
Collective Impact – en bevægelse og 

en samarbejdsform Et lettere liv



Helsefonden

Alliancegruppe ca. 30 medlemmer



Den brændende platform
• Hver femte elev i 9.klasse er overvægtig eller svært overvægtig

• Kurven har været markant stigende

• Trods flere initiativer er det ikke lykkes at knække kurven

kalder  på handling
• Forskning

• Erhvervsliv

• Kommune/offentlige sektor

• Civilsamfundet

• Målgruppen
Netværksgrupperne

Alliancegruppen

Partnergruppen



Komplekse problemer
• Nogle gange står vi overfor problemer, 

som vi ikke har nøglen til at løse

• For det første fordi vi ikke præcist ved, 

hvad der skal gøres... 

• For det andet fordi ingen aktør kan løse 

problemet alene...

• Det går på tværs af  grupper, 

organisationer og lokaliteter

• På tværs af  flere sociale arenaer: 

familielivet, institutionsliv, fritidsliv

• Ikke én årsag – men mange



Hvad er collective impact ?

Fælles dagsorden
Gensidigt forpligtende 
aktiviteter

Fælles målemetoder
Hyppig og åben 
kommunikation

Fælles sekretariat Brugerinddragelse



Hvem handler det om?

https://www.youtube.com/watch?v=kf0auCreo9M

Og hvem har ansvaret?

https://www.youtube.com/watch?v=kf0auCreo9M




Så hvad har vi gjort?

• ”Sytrådsmetoden” – der er mange eksisterende indsatser

• Behov for en særlig indsatser/aktiviteter, der ikke allerede er igangsat

• Pres på systemet

Tidlige forandringer Systemforandringer Befolkningsforandringer



Fra snitfalder til samarbejdsrum



Kan man organisere sig ud af  at skulle 

samarbejde? Nej, det kan man ikke......

Morten Kusk Fogsgaard, Aalborg Universitet

Snitflader Samarbejdsrum

Tillid Lav Høj

Kommunikation Sjælden Hyppig

Viden Adskilt Overlappende

Mål Adskilte Fælles



Hvilke konkrete aktiviteter – et lille indblik

• Girlpower

• Kampagner på de sociale medier

• Madpakkeindsats i børnehaven

• Uddannelse af  daginstitutionernes køkkenpersonale

• Mad og oplæg i Klub Oliven, samarbejde med den boligsociale helhedsplan 

• Uddannelse af  sundhedsplejen i Holbækmetoden

• Sidste års fokuserede indsats:

Sund Skole – trivsel, bevægelse, mad og måltider



Gevinster og udfordringer ved Collective

Impact/samskabelse

• “Forskningen viser, at samskabelse, som virkelig skaber noget nyt, først og fremmest 
fører til nye forståelser og forbindelser mellem mennesker. Noget temmelig usynligt, 
som på kort sigt ikke kan tælles, måles og vejes”

(Anne Tortzen, Forsker v/ Roskilde Universitet og Leder af  Center for Borgerdialog, Altinget.dk, den 4. april 2017)



Spørgsmål?


