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Program 
 
13.15-13.25:  Kort intro til REPOPA og dagens workshop  
13.25-14.15:  Spillet In2Action: intro og spil  
 
PAUSE 
 
14.45-14.55:  Refleksion over spil 
14.55-15.25:  Forandringsteori og Logisk model som  
  værktøj: intro, øvelse og refleksion 
15.25-15.40:  Spørgsmål og diskussion af metodernes  
  anvendelighed 
15.40-15.45:  Opsamling 
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”REsearch into POlicymaking to enhance Physical Activity” 

       Formål: 

• At udvikle og afprøve metoder til at fremme 
samarbejde mellem forskning, politik og praksis  

• At integrere forskningsviden i 
politikudviklingsprocesser indenfor sundhed og 
fysisk aktivitet 
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Partnere 

Koordinator 
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      To interventioner: 
 
WP2: ”Policy gaming som redskab til at integrere 
forskningsviden i beslutningsprocesser” 
 
WP3: ”Kontekstspecifikt samarbejde mellem forskere, 
beslutningstagere og praktikere som redskab til at 
integrere forskningsviden i beslutningsprocesser” 
 
Begge med stor fokus på tværsektorielt samarbejde 
 

Dem skal vi arbejde med i dag! 
Vi har fokus på at afprøve metoderne 
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   Take home message for jer og os   

  
• 2 interventionsoplevelser 

• Ideer til hvordan I kan arbejde med tværsektorielt 
samarbejde og brug af viden 

• Mere viden om barrierer forbundet med 
implementering af/brug af de demonstrerede 
metoder 

• Ideer til udvikling/tilpasning af metoderne 
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WP2: In2Action 
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 Gaming/Simulation - hvad er det?  

  Spil/leg – der giver mulighed for “at tænke ud af boksen” 
  Et læringsspil  - En mulighed for læring:  
 - Fokuserer på (holistisk) læring hos deltagerne 
 - Kan afklare mål, værdier, roller og processer 
 
Policy gaming  - hvad er det? 
- En spiløvelse i udvikling af en politik/strategi 
- Kan generere alternativer til eksisterende politik 
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    Formål med WP2 

Overordnet formål: undersøge potentialet ved policy gaming som 
redskab til at integrere forskningsviden i beslutningsprocesser 

 
Specifikke formål: undersøge om et læringsspil blandt ”policy 
makers” i en kommune bruges til at: 

- styrke kontakt, kommunikation og samarbejde mellem 
interessenter   

- styrke brug af evidens i udvikling af kommunal 
sundhedsfremmepolitik (fokus på fysisk aktivitet)  

 
At levere: et instrument som kan styrke evidens-informeret  
politikudvikling (egnet til forskellige kontekster) 
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 Gaming/Simulation - hvad er det?  

  Spil/leg – der giver mulighed for “at tænke ud af boksen” 
  Et læringsspil  - En mulighed for læring:  
 - Fokuserer på (holistisk) læring hos deltagerne 
 - Kan afklare mål, værdier, roller og processer 
 
Policy gaming  - hvad er det? 
- En spiløvelse i udvikling af en politik/strategi 
- Kan generere alternativer til eksisterende politik 

 
In2Action – hvad er det? 
- Et policy game med udganspunkt i Helsingør Kommune 
- En spiløvelse i udvikling af implementeringsplan for 

sundhedspolitik 
- En simulation – som skal skabe et trygt miljø – som kan 

generere nye ideer og erfaringer 
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     Formålet med læringsspillet In2Action 

- At inspirere til hvordan I/Helsingør kan lave en 
tværsektorielt forankret implementeringsplan for den del 
af sundhedspolitikken som har fokus på fysisk aktivitet hos 
børn og unge 

- At give jer/Helsingør mulighed for at skabe nye kontakter 
og afprøve nye samarbejder i udviklingen af 
implementeringsplanen 
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    SUNDHEDSPOLITIKKEN  
      - for SOLBY KOMMUNE 2014-2017 

 
De sundhedspolitiske mål:  
 at motivere borgerne til at være mere fysisk aktive. Fokus er 

især på børn og unge, og på de socialt udsatte borgere. 
 
 at de forskellige sektorer i kommunen i højere grad 

overvejer, hvordan de kan hjælpe med at løfte deres drifts- 
og kerneopgaver med sundhed som et middel.  

 
 at sundhedsindsatserne tilrettelægges i samarbejde med 

andre interessenter fx. frivillige foreninger, boligsociale 
områder, lokale aktører (fx erhvervslivet) og borgerne. 
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 Rollerne 
 D&P rådet      (Helle Høgh, Bent Schultz) 

 Center for Sociale Forhold    (Cecilie Egholm, Julie F. Jensen) 

 Center for Strategisk  Planlægning (Karla Douw, Flemming Nielsen) 

 Sundhedsområdet Solby   (Linda Scheel, Nina Middelboe) 

 Idræts- og fritidsområdet Solby   (Rasmus Wittek-Holmberg, Niels Mortensen) 

 Social- og velfærdsservice Solby   (Charlotte Vincent, Hanne Ramsbøl) 

 Skole- og Institutionsservice     (Tobia Dalager, Lise Bjerre) 

 Borgerrådet      (Christian Raben, Martin Sandø) 

 Kommunernes Sundhedsrådgiver    (Karen Eriksen, Lisbeth Olsen) 

 
 Byrådet      (Cathrine Lau) 

 De National Videns-Akademi    (Charlotte Glümer) 

 Diverse/Spilledere     (Cathrine Lau/Charlotte Glümer) 
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   Organisationsdiagram over rollerne 

”udenfor kommunen” 

Byrådet 

D&P rådet 

Center for Sociale 
Forhold 

Center for Strategisk 
Planlægning 

Sundheds-
området 

Solby 

Skole- og 
Institutions

-service 

Social- og 
Velfærds-

service 

”i kommunen” 

Borger-
rådet 

NVA 

KS 

Idræts- og 
Fritidsom- 
rådet Solby 

Spilledere 

Deltagerne 

Diverse 
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Viden fra forskning 

1 enhed 
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Etablering af interaktivt legeområde i Solby vang skov. 
Blb bla bla bla….. 
 

At give børn og unge lyst til at lege i Solby vang skov 

Alle børn fra 6-12 år, inkl. dem med handicap. 

X 

2       

Viden fra forskning 

1 enhed 
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Intern planlægning 
- Hvordan I vil nå målene 

- Læg en strategi 

Udfør strategi 
- Nå målene 

Intern 
erfaringsudveksling 
- Refleksion over handlinger og 

erfaringer fra spillet 

- Evaluer udførsel af strategi og 
opnåede mål 

Fælles tilbagemelding 
- Er fælles mål opnået? 

- Er egne mål opnået? 

- Erfaringer fra spillet 

  Spillets cyklus 
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     Formålet i læringsspillet 

- At nå det fælles mål for Solby, som er at udvikle en 
tværsektorielt forankret implementeringsplan for 
kommunes sundhedspolitik, som stimulerer til fysisk 
aktivitet hos børn og unge 

- På DIN årsmøde = udvikle 2 
interventioner/initiativer som er tværsektorielt 
forankret baseret på de 4 ideer I får i avisartiklerne 

 
- At nå målene i rollebeskrivelserne 
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Intern planlægning 
- Hvordan I vil nå målene 

- Læg en strategi 

 

5 min 

Udfør strategi 
- Nå målene 

 

15 min 

Erfaringsudveksling 
- Refleksion over handlinger og erfaringer 

fra spillet 

- Evaluer udførsel af strategi og opnåede 
mål 

 

10 min 

  Spillets cyklus 
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    Opmærksomhedspunkter til deltagerne 

 Dette er et spil, hvor du spiller en rolle! 

 Via dit rollespil kan du afprøve og skabe fremtiden 

trin for trin. 

 Din fantasi og kreativitet er afgørende for produktiv 

kommunikation! 
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Afprøv 
In2Action 
5 min: Intern Planlægning 

15 min: Udfør strategi 

10 min: Erfaringsudveksling 
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    Erfaringsudveksling 

 

 Evaluer udførsel af strategi og opnåede 
mål 

 

 Refleksion over handlinger og erfaringer 
fra spillet 
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PAUSE 
                                              frem til kl. 14.45  
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      Diskussion og feedback 

 
Hvordan var det at spille In2Action? 

 

Hvilke muligheder/styrker og begrænsninger/svagheder ser I 
ved brug af læringsspil/policy gaming 

- generelt? 

- og i.f.h.t. at arbejde systematisk og strategisk med 
tværgående samarbejde og vidensbrug? 

 

Kan I se jer selv bruge læringsspil/policy gaming? 
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WP3 
Kontekstspecifikt samarbejde på 
tværs af forskning, 
beslutningstagning og praksis 
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• Forløber over op til 12 måneder med aktiviteter og kontinuerlig 
dialog 

• Beskæftiger sig med konkrete politikudviklingsprocesser 
• Skræddersyes til hver enkel arena og den konkrete 

politikudviklingsproces 
• Baseres på behovsanalyse, kontekstanalyse og 

interessentanalyse 
• Elementer i interventionerne er fx policy notater, faciliterede 

møder, workshops og træningssessioner 
 
Forandringsteori og den logiske model er ét af de anvendte 
elementer 
 

 

 
WP3 
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Hvem og Hvordan Hvad Hvorfor

Udfordringer

Målgruppens (evt. 
inddelt i flere) 
udfordringer – det 
som skal håndteres

Aktiviteter

Det vi (vælger at) 
gør(e)

Resultater 

Det der umiddelbart 
sker pga. aktivite-
terne

Virkninger (mål)

Det, der på længere 
sigt er konsekven-
serne af aktivite-
terne

Forandringsteori:  
Teoretiske eller erfaringsbaserede antagelser om de årsagssammenhænge, 
der ligger til grund for indsatsen.  
Sandsynliggør, at indsatsen fører til de ønskede resultater og virkninger 
 
 
Logisk model: 
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Brug af forandringsteori og logisk model i WP3 

• Eksempel fra Kolding 

• Brug af metoden på to niveauer 

 

Vigtige elementer i forhold til bæredygtighed: 

• Sikring af vidensinput – baseret på den bedst mulige 
tilgængelige viden 

• Viden tilpasses til konteksten 

• Processen tilpasses til konteksten 

• Tæt samarbejde mellem forskning og praksis 

• Tæt involvering af den gruppe, der skal arbejde med 
strategien/politikken - ejerskab 
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Øvelse: 
 
• Udfyld den logiske model 
• med udgangspunkt i projekter/programmer/aktiviteter, 

som I arbejder med i jeres praksis 
• Fokusér bagefter på, hvilke elementer i modellen, der vil 

kræve tværgående samarbejde og/eller brug af viden  
  

Reflektér over: 
• Hvilke styrker/svagheder I kan se ved metoden – særligt i 

relation til strategisk arbejde med tværgående samarbejde og 
videns brug? 

• Kan I se jer selv bruge en sådan tilgang?  
• Hvilke gevinster/udfordringer vil det give jer? 
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Spørgsmål og diskussion 
 

• Spørgsmål? 

 

• Hvilket potentiale ser I i metoderne? 
• Hvordan oplever I metodernes bæredygtighed (hos dem der udvikler 

kommunalpolitikker)?  
• Hvorvidt er de bæredygtige på tværs af et-årige budgetcyklusser og 4 årige valgperioder? 

• Har I forslag til optimering af metodernes bæredygtighed? 

• Hvad er fordele/ulemper ved at vores interventioner ikke er kontrollerede men     
istedet konteksttilpassede?  

• Hvorfor/Hvordan kan metoderne fremme evidensinformeret politikudvikling? 

 

• Hvilke muligheder ser I for at bringe workshoppens pointer videre? 
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   Take home message for jer og os   

  
• 2 interventionsoplevelser 

• Ideer til hvordan I kan arbejde med tværsektorielt 
samarbejde og brug af viden 

• Mere viden om barrierer forbundet med 
implementering af/brug af de demonstrerede 
metoder 

• Ideer til udvikling/tilpasning af metoderne 
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I er altid velkomne til at kontakte os: 

 

Maja Larsen: malarsen@health.sdu.dk 

Cathrine Juel Lau: cathrine.juel.lau@regionh.dk 
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Public health decision making  

(Satterfield et al 2009) 

http://www.sdu.dk/
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CIHR 

Monitor 
Knowledge 

Use 

Sustain 
Knowledge 

Use 

Evaluate 
Outcomes 

Adapt 
Knowledge 

to Local Context 

Assess 
Barriers to  

Knowledge Use 

Select, Tailor, 
Implement 

Interventions 

Identify Problem 

 
Identify, Review, 

Select Knowledge 

Products/ 
Tools 

Synthesis 

Knowledge 
Inquiry 

KNOWLEDGE CREATION Evaluate 
Processes/ 
Outcomes 

CO-CREATION OF KNOWLEDGE 

CIHR to Action Cycle 


