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Together for Health

Nye veje til et sundt Syddanmark – bedre  
effekt af offentlige sundhedsinvesteringer
Det Syddanske Bruxelles-kontor er med i EU-projektet PoHeFa (Policy, Health and Family Learning), der 
skal skabe nye metoder til at hjælpe kommuner med udvikling og implementering af sundhedsinitiativer 
med vedvarende resultater.

Sundhedsområdet er en af de tung
este økonomiske poster i samfund-
et. Traditionelt har fokus været på 
behandling frem for forebyggelse, 
og enkeltstående indsatser frem for 
helhedsorienterede og vedvarende 
løsninger. Det skal PoHeFa, der er et 
projekt under EU’s Folkesundheds-
program, ændre på.

Uundværlig samarbejdspartner i  
EU-projekter 
Videncenter for Sundhedsfremme 
ved University College Syddanmark er 
projektleder på PoHeFa, og det Syd

danske Bruxelles-kontor har assisteret 
centret i hele ansøgningsfasen. Fra 
idéudvikling, tilknytning af partnere, 
til forhandling med EUKommissionen. 
Bruxelleskontoret varetager nu pro-
jektets kommunikationsopgaver samt 
koordineringen med Europakommis-
sionen og partnerne imellem. Udover 
danske partnere tæller projektet part-
nere fra Finland, Tyskland, England, 
Italien og Cypern.

”Hos Videncentret for Sundheds-
fremme har vi en målsætning om, at 
vi skal kunne begå os på internationalt 
niveau. Det bidrager Det Syddanske 
Bruxelleskontor væsentligt til. De har 
ikke kun været en uundværlig samar-
bejdspartner og vejleder i ansøgnings
fasen. Deres tilstedeværelse i Bruxel
les, hvor tingene sker, betyder, at de 
kan gå i dialog med EUpartnere og 
forhandle på vores vegne. Med deres  
ekspertise og indsats bliver vores 
del tagelse i EUprojekter i højere grad 
mulig”, siger Anette Schultz fra Univer-
sity College Syddanmark.

Bedre sundhed og effekt af  
investe ringer  
PoHeFa løber fra juli 2009 til juni 2012 
og har til formål at udvikle metoder, 
koncepter og guidelines, som kan 
omsætte kommunernes sundhedspo-
litikker til konkrete resultater i relation 
til overvægtige børn, unge og deres 
familier. Bl.a. ved at forbedre strate-
gier og sundhedsprogrammer, samt 
skabe en systematiseret dialog mellem 
ledere, medarbejdere og borgere.

PoHeFa skal …

 • Kortlægge sociokulturelle fak-
torers effekt på livsstilsvalg.

 • Forbedre sundheden blandt 
børn, unge og deres familier.

 • Øge effekten af kommunale 
sundhedsfremmende invester-
inger.

 • Konvertere sundhedspolitik 
til konkrete initiativer med 
vedvarende resultater.

 • Skabe værktøjskasse for poli
tiskadministrative og faglige 
medarbejdere.

Læs mere på www.pohefa.eu
”Med Det Syddanske Bruxelleskontors 
ekspertise og indsats bliver vores del tagelse  
i EUprojekter i højere grad mulig.”



Det Syddanske Bruxelles-kontor gør syddanske idéer til internationale projekter. På vores kontor i Bruxelles har vi samlet viden og erfaring om europæiske 
støtteprogrammer og deltagelse i projekter. Vi hjælper med udarbejdelsen af projekter og matcher syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder med 
internationale partnere. Herved understøtter vi, at Syddanmark får adgang til vigtig viden og finansiering fra EU.  Læs mere på www.southdenmark.be

”Målet er på kort sigt at opnå større 
effekt og bedre brug af kommunale, 
sundhedsfremmende investeringer.  
På længere sigt at forbedre sundhed en 
blandt målgruppen, så de kan del tage 
mere aktivt i deres egen og samfund
ets positive udvikling”, for tæller EU  
rådgiver Henriette Hansen fra Det  
Syddanske Bruxelleskontor, der er   
international koordinator og kom  
mu ni kations ansvarlig på projektet. 

Værktøjskasse til beslutningstagere 
og fagpersonale 
PoHeFa projektet har givet Lange land 
og Tønder kommuner mulighed for at 
deltage som ”testkommuner”. Kom-
munernes eksisterende sundheds-

politikker og implementeringspraksis 
analyseres, og resulterer i en række 
anbefalinger til fremtidige strategier 
og metoder, som efterfølgende afprø-
ves i kommunerne i deltagerlandene. 

Det hele skal munde ud i en værk-
tøjskasse, hvorfra kommuner i Region 
Syddanmark kan hente inspiration til 
at skabe bedre sammenhæng mel-
lem politik, strategi og praksis. Den vil 
indeholde konkrete arbejdsredskaber 
til både politiskadministrative beslut-
ningstagere og fagpersonale, der sikrer 
at initiativer udvikles med relevans for 
den målgruppe, de er tiltænkt. 

Input til læring og udvikling 
Om testkommunernes foreløbige 
udbytte af PoHeFa siger Knud Bragh 
Matzon, Sundhedschef, Social og 
Sundhedsforvaltningen i Tønder Kom-
mune: 

”Det vigtigste ved at være med i 
PoHeFa er, at vi bliver kigget i kortene 
af eksterne. Vi får deres iagttagelser 
på skrift, således at vi kan bruge det 
til læring og udvikling i vores organisa-
tion. På den måde har vores deltagelse 
betydet, at vi er blevet tvunget til at 
tænke grundigt – og en ekstra gang – 
over, hvad det egentlig er, vi laver. Om 
der er den sammenhæng imellem de 
tiltag vi søsætter, som vi tror, der er.”

PoHeFa skal forbedre sundheden blandt 
overvægtige børn, unge og deres fami-
lier, så de kan deltage aktivt i deres  
egen og samfundets udvikling.

Syddanmarks udbytte  
af PoHeFa

 • Bedre sammenhæng mellem 
politik, strategi og praksis.

 • Læring og organisations
uvikling i kommunerne.

 • Metoder og værktøjer til 
udvikling og implementering 
af sundhedsinitiativer.

 • Udvikling af tiltag med rele
vans for målgrupperne.

 • Redskaber til systematiseret 
dialog mellem ledere, med
arbejdere og borgere.

 • Større effekt og af sundheds
investeringer.

 • Bedre sundhed blandt børn, 
unge og forældre.

 • Aktive og deltagende borgere, 
der bidrager til positiv sam-
fundsudvikling.

Det Syddanske Bruxelles-
kontors bidrag 

 • Udviklet og tilpasset projektet 
til syddanske problemstilling er.

 • Assisteret UC Syddanmark i 
ansøgningsfasen.

 • Supporteret de danske delta-
g ere administrativt.

 • Forhandlet med øvrige EU
partnere.

 • Stået for projektkommuni-
kation.


