p. opfølgning af sundhedsindsatser, 
spørgeskemaundersøgelse af rygevaner

Sundhedsfremme i ledelsesmæs-
sige beslutninger og den daglige 
opgaveløsning

A, B, C Dialogmøder om sundhed i kerneopgaven, træ-
ning med beboerne, sundhed fast på dagsordenen 
på ledermøder, sundhed i årshjul, pulje til sundhed, 
fysik aktivitet med børnene 

Sundhedsfremme i styringsred-
skaber, værdier og politikker

A, B, D Gennemgang af eksisterende politikker m.h.p. at 
tilføje sundhed, ny rygepolitik og lokal sundheds-
fremmepolitik, ny bevægelsespolitik

Sammentænke sundhed og 
arbejdsmiljø

A, B, C Skema til sundhed i arbejdspladsvurderingen 
(APV), sundhed fast på dagsordenen på MED, 
kursusdag for arbejdsmiljørepræsentanter om 
sundhed i APV, anbefalinger til jobrotation

Skabe sunde rammer A, B, C, D Sund mødeforplejning, røgfri arbejdstid, elastik- og 
trappetræning i arbejdstiden, træning i arbejdsti-
den, årlig idrætsdag, bevægelse på personalemø-
der, frugtordning, frokostordning

Sikre tilbud til medarbejderne A, B, C, D Temamøder om sundhed, events om fysisk 
aktivitet 3-4 gange om året som fx skridttæller-
konkurrence, tilskud til nikotinerstatning, samtaler 
med diætist, temamøder om røgfri arbejdstid, 
temamøder om sund mad/frokost, mindfulness 
oplæg på personalemøde, forskellige motionshold 
på arbejdspladsen
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Succeskriterie 2. Hver arbejdsplads har ved projektets afslutning implementeret minimum to værktøjer, 
fx i form af politikker og retningslinjer for sundhedsfremme, sundhed i MUS eller resultatkontrakten.

Succeskriterie 3. Hver arbejdsplads har ved projektets afslutning implementeret minimum to perma-
nente sundhedstilbud til de ansatte, fx fysisk aktivitet i arbejdstiden og sunde madordninger.

I skema 3 ses eksempler på, hvordan arbejdspladserne har opfyldt succeskriterierne 2 og 3 ift. at få imple-
menteret strategiske værktøjer og permanente sundhedstilbud. Der er kun tre arbejdspladser med i skemaet, 
da den fjerde arbejdsplads gik ud af projektet efter et år. Bogstaverne refererer til de samme arbejdspladser 
som i skema 2. Som det fremgår af skema 3 har arbejdspladserne implementeret flere strategiske værktøjer 
end succeskriteriet lyder på og haft mere fokus på at ændre rammerne, så det sunde valg bliver let, end på at 
indføre en række tilbud, hvilket stemmer godt overens med projektets fokus. Nogle af rammerne og tilbud-
dene overlapper hinanden, og det kan diskuteres om fx frugtordning og pulje til lokale sundhedsfremmeind-
satser er en ramme eller et tilbud, hvorfor det er nævnt under begge succeskriterier.

SKEMA 3 – SUCCESKRITERIERNE 2 OG 3

Arbejdsplad-
ser

Implementeret min. to stra-
tegiske værktøjer

Implementeret min. to per-
manente tilbud

B Røgfri arbejdstid, træning i arbejdsti-
den, sund mødeforplejning, sundhed i 
APV og lokal sundhedsfremme-politik

3-4 events vedr. fysik aktivitet som fx 
skridttællerkonkurrence, rygestopkur-
ser i arbejdstiden og kostsamtaler

C Træning i arbejdstiden, anbefalinger 
vedr. jobrotation, pulje til sundheds-
fremme og årlig idrætsdag

Firmacykler, temamøder om sund mad 
og pulje, som de enkelte arbejdspladser 
kan søge til lokale sundhedstiltag

D Bevægelsespolitik, frokostordning, 
frugtordning og træning/bevægelse i 
arbejdstiden

Forskellige motionshold og frugtordning 

Udover den implementering der ses i skema 3, er der sket en væsentlig implementering i lokalområde Bispe-
bjerg/Nørrebro. Det at Område-MED har været følgegruppe på projektet har medvirket til, at der i høj grad 
er kommet fokus på sundhed i hele området. Konkret har en række arbejdspladser indført røgfri arbejdstid 
(inspireret af Klarahus), indført træning i arbejdstiden og generelt drøftet sundhed på MED-møder.

Succeskriterie 4. Der sker en øget tilfredshed med sundhed på de deltagende arbejdspladser

I projektbeskrivelsen er der opstillet mål om at sammenligne resultaterne fra Trivselsundersøgelsen (TU) 2010 
med 2012. I 2010 blev der stillet en række sundhedsspørgsmål, som det var forventet blev gentaget i TU 2012. 
Dels blev TU 2012 rykket til 2013, men derudover blev sundhedsspørgsmålene ikke inddraget i 2013, hvorfor 
det ikke har været muligt at foretage den forventede sammenligning. I stedet er de øverste ledere i forbindelse 
med slutinterviewene blevet spurgt, om de har kunnet mærke en ændret sundhedsadfærd hos deres medarbej-
dere. Alle de øverste ledere kunne fortælle, at der er kommet mere fokus og snak om sundhed på arbejdspladsen 
og kunne give eksempler på medarbejdere, der har ændret adfærd både på arbejde og i fritiden ved fx at træne 
eller spise sundere. Denne tendens bliver også bakket op af projektgrupperne og mellemlederne (se også afsnit 
5.1 om dette tema). På denne baggrund vurderes, at dette succeskriterie er delvis opfyldt.
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Succeskriterie 5. Fremkomme med anbefalinger til sundhedsledelse, der kan implementeres på Køben-
havns Kommunes arbejdspladser

På baggrund af erfaringerne fra projekt Sundhedsledelse har Koncernservice og Folkesundhed København 
udarbejdet seks anbefalinger til implementering af sundhedsledelse til Københavns Kommunes forvaltnin-
ger. Anbefalingerne er inden projektets afslutning taget til efterretning af forvaltningernes HR-chefer, som 
samtidig har forpligtet sig til at arbejde med anbefalingerne. Anbefalingerne skal understøtte forvaltninger-
nes arbejde med det strategiske sundhedsarbejde og arbejdet med ”Politik vedrørende sundhedsfremme for 
kommunens ansatte”.

ANBEFALINGER (I IKKE PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

1. Sæt klare mål for sundhedsarbejdet 
Formålet med at sætte mål for sundhedsarbejdet er dels at få fokus på, hvilke resultater der 
ønskes og opnås, dels at kunne følge op på, hvordan det går med målene. Det kan ske i sammen-
hæng med fx de årlige arbejdsmiljødrøftelser og/eller arbejdet med sundhedsfremmepolitikken.

2. Prioritér sundhed i forvaltningen og forankr det i hele MED-organisationen
Det er helt afgørende for at få effekt af sundhedsfremmearbejdet, at det prioriteres af ledelsen 
og forankres i MED, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder. Det skal både ske i øverste 
MED samt i resten af MED-organisationen på område- og arbejdspladsniveau. Arbejdet kan 
også prioriteres ved at afsætte midler på budgettet fx i form af en pulje, som arbejdspladserne 
kan søge til lokale sundhedsindsatser.

3. Sørg for at kompetenceudvikle ledere og MED-organisationen 
Sundhedsledelse er et nyt område, og kompetenceudvikling er væsentlig for at kunne løfte 
opgaven. Derfor skal sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme indgå i kommunens egen 
uddannelse af ledere, fx i ledelsesudviklingsprogrammerne LUP 3 og 2, samt i MED og arbejds-
miljøorganisationens uddannelse, fx som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Vidensdeling i 
forhold til arbejdet med sundhed kan inddrages i eksisterende netværk.

4. Tænk sundhed og arbejdsmiljø sammen 
At tænke sundheds- og arbejdsmiljøindsatserne sammen giver endnu bedre resultater, end hvis 
indsatserne sker hver for sig. Det anbefales, at forvaltningerne sikrer, at sundhed indgår i de 
årlige arbejdsmiljødrøftelser og i APV, og i en form der er tilpasset forvaltningerne. 

5. Tænk sundhed sammen med kerneopgaven  
Ved at træne sammen med beboerne på plejecentrene og børnene i daginstitutionerne opnås 
en win-win situation med sundhedsfremme for både medarbejdere og borgere. Det anbefales, 
at arbejdspladser, hvor medarbejderne har direkte borgerkontakt, ser på, hvilke sundhedsfrem-
meindsatser de kan gennemføre sammen med borgerne. 

6. Prioritér sunde rammer og gør sundhedstilbud attraktive
Formålet med sunde rammer er at gøre det sunde valg let for alle på arbejdspladsen og derved 
nå mange og være med til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Sunde rammer er fx kan-
tine med sund mad, træning i arbejdstiden og røgfri arbejdstid. Det anbefales, at der udarbejdes 
fælles rammer på tværs af forvaltningerne for træning og sund mad på arbejdspladsen. Tilbud 
skal være attraktive; lettilgængelige, billige og skal så vidt muligt foregå i arbejdstiden.
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5. RESULTATER 
Dette afsnit vil præsentere resultaterne af det empiriske materiale. Konklusionerne, der præsenteres, 
er draget på baggrund af tendenser i det empiriske materiale, hvorfor denne analyse må betegnes som 
deskriptiv. Afsnittet er struktureret tematisk, hvorfor hver enkelt metodes resultater ikke præsenteres 
separat. Hvor det er fundet relevant, skelnes der dog i teksten mellem øverste ledere, mellemledere og 
projektgrupper. I de tilfælde, hvor der er konsensus i resultaterne, omtales øverste ledere og mellemle-
dere som ledelsen. Eftersom at Frie 9 til sammen har udgjort én projektgruppe, bliver de i dette afsnit 
præsenteret som en arbejdsplads.

5.1 UDBYTTE
Strategisk sundhedsfremme er lykkedes
”Vi har formået at koble sundhed med arbejdsmiljø og kerneopgaven. Det er stort for mig. […] Vi har ar-
bejdet strategisk med sundhed, og vi har taget alle de her snakke, som har hjulpet os til at komme videre, og 
det er deri, jeg ser en overlevelseschance.” – citat fra medarbejder.

Ledelsen og projektgrupperne finder, at deltagelse i projektet har bidraget til, at der er kommet mere 
fokus på at arbejde strategisk med sundhedsfremme. De øverste ledere mener selv, at det er en proces, 
hvor de er nået langt, men at de fortsat finder det udfordrende at tænke sundhed strategisk og systema-
tisk på alle niveauer. I de kvalitative interviews bliver det dog tydeliggjort, at arbejdspladserne formår 
at arbejde strategisk med sundhed – frem for blot at igangsætte enkeltstående indsatser. Dette doku-
menteres af, at der på arbejdspladserne er implementeret træning i arbejdstiden, sundhedsspørgsmål 
i APV’en, afsat økonomiske midler til sundhedsfremme, udformet sundhedspolitikker samt udformet 
handleplaner, der er indskrevet i arbejdspladsens årshjul.

Der tales om sundhed i hverdagen
”Det som vi har fået ud af projektet, og det, som der står mest klart, er, at folk er begyndt at tale mere om 
sundhed. Både i det faglige, men også privat. Jeg synes egentlig, at […] det er blevet sat på dagorden. At folk 
er mere bevidste. Jeg ved ikke, hvor meget de har ændret sig i forhold til at blive sundere, men de har fået en 
bevidstgørelse af sundhedsbegrebet på en anden måde, end de havde før.” – citat fra leder.

Som ovenstående citat beskriver, har et stort udbytte for de deltagende arbejdspladser været, at sundhed 
er kommet på dagsordenen. Således finder både de øverste ledere, projektgrupperne og mellemlederne, 
at deltagelse i projekt Sundhedsledelse har fået sundhed til at blive et legitimt emne at diskutere på 
arbejdspladsen, hvilket kommer til udtryk ved, at man taler mere om sundhed i det daglige. Ligeså har 
deltagelsen bidraget til en bevidstgørelse af, hvorfor det er væsentligt at tænke sundhed med i arbejds-
opgaverne, og hvordan det bedst gøres. Flere af de øverste ledere lægger også vægt på, at denne tilgang 
til sundhed har bidraget til, at de føler sig i god overensstemmelse med den generelle tendens i samfun-
det, hvor sundhed fylder meget på den offentlige dagsorden og i medierne.

Sundere vaner hos medarbejderne
Direkte adspurgt mener projektgrupperne og de øverste ledere dog ikke, at fokus på sundhedsledelse har 
medført ændringer i medarbejdernes adfærd. Mellemlederne er dog af en anden opfattelse, da de finder, 
at projektet har bidraget til en øget sundhed hos medarbejderne, en større trivsel samt skabt bedre samar-
bejde på arbejdspladsen. Selvom både projektgrupperne og de øverste ledere ikke udtrykker dette direkte, 
kommer de i interviewene med flere eksempler på medarbejdere, der har ændret adfærd i forhold til enten 
bevægelse, kost, rygning eller holdning til sundhed. Samtidig er der flere eksempler på, hvordan med-
arbejderne selv har taget initiativ til at igangsætte aktiviteter såsom pilates, yoga, løbehold, besøg af kok 
mv. Dette støttes op af, at sætningen; ”Det var ikke sket, hvis ikke vi havde haft sundhed på dagsorden.” ofte 
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bliver ytret i de kvalitative interviews.  Den generelle erfaring fra interviewene med især de øverste ledere 
er, at lederne ikke nødvendigvis er opmærksomme på alle de ændringer, som projektet har ført med sig, 
da der er tale om en igangværende proces. Der ses derfor en tendens til, at de endnu ikke har et forkromet 
overblik over de afledte resultater, som deltagelsen i projektet har bidraget til.

5.2 ERFARINGER
Sundhedsledelse tænkes sammen med arbejdsmiljø og kerneopgaven
En vigtig erfaring, som deltagerne tager med sig fra projekt Sundhedsledelse, er, at sundhed skal være 
praksisnært. Det er en generel holdning hos respondenterne, at tiltagene skal kunne tænkes ind i hver-
dagen, hvorfor sundhedsledelse skal tænkes sammen med arbejdsmiljø og kerneopgaven for at lykkes. 
Et eksempel er, at ledelsen har ændret på arbejdsgangene i børneinstitutionerne, så man i højere grad 
tænker bevægelse sammen med børnene. Én af institutionerne fortæller, hvordan personalet førhen 
havde en tendens til at være stillestående, når børnene spillede fodbold eller rundbold. Nu har de i 
stedet taget til sig, at man ikke står og ser på, men aktivt indgår i børnenes leg. Således ser lederne et 
ræsonnement i at tænke sundhed sammen med kerneopgaven, da det er en oplagt mulighed for både at 
fremme sundheden hos deres medarbejdere, men også som i dette tilfælde hos børnene.

5.3 PRIORITERING FREMADRETTET
Projektet slutter – men alligevel optimisme
Deltagerne udtrykker i de kvalitative interviews en bekymring for, at sundhedsledelse vil blive nedtonet 
ved afslutning af projektet. Dette skyldes, at de alle finder, at det at have været en del af et projekt har 
hjulpet dem til at bibeholde fokus, da der konstant har været nogle til at huske dem på at have det for 
øje. Samtidig frafalder med projektet en række ressourcer, da alle arbejdspladserne har haft en til to 
tovholder fra den centrale projektgruppe, som de løbende har kunnet trække på ift. sparring, deltagelse 
i arbejdsgrupper, til oplæg og udformning af materiale. Arbejdspladserne er selvfølgelig ærgerlige over 
at miste denne ressource, da de er enige om, at der i en travl hverdag er mange konkurrerende emner 
til sundhed. Samtidig har alle dog en tiltro og vilje til, at sundhedsledelse ikke skal nedprioriteres, men 
fortsat skal være på dagsordenen.

”Det er ikke slut endnu. Jeg tror ikke, det stopper her. Så kommer der blot andre pinde på. Jeg tror, det er en 
opgave, der er kommet for at blive.” – citat fra medarbejder.

Højere prioritering af sundhed 
Generelt mener alle, at sundhed nu bliver prioriteret højere end før projektet. I spørgeskemaundersø-
gelsen er mellemlederne blevet bedt om at angive, i hvor høj grad sundhed var prioriteret på arbejds-
pladsen, da projektet startede og nu ved afslutningen, samt deres holdning til hvordan sundhed skal 
prioriteres fremover. Prioriteringen fra start til slut er blevet stadig højere (fra lav til mellem og fra 
mellem til høj). Fremadrettet mener 14 ud af de 16 mellemledere, der har deltaget i undersøgelsen, at 
sundhed bør prioriteres højt på arbejdspladsen. Dette bakkes op af projektgrupperne. Det er derfor en 
generel opfattelse blandt deltagerne, at sundhed er kommet for at blive, nu hvor man har etableret en 
række sunde rammer, politikker, tilbud mv. Således er der bred opbakning til, at de ting, der allerede er 
igangsat og fungerer, skal fortsætte. Blandt projektgrupperne er der dog uenighed om, hvorvidt yderli-
gere tiltag skal iværksættes. Nogle arbejdspladser har allerede planer om at indgå i andre sundhedspro-
jekter, mens andre overvejer at kaste sig over nogle af de tiltag, der ikke lykkedes i første omgang, eller 
som der er opstået behov for som resultat af deltagelse i projektet. For de øverste ledere er det imidlertid 
vigtigt, at der løbende bliver evalueret på de igangværende indsatser for at tydeliggøre, hvad der giver 
mening at bruge ressourcer på.
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Lederopbakning og forankring
Alle arbejdspladserne har gjort sig tanker om, hvordan de bedst muligt kan forankre sundhedsarbejdet 
fremadrettet i organisationen, således at fokusset bibeholdes. De er alle enige om, at det kræver lederop-
bakning og understreger, at det skal forankres i og være fast på dagsordenen på MED og fx persona-
lemøder. Flere af de øverste ledere lægger vægt på, at en bredere opbakning fra forvaltningen, fx i form 
af ressourcer, ville hjælpe gevaldigt.

5.4 UDFORDRINGER
Svært at komme uden om plejer
Den største nuværende udfordring, som de øverste ledere også har kæmpet med undervejs i projektet, 
er at få sundhedsledelse til at blive en naturlig del af hverdagen. Dette bakkes op af mellemlederne, 
der finder det udfordrende at implementere konkrete indsatser, fordi man automatisk falder tilbage til 
det, som man plejer at gøre. De synes derfor, at den primære udfordring for projektets gennemførsel 
er manglende tid.

Inddragelse af medarbejderne
De øverste ledere lægger vægt på, at de ser det som en forudsætning for, at sundhedsledelse kan blive 
forankret på lang sigt, at styringen ikke er personafhængig. Dette føler enkelte er tilfældet lige nu, hvor 
tiltagene kun sker, hvis de selv tager affære. Dette bekræftes af mellemlederne, der ligeså har oplevet en 
manglende prioritering og modstand fra medarbejdergruppen til at tænke sundhed ind på alle niveauer. 
Således ønsker ledelsen en større inddragelse af medarbejdersiden. Som en leder direkte udtrykker det: 

”Jeg vil gerne påtage mig mit ansvar, men den enkelte medarbejder skal også tage ansvaret. Vi skal give dem 
rammerne og mulighederne. Det er min opgave.” – citat fra leder

I interviewene ytrede de øverste ledere frustration over, at medarbejderne ikke altid tager imod sund-
hedstiltagene med kyshånd. Det er ikke fordi, at de er uforstående over for medarbejdernes skepsis, da 
lederne er opmærksomme på, at en kulturforandring kræver tid. De finder blot, at det er frustrerende 
som leder at have ambitionerne om at fremme sundheden for arbejdspladsen og medarbejderne, men 
ikke at være i stand til at gennemføre det i praksis. Lederne giver udtryk for, at de måske ikke har været 
gode nok til at komme ud over rampen og formidle budskabet. For at kunne dette, påpeger lederne, at 
det handler om at have et ordentligt grundlag for deres beslutninger om at implementere sundhed på 
arbejdspladsen. De finder, at argumentationen er nødt til at være skudsikker for at overbevise medar-
bejderne.

Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv
En anden udfordring, som projektgrupperne har kæmpet med undervejs, og som fortsat lurer, er, 
hvordan man handler indenfor en sfære, der går på grænsen mellem arbejdsliv og privatliv. Alle pro-
jektgrupperne har haft dialoger omkring, hvad man som arbejdsgiver kan tillade sig at blande sig i. 
Projektgrupperne fortæller, at det har været en lang proces, der har krævet en del interessante diskussi-
oner. De har alle forsøgt at få defineret, hvordan de tænker sundhed uden at træde nogle over tæerne. 
Således finder projektgrupperne, at de har fundet en god balancegang, hvor der er lagt vægt på, at det 
ikke handler om, at medarbejderne nødvendigvis skal blive helt røgfrie eller tabe sig, men i stedet i det 
store hele blive sundere. På den måde har fokus været på, at medarbejderne skal blive sundere både for 
deres egen skyld, men også for bedre at kunne udføre deres arbejde i længden.

”Man skal holde en anerkendende tilgang, når man taler om sundhed for medarbejderne. At man prøver at 
imødekomme - også selvom noget bliver et krav. Man skal være bevidst om at tage hensyn til folk.” – citat 
fra medarbejder.
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Lederen som rollemodel
De øverste ledere synes, at forholdet mellem arbejdsliv og privatliv konstant er en balancegang, da de 
også er bevidste om, at ledelsen er rollemodeller. De finder det udfordrende, hvor meget de kan tillade 
sig at kræve af deres mellemledere. Hvor går grænsen? Må en mellemleder fx drikke cola foran sine 
medarbejdere? Det er en grænse, der konstant er til forhandling, og som de øverste ledere også mener, 
bliver defineret af samfundstendenserne. De er dog enige om, at det er en balance, som de skal være 
opmærksomme på.

Projektgruppernes forhold til Model til Sundhedsledelse
Alle projektgrupperne udtrykker, at det har været udfordrende at arbejde strategisk med sundhedsle-
delse. Dette har afspejlet sig i deres forhold til Model til Sundhedsledelse (bilag 2 og 3), som projekt-
grupperne til tider har haft svært ved at forholde sig til, da den har fordret, at de har skullet arbejde 
systematisk med at forstå de strategiske elementer.

”Jeg husker også, at det i starten krævede vedligeholdelse at holde fokus på modellen. Det at forstå det stra-
tegiske. Der, hvor den har hjulpet, er, at vi ikke bare har kastet os over de nemme og midlertidige løsninger. 
Men at den har tvunget nogle strategiske drøftelser frem. Heri ligger også sundhedsledelsesbegrebet. Men jeg 
synes, den var svær, både for os men også for medarbejderne. Den gjorde, at den satte fokus på det strategiske, 
som er en svær udfordring.” – citat fra leder.

Modellen er både en udfordring og en hjælp
Hvor to af projektgrupperne er kommet ud over denne udfordring, og i dag tilskriver modellen som 
årsag til, at sundhedsledelse er blevet implementeret, er den tredje arbejdsplads af en anden holdning. 
Denne arbejdsplads har fundet modellen besværlig og abstrakt at arbejde med. De udtrykker, at de 
finder modellen for tænkt – og ser den dermed i højere grad som et akademisk værktøj, der ikke tager 
udgangspunkt i praksis. Overordnet synes de, at den berører for mange emner og dermed bliver for 
uoverskuelig. Samtidig føler de ikke et ejerskab til modellen, hvorfor de udtrykker, at deres forhold til 
modellen måske ville have været anderledes, hvis de i højere grad havde været med i udformningen. De 
er derfor ikke af den overbevisning, at de i fremtiden vil benytte modellen. På trods af denne holdning 
til modellen har de dog alle intentioner om at arbejde videre med sundhedsledelse, ligesom det i de 
kvalitative interviews kom frem, hvordan modellen alligevel har bidraget med begreber, som de øverste 
ledere kan arbejde ud fra, og dermed hvordan de kan tænke sundhedsfremme strategisk.  At have mo-
dellen på papir har ikke i sig selv hjulpet dem, men den har præsenteret og bevidstliggjort forskellige 
strategiske elementer, som lederne har taget til sig og tænker med.

De to øvrige projektgrupper finder ligeså, at det har været udfordrende at forholde sig til modellen men 
fastholder samtidigt, at den har bidraget til, at de har formået at holde fokus på det strategiske. Dette 
bakkes op af mellemlederne, der i spørgeskemabesvarelserne både nævner Model til Sundhedsledelse 
som én væsentlig årsag til, at sundhedsledelse er lykkedes (se også afsnit 5.5 om dette tema) samt peger 
på mere fokus på at arbejde strategisk med sundhed som det største udbytte ud af 13 parametre. Én af 
projektgrupperne spekulerer over, hvorvidt modellen har været årsag til, at de endnu ikke er kommet 
udover rampen til medarbejderne, da de internt i projektgruppen har brugt mange ressourcer på at for-
holde sig til modellen og deriblandt at udvælge, hvilke strategiske elementer der skulle arbejdes med. 
På den anden side mener de, at de mange dialoger og overvejelser bidrager til bevidstgørelse, imple-
mentering og forankring af sundhed, og dermed også at sundhedstiltagene bliver mere velovervejede.
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Manglende økonomisk støtte
Et sidste område, som projektgrupperne har haft udfordringer med, er den økonomiske del. De øverste 
ledere udtrykker, at de er villige til at afsætte ressourcer til sundhedstiltag, men erkender også ærligt, at 
udefrakommende nedskæringer i sidste ende kan få betydning for prioriteringen af sundhedsindsatser-
ne. De udtrykker derfor, at økonomisk støtte fra forvaltningen altid vil være kærkomment.

5.5 KAPACITET
Den centrale projektgruppes rolle
Der er bred enighed blandt projektgrupperne om, at det ikke er en enkeltstående faktor, der kan tilskri-
ves som årsag til, at det er lykkedes de deltagende arbejdspladser at tænke sundhed strategisk. I stedet 
har det været et samspil mellem både støtte fra den centrale projektgruppe, faglig inspiration samt in-
tern vilje til at fastholde et vedvarende fokus på projektet. Både projektgrupperne og ledelsen påpeger, 
at det at have været en del af et projekt har bidraget betydeligt til at få sundhedsledelse på dagsordenen. 
Dette skyldes muligheden for at trække på den centrale projektgruppe, der har hjulpet til at holde fokus 
og guide på rette vej. Således er der ingen tvivl blandt deltagerne om, at de ikke ville være nået lige så 
langt på egen hånd. 

Forankring i MED
Det har også haft en altafgørende betydning, at ledelsen har prioriteret projektet og afsat ressourcer til 
arbejdet med at få sundhed implementeret på arbejdspladsen i form af både politikker, rammer, tilbud 
mv. Derudover er der enighed om, at det har hjulpet betydeligt, at projektgrupperne har været forank-
ret i MED.

”Det har været super fedt, at MED ophænget har været der. Det har været afgørende for, at vi kan skabe den 
legitimitet for at gå ud og gøre nogle ting.” – citat fra leder.

Alle projektgrupperne udtrykker også, at forankringen i MED vil fortsætte ved at have sundhed som et 
fast punkt på dagsordenen, hvilket i sidste ende vil sikre vedligeholdelse af de igangsatte tiltag. I to af 
projektgruppernes tilfælde har det også være en måde at sikre repræsentation af både medarbejder- og 
ledersiden, og herigennem at de begge blev hørt i diskussioner og beslutninger.

Faglig viden og sparring
Derudover nævner deltagerne i projekt Sundhedsledelse, at det, der har hjulpet dem til at kunne løfte 
opgaven ude på arbejdspladserne, har været at få viden, inspiration og sparring.

”Netværksdagene var rigtig gode. De gjorde, at man fik ny energi hver gang og var med til at holde projektet 
ved lige og kørende. Både det faglige input men også det at mødes med de andre arbejdspladser.” – citat fra 
medarbejder.

Som ovenstående citat beskriver, finder medarbejderen, at netværksdagene har været givtige. Der er 
dog en forskellig holdning blandt projektgrupperne til, hvor stort et udbytte, de har fået af de fælles 
netværksdage. Nogle synes, at de fik meget ud af at møde de andre arbejdspladser og høre om deres 
erfaringer, mens andre ikke fandt, at det gav så meget, da de arbejdede med forskellige indsatser. Der er 
dog enighed om, at det er inspirerende at mødes med andre, der står i samme situation. På netværksda-
gene var også eksterne oplægsholdere, som deltagerne mener, at de fik stort udbytte ud af. Især de første 
kompentenceudviklingsdage i starten af projektet nævnes som givtige. De øverste ledere påpeger, at der 
var god energi på dagene, der bidrog til lyst til at give sig i kast med projektet samt gav inspiration til, 
hvordan det kunne gribes an at arbejde strategisk med sundhedsfremme.
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Hvorfor sundhedsledelse er lykkedes
Blandt de adspurgte mellemledere er der enighed om, at de vigtigste faktorer, der har bidraget til at få 
sundhedsledelse til at lykkes er prioritering og opbakning fra ledergruppen, viden om sundhed generelt 
og sundhedsledelse specifikt, samt Model til Sundhedsledelse som værktøj. Også netværket med de 
øvrige arbejdspladser og medarbejdernes engagement har været positivt bidragende. Mellemlederne har 
givet deres besvarelse i form af spørgeskemaer, hvorfor det har været muligt rent kvantitativt at opstille 
deres svar. Der skal selvfølgelig tages højde for antallet af besvarelser, men figuren giver et billede af 
mellemledernes holdning til, hvad der har bidraget til at få sundhedsledelse til at lykkes. Deres svar 
bakkes op af tendenser i det kvalitative materiale, der peger på de samme årsager.

FIGUR 1 – ÅRSAGER TIL AT SUNDHEDSLEDELSE ER LYKKEDES

Hvad er kapacitet i organisationen
En organisations kapacitet til at varetage en opgave eller løse en udfordring består af viden og kompe-
tencer, vilje og holdninger, ressourcer, opbakning fra omgivelserne, samt at problemstillingen er inte-
greret strukturelt og kulturelt i organisationen. 

I figur 2 er søgt illustreret, hvordan mellemlederne scorer de forskellige parametre i kapacitet. Mørkeblå 
signalerer en høj grad af kapacitet, mellemblå indikerer hverken eller og lyseblå angiver lav kapacitet. 
Der er stærk fælles holdning om, at sundhed er vigtig. Der er en høj grad af engagement hos den øver-
ste ledelse og mellemlederne. Viden og kompetencer scorer også forholdsvis højt. Medarbejdernes og 
forvaltningens engagement og opbakning scorer ikke så højt, ifølge mellemlederne. Og hvad angår det 
strukturelle og kulturelle aspekt, så er der endnu en opgave med at opbygge kapacitet. Endelig så er der 
ikke allokeret tilstrækkelige ressourcer til opgaven.

At vi som det står har afsat 
ressourcer til projektet

Netværk med andre arbejds-
pladser i projektet

Prioritering og opbakning fra 
medarbejderne

Solen som værktøj

Aktiv lokal arbejdsgruppe

Den centrale projektgruppes del-
tagelse i den lokale projektgruppe 

Prioritering og opbakning fra 
ledergruppen

Viden om sundhed og 
sundhedsledelse



20

FIGUR 2 - KAPACITET

Vedvarende fokus på sundhedsledelse
Viden nævnes som en af de faktorer, som projektgrupperne finder, at de har behov for videre frem 
for at kunne bibeholde et fokus på strategisk sundhedsfremme. Således ønsker de løbende at blive 
kompetenceudviklet gennem faglige oplæg og sparring med arbejdspladser, der står i samme situation. 
Projektgrupperne beskriver det som en vitaminindsprøjtning, der er med til at puste liv i processen, 
og som muliggør en konstant udvikling og fokus. I samme forbindelse finder de, at de har behov for 
ressourcer til at kunne invitere udefrakommende oplægsholdere ind, hvilket i sidste ende kræver en 
ledelsesmæssig prioritering. I det store hele føler projektgrupperne sig godt klædt på til at varetage 
opgaven herfra, men udtrykker samtidig, at de først vil kunne sige, hvad de konkret har behov for, når 
de har stået med opgaven alene i et stykke tid. Holdningen er dermed, at det vil vise sig med tiden. De 
føler dog alle, at den centrale projektgruppe er en kilde til information, hvis det skulle brænde på. Ud 
af de tre arbejdspladser er det kun den ene, der udtrykker interesse for at holde liv i netværket, der går 
på tværs af arbejdspladserne. Det virker derfor ikke oplagt, at det kommer til at eksistere efter projektets 
afslutning. De enkelte arbejdsgrupper vedbliver dog – ligesom forankringen i MED.

5.6 PROJEKTGRUPPERNES ANBEFALINGER
Sundhed sammen med kerneopgaven
”Det vigtigste er at få det planlagt og implementeret, så det kan fungere sammen med kerneopgaven.” – citat 
fra leder.

At tænke sundhed sammen med kerneopgaven anser projektgrupperne og de øverste ledere som en 
af deres vigtigste opgaver. De angiver, at det er en vigtig erfaring, de kan videregive til andre arbejds-
pladser, der ønsker at arbejde strategisk med sundhed. Generelt har deltagerne af projektet alle gode 
råd til, hvordan man skal gribe arbejdet med sundhedsledelse an. Disse anbefalinger overlapper med 
de anbefalinger, som projekt Sundhedsledelse har udformet (se side 13). Selvom anbefalingerne listes i 
ikke prioriteret rækkefølge, er deltagerne enige om, at de mest givtige er anbefalingerne om, at sundhed 
skal tænkes sammen med henholdsvis arbejdsmiljø og kerneopgaven.

0 20 40 60 80 100

Sundhed er blevet en del af kulturen på arbejdspladsen

Vi har integreret sundhed og arbejdet med sundhed
i alle relevante politikker og strategier

Forvaltningen bakker op om sundhed på arbejdspladsen

Medarbejderne er engagerede og deltager aktivt

Mellemledergruppen er engageret og har
vilje til at prioritere sundhed

Den øverste ledelse er engageret og har
vilje til at prioritere sundhed

Der er allokeret tilstrækkelige ressourcer til
at varetage opgaven og igangsætte aktiviteter

Vi er enige om, at sundhed er et vigtigt
aspekt af et godt arbejdsmiljø

Vi har kompetencer til at arbejde med sundhedsledelse

Vi har tilstrækkelig viden om sundhed

I høj grad Hverken eller I lav grad 
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At have realistiske mål
Af yderligere erfaringer understreger projektgrupperne, at det er vigtigt at have en realistisk tidshori-
sont for øje. Således kan sundhedsledelse ikke karakteriseres som et hurtigt fix, da det altid vil være en 
langvarig proces at ændre kultur og vaner hos mennesker. Derudover kan det tage tid at bevidstliggøre, 
hvornår sundhed tænkes på et strategisk niveau. Der må derfor tages højde for, at de større resultater 
først viser sig efter noget tid. I samme forbindelse er det vigtigt at være realistisk omkring sine mål, da 
det ikke er alting, der vil vise sig muligt. Det kan være gavnligt at justere tiltagene løbende. I forbindelse 
med denne forventningsafstemning påpeger projektgrupperne også, at der er nogle essentielle definiti-
onsdiskussioner, der må tages først i forløbet. Disse skal finde sted i MED, hvor arbejdspladsens visioner 
og definitioner af sundhed, som noget af det første skal drøftes. Ligeledes skal det behandles, hvordan 
arbejdspladsen ser forholdet mellem arbejdsliv og privatliv. Disse diskussioner kan være langvarige, men 
er nødvendige, fremhæver én projektgruppe, for at sundhed tænkes strategisk på arbejdspladsen – og 
dermed udgør en langsigtet indsats - frem for blot at være en række konkrete og mere tilfældige tiltag.

Fællesskab og ejerskab
Projektgrupperne har gjort sig den erfaring, at indsatserne bliver bedst modtaget af medarbejderne, 
hvis de indeholder et socialt element. Det påpeges dermed, at fællesskabsfølelsen ikke må negligeres, 
hvorfor det kan være relevant at indtænke, når rammer og tilbud udformes. I samme overbæring er 
medarbejderinvolvering selvfølgelig nødvendig, da det sikrer ejerskab til indsatserne. Én leder foreslår, 
at arbejdspladsen nedsætter en arbejdsgruppe eller udnævner en tovholder for hver indsats, der igang-
sættes. På den måde sikres et kontinuerligt fokus, idet der er en ansvarlig til at indkalde og følge op på 
det drøftede. For at man ikke i arbejdsgruppen eller på arbejdspladsen skal opfinde den dybe tallerken 
hver gang, anbefaler projektgrupperne også, at man finder sig sparringspartnere, der selv er i gang med 
arbejdet, eller som tidligere har været i lignende situationer. I det hele taget finder projektgrupperne, at 
viden er en væsentlig faktor for at arbejde strategisk med sundhed.

Sundhed som en værdi
Nu hvor de deltagende tre arbejdspladser har taget et aktivt valg om at fremme sundhed på arbejdsplad-
sen, finder én af lederne, at det ville være gavnligt at inkorporere det som en værdi på arbejdspladsen. 
At det ikke kun er en viden, der eksisterer blandt arbejdspladsens medarbejdere, men at det også bliver 
en viden, der kan formidles ud til kommende medarbejdere. Således tydeliggøres det også, hvilke for-
ventninger der er til én – og vil dermed være lettere at opfylde.

”Det handler om at lægge det ind som en værdi og sige; her på arbejdspladsen er sundhed på dagsordenen. Så 
man udadtil gør opmærksom på, at hvis du træder ind på denne arbejdsplads, så er det de her forventninger, 
der er til dig. Og det som gør sig gældende. Det er den måde, som man skal arbejde på at få sundhed og 
sundhedsledelse ind. At gøre det til noget dagligt og sætte det på dagsordenen på den måde.” – citat fra leder.
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6. LEDERNES POSITION I  
FORHOLD TIL 5-TRINSMODEL
Ved starten af projektet gennemførte den centrale projektgruppe interviews af de øverste ledere på de 
deltagende arbejdspladser. Et af formålene var at se, hvordan arbejdspladsernes arbejde med sundheds-
fremme så ud ift. Sundhedsstyrelsens 5-trinsmodel (bilag 1), som kan bruges til at tydeliggøre, hvilke 
indsatser der skal opprioriteres for at styrke det systematiske og strategiske arbejde med sundhed.

Ved afslutningen af projektet har projektleder og en projektmedarbejder igen gennemført interviews 
med de øverste ledere. Som en del af slutinterviewene med de øverste ledere er der blevet stillet udvalg-
te spørgsmål fra startinterviewene. Dette er gjort for at kunne sammenligne arbejdspladsernes arbejde 
med sundhed ved afslutning med arbejdet ved start ift. 5-trinsmodellen.

De spørgsmål, der er gentaget fra start til slutinterviewene, omfatter:
1. Hvilke sundhedstilbud arbejdspladserne har til medarbejderne? Og bliver tilbuddene markedsført 

overfor medarbejderne?
2. Hvilke politikker/retningslinjer der er ift. KRAMS faktorerne?
3. Er medarbejderne inddraget i valg af indsatser?
4. Om behovet for sundhed kortlægges?
5. Er der afsat midler, tid og personer til arbejdet?
6. Stilles der mål og evalueres på sundhedsindsatserne?
7. Ser ledelsen sig selv som rollemodel?

6.1 SAMMENLIGNING 2011 OG 2013
Ved projekt Sundhedsledelses start blev der interviewet 10 ledere, og ved afslutningen er der foretaget 
syv interviews. Denne forskel skyldes, at der er sket udskiftning i arbejdspladserne, som er med i pro-
jektet. I den følgende sammenligning indgår kun de arbejdspladser, hvorfra vi har besvarelser fra første 
interview i 2011 og andet interview i 2013. Der er derfor tale om resultater fra seks arbejdspladser og 
dermed seks interviews.

Spørgsmål 2011 2013

Sundhedstilbud Tilsammen har de seks 
arbejdspladser 12 sundhedstil-
bud til medarbejderne som fx 
frugtordning, betalt deltagelse 
i DHL og Vi cykler til arbejde 
samt pausegymnastik.

De seks arbejdspladser har tilsammen 35 
tilbud.	Udover	at	flere	arbejdspladser	har	
fået de samme tilbud som i 2011, er der fx 
udvidet	med	flere	træningstilbud	i	arbejds-
tiden, kostvejledning og forskellige sunde 
madordninger.

Markedsføring af 
sundhedstilbud-
dene

Fire ud af de seks arbejds-
pladser markedsfører i et vist 
omfang de sundhedstilbud, 
der er.

Alle arbejdspladserne markedsfører tilbud-
dene både mundtligt, fx på personalemøder, 
og skriftligt, fx i katalog og personalehånd-
bog og på mails.

fortsættes 
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Spørgsmål 2011 2013

Politikker/ret-
ningslinjer ift. 
KRAMS fakto-
rerne

De seks arbejdspladser har i 
alt 14 politikker/retningslinjer 
vedrørende KRAMS fakto-
rerne. Noget der går igen på 
arbejdspladserne er lokale 
ryge- og alkoholpolitikker. 

Der er i alt 23 politikker/retningslinjer. Her 
skal dog bemærkes, at de fem arbejdspladser 
fra Frie 9 har udarbejdet en fælles bevæ-
gelsespolitik, der i skemaerne tæller som 
én politik på hver af de fem arbejdspladser. 
Af andre nye politikker/retningslinjer, der 
er kommet, kan nævnes lokal sundheds-
fremmepolitik og retningslinjer for sunde 
madordninger.

Medarbejderind-
dragelse

I 2011 svarer fem arbejds-
pladser ja til, at de inddrager 
medarbejderne i valg af meto-
der og aktiviteter i forbindelse 
med sundhedsindsatser. Én 
arbejdsplads svarer nej.

I 2013 svarer alle seks arbejdspladser ja til, 
at de inddrager medarbejderne, og nogle af 
arbejdspladserne har udvidet måden, de ind-
drager medarbejderne på til fx at have faste 
udvalg, arbejdsgrupper og via MED.

Kortlægning 
af behovet for 
sundhed

Den kortlægning, der sker, er 
begrænset til, at der af og til 
tales om sundhed på persona-
lemøder og evt. i forbindelse 
med Trivselsundersøgelsen fra 
2010.

Der er ikke sket væsentlige ændringer 
i, hvorvidt arbejdspladserne kortlægger 
medarbejdernes behov for sundhed på 
arbejdspladsen. Dog sker kortlægningen nu 
lidt	oftere	og	på	flere	måder,	fx	via	persona-
lemøder, MUS, GRUS og et par arbejdsplad-
ser har anvendt korte spørgeskemaer.

Afsat midler, tid 
og personer til 
arbejdet

Én arbejdsplads har udpeget 
en nøgleperson med ansvar 
for sundhed. Der er ingen 
af arbejdspladserne, der har 
afsat midler til sundhed på 
budgettet.

Fem	arbejdspladser	har	enten	en	eller	flere	
nøglepersoner med ansvar for sundhed ud-
over den øverste leder. I forhold til midler til 
sundhed er der ikke sket nogen ændring fra 
2011, da der ikke er afsat midler til sundhed 
på budgettet. Men alle arbejdspladserne 
bruger og har brugt midler til sundhed både 
i form af arbejdstid til fx træning og til ar-
bejdsgrupper samt penge til fx frugtordning 
og sund mad.

Opsætning af 
mål og evalue-
ringer af sund-
hedsindsatserne

Det er i et ret begrænset 
omfang, at arbejdspladserne 
sætter mål og evaluerer deres 
indsatser.

Der er ikke sket væsentlige ændringer 
ift., om arbejdspladserne har sat mål og 
evaluerer på indsatsen. Dog har et par 
arbejdspladser indført et mere systematisk 
arbejde omkring mål og evaluering gennem 
APV eller ved at tale mål og evaluering i de 
nedsatte arbejdsgrupper eller i MED.

Lederen som 
rollemodel

De øverste ledere på alle 
arbejdspladserne ser sig selv 
som rollemodeller.

Alle de øverste ledere ser fortsat sig selv 
som rollemodeller, hvilket de har gjort 
gennem hele forløbet. I løbet af projektet er 
flere	dog	blevet	mere	tydelige	rollemodeller	
ved at deltage i sundhedsaktiviteter og give 
tid til fx træning i arbejdstiden.
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6.2 OPSAMLING
Der er sket væsentlige ændringer på arbejdspladserne i projektperioden inden for nogle af de områder 
Sundhedsstyrelsen peger på som afgørende for, at sundhedsarbejdet er strategisk og har effekt. Der er 
kun sket positive ændringer - forstået som en øgning af sundhedsindsatser og ingen områder, hvor 
indsatser er faldet. Det er især inden for sundhedstilbud til medarbejderne, sunde rammer i form af 
politikker og ordninger samt ressourcer og midler til sundhed, at der er sket de største ændringer.

7. BILAG
BILAG 1 – SUNDHEDSSTYRELSENS 5-TRINSMODEL

Test jeres arbejdsplads efter Sundhedsstyrelsens 5-trinsmodel
Sæt et ”X” i hver række 

•	 start fra venstre
•	 start nedefra i hver række

  Virksomheden har allokeret 
midler til indsatsen

  Virksomheden har udpeget 
en nøgleperson med ansvar for 
indsatsen

 Sundhedsindsatsen er ad 
hoc organiseret med deltagelse 
af ledere og medarbejdere

  Virksomheden afdækker 
gennem en proces de ansattes 
behov og interesser løbende

 Medarbejderne inddraget i 
valg af metoder og aktiviteter

 Medarbejdere og ledere 
inddraget i en fast organisering

 Indsatser rettet mod en 
eller to KRAMS-faktorer

 Indsatser rettet mod mindst 
to KRAMS-faktorer

 Indsatser rettet mod mindst 
tre faktorer, heraf tilbud på 
mindst to KRAMS-faktorer og 
miljøorienterede indsatser på 
mindst to KRAMS-faktorer

Trin 1 Trin 2 Trin 3
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 Der er nedskrevet en sund-
hedspolitik for arbejdet med 
KRAMS-faktorerne

 Sundhedsfremme¬indsatsen 
er et led i virksomhedens strategi

  Virksomheden har en ned- 
skrevet sundhedspolitik for ind- 
satsen over for KRAMS-faktorerne

Sundhedsstrategi/
Sundhedspolitik

  Virksomheden markeds-
fører tilbuddene overfor de 
ansatte

  Virksomheden markedsfø-
rer tilbuddene professionelt 
overfor de ansatte

Markedsføring af til-
bud

 Virksomheden har opsat mål 
og succeskriterier for indsatser-
ne, der systematisk følges op

  Virksomheden har opsat 
mål og succeskriterier for 
indsatserne, der systematisk 
følges op

Mål og succeskriterier 
for indsatsen

 Der er en synlig involvering 
fra ledelsens side

 Der er stor og synlig invol-
vering fra ledelsens side Ledelsesopbakning

  Virksomheden har fastlagt 
et økonomisk råderum for den 
generelle indsats

  Virksomheden har afsat til-
strækkelige økonomiske midler 
til at søge eksterne rådgivere og 
iværksætte relevante aktiviteter Økonomiske midler

  Virksomheden har alloke-
ret personaleressourcer til en 
projektleder- eller sundhedsko-
ordinator-funktion

  Virksomheden har ansat en 
projektleder eller en sundheds-
konsulent Personaleressourcer

  Virksomheden afdækker 
gennem en proces de ansattes 
behov og interesser løbende

 Der sker løbende en syste-
matisk afdækning af ansattes 
behov og interesser

Organisering/Afdæk-
ning af behov og inte-
resser

 Medarbejdere og ledere 
inddraget i en fast organisering

 Medarbejdere og ledere 
inddraget i en fast organisering Inddragelse 

  Virksomheden har tilbuds-
orienterede indsatser rettet 
mod alle fem KRAMS-faktorer 
og miljøorienterede indsat-
ser rettet mod mindst tre 
KRAMS-faktorer

  Virksomheden har både 
tilbudsorienterede og miljøori-
enterede indsatser rettet mod 
alle fem KRAMS-faktorer KRAMS-faktorer

Trin 4 Trin 5
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BILAG 2 – FØRSTE UDGAVE AF MODEL TIL SUNDHEDSLEDELSE
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BILAG 3 – MODEL TIL SUNDHEDSLEDELSE

SYNLIG SUNDHED
•	 Øremærke midler til 

sundhed
•	 Sundhed i alt relevant 

kommunikation
•	 Sætte sundhed på  

dagsordenen

SUND LEDELSE
•	 Sundhed i de ledelsesmæs-

sige beslutninger
•	 Understøtte sundheds- 

initiativer i ord og handling
•	 Kompetenceudvikling af 

ledelse

SUNDE TILBUD
•	 Rygestophold
•	 Motionshold
•	 Frugtordning
•	 Mindfulness
•	 Fysioterapi og massage
•	 Sundhedscoaching

SUNDE RAMMER
•	 Sund kantine og møde- 

forplejning
•	 Fysisk aktivitet og træning i 

arbejdstiden
•	 Transportpolitik	og	firma-

cykler
•	 Røgfri arbejdstid
•	 Fælles sund pausekultur

SUND SAMMENHÆNG
•	 APV-arbejdet
•	 MED og AMO uddannelse
•	 Årlige arbejdsmiljødrøftelser
•	 Sundhed i arbejdsmiljø- og 

miljøcertificering
•	 Forankre sundhedsfremme i 

MED

SUNDE MÅL
•	 Kortlægning og dialog
•	 Sætte skriftlige mål og  

succeskriterier

SUND OPGAVE- 
LØSNING
•	 Sundhed i mødet med 

borgeren
•	 Sundhed i planlægning af 

arbejdet
•	 Årshjul, dagsordener

SUNDE VÆRDIER
•	 Politik for sundheds-

fremme
•	 Eksisterende værdier og 

politikker
•	 MUS og resultatkontrakter
•	 Omsorgs- og fraværs- 

indsatser
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BILAG 4 - ANVENDTE METODER
I dette bilag præsenteres de anvendte metoder, der er benyttet til dataindsamling til slutevalueringsrap-
porten samt de dertilhørende metodiske overvejelser.

Fokusgruppeinterviews
Fokusgruppeinterviewene med de lokale projektgrupper for de tre deltagende arbejdspladser blev gen-
nemført i slutningen af august og starten af september 2013 af en projektmedarbejder og studenter-
medhjælper fra projekt Sundhedsledelse. I projektgrupperne var både ledere og medarbejdere repræ-
senteret, hvorfor valget af metode skyldtes et ønske om at få indblik i projektgruppens umiddelbare 
tanker og overvejelser, men samtidig at få mulighed for at italesætte og observere den forskellighed, der 
måtte være respondenterne imellem. Ligeledes fordrer metoden dialog og muliggør dermed udvikling 
i respondenternes svar.

Interviewene kom i stand gennem aftale med projektgruppernes tovholdere, der efterfølgende meldte 
interviewets formål og tidspunkt ud til resten af projektgruppen. Interviewene fandt sted på arbejds-
pladserne og var beregnet til halvanden times varighed. Der var på forhånd udformet en semistruktu-
reret spørgeguide, der centrede sig om at få indblik i projektgruppernes erfaringer med og udbytte af 
at arbejde med sundhedsledelse samt deres overvejelser i forhold til forankring af de igangværende ind-
satser. Ligeså blev der i interviewene efterspurgt eksempler fra projektgruppernes arbejde. Interviewene 
blev optaget digitalt og efterfølgende udskrevet. Deltagerne blev lovet anonymitet for at fordre, at de 
kunne tale åbent om alle aspekter ved at have deltaget i projekt Sundhedsledelse.

Individuelle interviews
I midten af september 2013 blev der afholdt semistrukturerede individuelle interviews med de øverste 
ledere på de deltagende arbejdspladser. Tidspunktet blev planlagt efter ledernes kalendere, og intervie-
wene fandt sted på ledernes arbejdsplads og var af én time til halvandens varighed. Deltagerne blev lovet 
anonymitet for at sikre en åben dialog. Interviewene blev gennemført af projektleder og en projektmed-
arbejder fra projekt Sundhedsledelse, og blev digitalt optaget og efterfølgende udskrevet. I alt blev der 
foretaget syv interviews, hvoraf det blev fundet relevant at gøre to af interviewene til gruppeinterviews 
i stedet. Denne beslutning skyldtes et ønske fra den centrale projektgruppes side om at sikre en fyldest-
gørende evaluering og dermed feedback. Et gruppeinterview fordrer dog ikke lige taletid, men giver til 
gengæld mulighed for sparring undervejs i interviewet.

De interviewede ledere havde alle også deltaget i fokusgruppeinterviewene. Det var dog forskellige 
temaer, der blev berørt, og de individuelle interview adskilte sig dermed fra fokusgruppeinterviewene 
ved i højere grad at have fokus på ledernes erfaring og udbytte af at have arbejdet med sundhedsledelse. 
Der blev således i spørgeguiden lagt vægt på at få indblik i ledernes tanker om eget og arbejdspladsens 
udbytte, samt hvordan de ville prioritere og forankre indsatserne fremadrettet. Interviewene med leder-
ne havde også til formål at få indsigt i deres tanker omkring kapacitetsopbygning samt præsentere og 
få deres umiddelbare feedback på anbefalingerne fremsat af projekt Sundhedsledelse (se side 13). Som 
en del af spørgeguiden indgik også en række spørgsmål, som lederne tidligere var blevet stillet ved pro-
jektets start. Således har det været muligt at sammenholde de udvalgte spørgsmål og spore en eventuel 
forandring (for nærmere uddybning se afsnit 6).

Spørgeskemaer
Til den afsluttende evaluering er der indsamlet data til at afdække mellemledernes perspektiv gennem 
spørgeskema. Da projektet startede op blev mellemlederne ligeledes spurgt gennem et spørgeskema, og 
hvor det er fundet relevant, er der stillet de samme spørgsmål. Det opfølgende spørgeskema har under-
søgt mellemledernes egne kompetencer og holdninger til sundhedsledelse, deres opfattelse af hvad der 
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har hæmmet eller muliggjort arbejdet med sundhedsledelse, arbejdspladsens udbytte af projektet, samt 
arbejdspladsens kapacitet til fortsat at arbejde med sundhedsledelse. Derudover har de haft mulighed 
for at kommentere anbefalingerne. Spørgeskemaet er sendt på email gennem Easyresearch til i alt 22 
mellemledere, hvoraf 16 har svaret, hvilket giver en besvarelsesprocent på 73. Alle tre arbejdspladser er 
repræsenteret i besvarelserne; både mellemledere, som har deltaget i den lokale projektgruppe såvel mel-
lemledere, der ikke har, har svaret. Idet det ikke er muligt at koble før- og efterskema på personniveau, 
er der alene lavet deskriptive analyser af data.

Da det blev besluttet at indføre røgfri arbejdstid på Klarahus, svarede medarbejderne på et spørgeske-
ma, der skulle afdække deres daværende rygemønstre, deres ønske om hjælp til enten at blive helt røgfri 
eller klare den røgfri arbejdstid. Desuden blev der stillet et generelt spørgsmål til deres selvvurderede 
helbred. I forbindelse med den afsluttende evaluering er medarbejderne på Klarahus igen blevet bedt 
om at svare på et spørgeskema. Undersøgelsen skulle belyse medarbejdernes holdning til røgfri arbejds-
tid, og hvilke konsekvenser det har medført for arbejdspladsen. Ligeledes er der stillet spørgsmål om 
medarbejderne har ændret rygevaner. 56 medarbejdere ud af 145 har svaret på spørgeskemaet, hvilket 
giver en svarprocent på 25. Grundet den lave svarprocent er det blevet besluttet ikke at inddrage resul-
taterne herfra i rapporten.

Internt og eksternt kildemateriale
Udover kvalitative interviews baserer denne slutevalueringsrapport sine konklusioner på baggrund af 
en række skriftligt materiale. Den centrale projektgruppe har løbende journaliseret referater og notater 
fra interne møder og møder med de lokale projektgrupper samt andet relevant materiale, der er blevet 
gennemlæst i forbindelse med udformningen af denne rapport. Denne gennemgang har taget udgangs-
punkt i materiale fra januar til september 2013, eftersom tidligere materialer er anvendt og præsenteret 
i midtvejsevalueringen af projekt Sundhedsledelse.




