
Protokol  
 
 

Havndals Kooperativ:  

sunde og glade børneliv 
 

- En systemorienteret lokalsamfundsindsats 
 
 
 

 
 
 
 
Ansvarlige for projektet er: 

 Randers Kommune (RK) 

 
 

 Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed 
(AU) 

 

 Steno Diabetes Center Aarhus, Enhed for 
tværsektorielle indsatser (SDCA) 

 
 
 
 



1 
 

Baggrund 
 
At sikre børn og unges sundhed og trivsel er en kompleks sundhedsudfordring med 
mange faktorer på forskellige niveauer, der påvirker hinanden. For eksempel er 
overvægt blandt børn og unge en kompleks sundhedsudfordring, hvor adskillige 
faktorer påvirker hinanden og samlet medvirker, til den øget forekomst vi ser i dag 
(Bruun JM, 2021). Hvert femte barn i Danmark lever i dag med overvægt, men 
børneovervægt har en betydelig social gradient. Blandt børn af forældre med lavere 
uddannelsesniveau lever næsten hvert tredje barn med overvægt (Bruun JM, 2021). 
Overvægt hos børn kan have store, både fysiske og psykiske konsekvenser og kan 
følge barnet ind i voksenlivet.  
 
Hvad der forårsager, at nogle børn og unge udvikler overvægt og andre ikke gør, ved 
vi desværre ikke (Bruun JM, 2021). Vi ved at adskillige risikofaktorer eksisterer, og vi 
ved, at det formentligt er et mere komplekst samspil af mange faktorer, som vi skal 
være opmærksomme på. Det handler ikke kun om, hvad vi putter i munden, og hvor 
aktive vi er, der er mange andre faktorer på spil. Vores gener, hvad vi har været 
udsat for under graviditeten og i de første leveår, miljøfaktorer, samt faktorer som 
stress, mental sundhed, søvn og sociale relationer (Bruun JM, 2021). Det er derfor 
vigtigt at fokusere på børns sundhed og trivsel i et holistisk perspektiv, også da en 
sund adfærd i sig selv er vigtig for glade og sunde børneliv. 
 
I traditionel sundhedsfremmende forskning har man ofte forsøgt at løse komplekse 
sundhedsproblemer med enkeltstående løsninger og interventioner, eller hvad man 
kan betegne som 'one size fits all' tankegang. Men i litteraturen er der stort set ingen 
enkelstående løsninger, der har kunne vise en forebyggende effekt på forekomsten af 
overvægt blandt børn og unge (Bruun JM, 2021). Der findes dog resultater, der tyder 
på, at mangeårige multikomponente lokalsamfundsindsatser, der er udviklet i samspil 
mellem lokalsamfundet og øvrige aktører, byggende på en systemorienteret tilgang, 
kan sikre bedre sundhedsadfærd og lavere forekomst af overvægt (Bruun JM, 2021, 
Millar L 2011, Sanigorski A 2008, de Silva-Sangorski AM 2010). Det tyder derfor på, 
at gode strukturelle og organisatoriske rammer, der støtter op om sunde og glade 
børneliv gennem mangeårig indsatser, kan forbedre børns sundhedsadfærd og trivsel 
og sandsynligvis også forekomsten af overvægt. 
 

Formål 
 
Med Havndals Kooperativ ønsker vi at undersøge gennemførbarheden (feasibility) af 
en systemorienteret lokalsamfundsindsat, med det formål at fremme børns sundhed 
og trivsel i et dansk lokalsamfund (Havndal). Endvidere ønskes det at undersøge, 
hvorledes denne multikomponent lokalsamfundsindsats påvirker børnenes 
sundhedsadfærd, trivsel og forekomst af overvægt over en 4-årig periode. 
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Metode 
 
Projektet er designet som et feasibility studie, med ét dansk lokalsamfund som 
interventionslokalsamfund. Vi tester gennemførbarheden af interventionen og 
monitoreringen af børn og lokalsamfund.  
 

Deltagere 
 
I Havndal by bor der ca. 862 borgere med en gennemsnitsalder på 36 år (Danmarks 
Statistik, 2021). Inklusiv oplandet består lokalsamfundet af ca. 2.000 borgere. Den 
gennemsnitlige socioøkonomiske klasse i den nordøstlige del af Randers Kommune, 
hvor Havndal ligger, er på 4-5 (Larsen FB, 2018) og blandt borgerne i Havndal er ca. 
halvdelen arbejdsløse.  
 
I Havndal er der en integreret skole og børnehave 'Børnebyen'. Skolen har ca. 130 
elever fordelt på 0. til 6. klasse og i den integrerede børnehave er der ca. 40 børn (pr. 
2018).  
Målinger udført af sundhedsplejen i Randers Kommune viser, at det over en 5-årig 
periode, i gennemsnit er ca. hvert fjerde barn, der har overvægt ved 
indskolingsundersøgelserne i Havndal, hvor det for hele Randers Kommune er ca. 
hvert syvende barn, hvilket også er landsgennemsnittet i Danmark. 
 
Den primære målgruppe for Havndals Kooperativ er alle elever i 0.-6. klasse i 
Børnebyen (5-13 år). Alle inviteres til at deltage netop for at invitere et helt 
lokalsamfund til deltagelse i projektet. Aldersgruppen er udvalgt, da det er den 
aldersgruppe, der har sin hverdag i lokalsamfundet og således vil have størst udbytte 
af projektet. Børnene i aldersgruppen 13-16 år går ikke i skole i byen og tilbringer 
derfor en stor del af deres tid i en anden by. Inklusionskriteriet er således, at du er 
elev i Børnebyen i Havndal. Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at 
barnet kan forstå dansk på et niveau, hvor barnet med hjælpe fra en 
lærer/projektmedarbejder kan svare på spørgeskemaerne. Er barnet ikke i stand til 
dette kan barnet stadig deltage i de fysiske målinger, hvis barnet kan forstå nok til at 
gennemføre disse. Omvendt er barnet ikke i stand til at deltage i de fysiske målinger 
grundet et fysisk handicap eller en skade, kan barnet stadig deltage i 
spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Samtlige elever og deres forældre informeres skriftlig og mundtligt om projektet og 
inviteres til at deltage gennem et invitationsbrev, der sendes til forældrene via AULA, 
skolens kommunikationsplatform til forældrene. Herefter inviteres forældrene til et 
forældremøde, hvor de vil høre mere om projektet og vil have mulighed for at stille 
alle de spørgsmål, de måtte have. Forældremødet vil blive afviklet uforstyrret og det 
vil være muligt for forældrene efterfølgende at kontakte projektmedarbejderne i 
tilfælde af, at de har brug for mere information eller en personlig samtale. Det vil 
være muligt at have en bisidder med, hvis dette ønskes. Både den skriftlige og 
mundtlige information gives af projektets tre ansvarlige parter, som har stort 
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kendskab til forskningsområdet. Når der gives information til børnene vil der være en 
lærer/sundhedsplejerske tilstede og al information vil være tilpasset børnenes alder. 
Forældrene modtager samtykkeerklæringen til forældremødet, som de har mulighed 
for at aflevere underskrevet til en projektmedarbejder eller afgive elektronisk i løbet 
af de næste 14 dage, da den også vil blive sendt ud via AULA med et RedCap-link til 
begge forældre. Der vil blive indhentet samtykke fra begge forældre ved fælles 
forældremyndighed.  
 
 
Den sekundære målgrupper for Havndals Kooperativ er alle lokale borgere, aktører og 
interessenter, som direkte eller indirekte har indflydelse på børnenes sundhed og 
trivsel. Denne målgruppe inviteres, gennem personlig kontakt, til deltagelse i en 
samskabende interventionsproces (se afsnittet om intervention). Deltagerne modtager 
mundtlig information om projektet ved personlig invitation og efterfølgende skriftlig 
information. De juridiske afdelinger ved de tre ansvarlige parter (RK, AU og SDCA) 
har vurderet at der ikke skal indhentes samtykke for deltagelse i workshops, for den 
samskabende proces, hvorfor dette ikke vil blive gjort. Dette med særlig tanke på at 
det er en fælles og offentlig proces, hvor ingen vil fremgå alene ved navns nævnelse. 
Deltagere fra workshops, som udvælges til at deltage i interviews til senere evaluering 
vil skulle udfylde en samtykkeerklæring i forbindelse med dette, med minimum 14 
dages betænkningstid, dette vil dog kun vedrøre få udvalgte deltagere. 
 
 

Intervention 
 
En systemorienteret tilgang forankret i lokalsamfundet, er en måde til at involvere 
hele lokalsamfund og alle interessenter i fælles løsninger. Dette gøres ved at forstå 
Havndal som et system og ved at bruge en samskabelsesproces, der sigter mod en 
fælles forståelse og ændring af det system, der forårsager et komplekst problem. 
 
Interventionen i Havndals Kooperativ er baseret på denne systemorienteret tilgang en 
metode og intervention som er anvendt i forskningsstudier i Australien (Millar L 2011, 
Sanigorski A 2008, de Silva-Sangorski AM 2010, Allender S 2016, Allender S 2021). 
Interventionen i lokalsamfundet består af flere steps og er bygget op omkring en 
system dynamiske metode, group model building (GMB), som vil blive brugt til at 
involvere og engagere en række lokale aktører (Hovmand PS 2014, Allender S 2019). 
Med denne type af intervention ønskes det at inkludere og engagere så mange 
relevante aktører som muligt, give ejerskab til de lokale interessenter, øge forståelsen 
for kompleksiteten og i sidste ende øge kapaciteten til at igangsætte løsninger, der 
kan påvirke det system, som influerer på børnenes sundhed og trivsel. Det centrale i 
interventionen er, at det er lokalsamfundet, der er eksperterne, og den 
systemorienteret tilgang er en måde til at nå frem til fælles løsningsmodellerne. 
Lokalsamfundet er herefter de udførende i fælles løsningsmodeller. 
 
Indledningsvist vil interventionen, som illustreret i figur 1 have fokus på at opnå 
kendskab til børns sundhed og trivsel i lokalsamfundet. Dels ved at få indsigt i 
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børnenes eget perspektiv på, hvad der påvirker deres sundhed og trivsel i deres 
lokalsamfund og ved at måle deres sundhed og trivsel. Børnenes eget perspektiv 
opnås ved at gennemføre klassevis workshops, hvor det er i fokus at høre børnenes 
tanker om sundhed og trivsel på en børnevenlig, sjov og motiverende måde. 
Målingerne på børnenes sundhed og trivsel vil ud over at være baselinemålinger også 
give de lokaleaktører indblik i, hvor der er udfordringer og forbedringspotentiale (se 
mere i afsnittet om evaluering og bilag 2). 
 

 
Figur 1 Intervention og evalueringsudfald 

 
 
Dernæst følger den kapacitetsopbyggende proces og udviklingen af lokale indsatser 
(Figur 1). Den kapacitetsopbyggende del består ud over at få skabt et lokalt 
engagement og velvillighed til at gøre indsats, af 3 GMB workshops, som er illustreret 
i figur 2. I de tre nedenfor beskrevet GMB workshops (figur 2) vil deltagerne sammen 
udvikle et årsagsdiagram (CLD diagram), som er en kvalitativ repræsentation af de 
mekanismer, der påvirker børns sundhed, trivsel og forekomst af overvægt netop i 
Havndal. 
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Figur 2 Oversigt over Group Model Building workshops 

 
I de to første workshops arbejdes der med at forstå det lokale system, som påvirker 
risikofaktorer for overvægt blandt børn i Havndal, ud fra den viden, at risikofaktorerne 
spænder bredt og handler om børns sundhed og trivsel generelt, men også skal 
forstås i den unikke kontekst Havndal. 
 
I GMB workshops 1 og 2 inviteres og opfordres 15-20 af de centrale aktører og ledere, 
som har betydning for børnenes sundhed og trivsel i og omkring Havndal til at 
deltage. F.eks. den lokale brugsuddeler, leder af skolen, leder af sundhedsplejen og 
formanden for idrætsforeningen. Disse samles til to workshops af en varighed på 2-3 
timer hver. De præsenteres kort for evidensen på området og en facilitator (fra 
forskningsteamet) vil føre dem igennem disse to GMB workshops med ca. to ugers 
mellemrum.  
 
På GMB workshop 1 udarbejdes første udkast til et årsagsdiagram (CLD diagram) og 
på workshop 2 gennemgås dette, så alle synes det giver mening for dem, det 
revideres, og der arbejdes med at definere specifikke temaer.  
 
GMB workshop 3 består af en 4 timers workshop, hvor deltagerne fra workshop 1 og 2 
deltager sammen med alle aktører, der har interessen og kapaciteten til at påvirke 
børnenes sundhed og trivsel i Havndal. Deltagerne fra workshop 1 og 2 er med til at 
pege på de relevante aktører og inviterer bredt ud i lokalsamfundet. I GMB workshop 
3 præsenterer deltagerene fra de to første workshops, deres årsagsdiagram (CLD 
diagram) til deltagerne og beskriver det lokale system, der påvirker børnenes 
sundhed og trivsel. Derefter arbejder alle sammen om at udvikle forebyggende 
indsatser (eller lokale handlinger) baseret på det lokale årsagsdiagram samt en kort 
orientering om den eksisterende viden om, hvad der præger børns sundhed og trivsel. 
Disse indsatser prioriteres ud fra deres indflydelse (på systemet) og gennemførlighed. 
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•Problembeskrivelse
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betydende faktorer
•Udarbejdelse af 

model

System model 
(skitse)

•Workshop 2
•Problembeskrivelse
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• Vidensdeling
• Model review
• Aktionsidentifikation
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System model 
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•Prioritering
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Workshoppen afsluttes efter, at der er nedsat arbejdsgrupper for udvalgte temaer og 
disse har fået tid til at iværksætte en plan for indsatser inden for deres tema.  
 
Efter GMB processen følger en fase som forløber over hele 2022, og består af 4 
workshops af en varighed på 1-2 timer i hver arbejdsgruppe (en hvert kvartal) samt 
en samlet workshop for alle deltagere (ultimo 2022). Her arbejdes med at udvikle og 
identificere nye indsatser, samt hvor i systemet eksisterende og nye indsatser har en 
effekt. Derudover vil mulige ændringer til årsagsdiagrammet inden for det enkelte 
tema blive diskuteret.  
 

Monitorering og evaluering 

 
Evalueringen af Havndals Kooperativ består af tre dele. 1) En procesevaluering af 
indsatsen, 2) En evaluering af lokalsamfundsændringer som følge af indsatsen og 3) 
En evalueringen af ændringer i børnenes sundhedsadfærd, trivsel, kropslig dannelse 
og antropometri som følge af indsatsen.  
 

1. Procesevalueringen vil blive udført ved hjælp af kvalitative metoder (interview, 
fokusgrupper og observation) og fokusere på a) konteksten, b) implementeringen og 
c) de virkningsfulde mekanismer af indsatsen. Procesevalueringen vil bygge på 
Medical Research Councils framework for procesevaluering (Moore GF 2015). 
 

2. Lokalsamfundsændringer som følge af indsatsen vil blive undersøgt via 
lokalsamfundsparametre målt med både kvantitative og kvalitative metoder. Der vil 
gøres brug af instrumenter og teknikker som 'Readiness to change' (kvalitative 
interview med involverede i WS1 og WS2), 'social network analysis' (survey af 
involverede i WS1 og WS2), implementering af indsatser i lokalområdet (kvalitative 
interviews og fokusgrupper med arbejdsgrupperne) og ændringer i det udviklet 
årsagsdiagram (CLD diagram). Disse lokalsamfundsmålinger gennemføres i efteråret 
2021 og igen efter 1, 2 og 4 år (se mere i bilag 1). 
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3. Børns sundhedsadfærd og trivsel vil blive målt gennem spørgeskemaer, hvor de vil 
blive spurgt til trivsel, krop og bevægelse, søvn, fritidsinteresser og mad og måltider. 
For indskolingseleverne vil forældrene udfylde udvalgte spørgsmål og eleverne vil 
ligeledes udfylde nogle selv med hjælp fra en lærer/projektmedarbejder. På 
mellemtrinnet vil eleverne selv udfylde spørgeskemaet også med hjælp fra en 
lærer/projektmedarbejder.  
Børnenes fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende aktivitet vil blive målt ved brug af 
accelerometre (axivity AX3) i en periode på 7 dage.  
Derudover vil vi gennem spørgeskema og fysiske test måle på børnenes kropslig 
dannelse (physical literacy), som handler om motivation og selvtillid i forhold til at 
være fysisk aktiv, deres motoriske evne, fysiske kapacitet og viden om motion. Til det 
vil vi bruge den nylig udviklet danske version (DAPL) af Canadian Assessment of 
Physical Litecary (CAPL).  
Disse målinger på børnene gennemføres som to aktivitets-/testdage i september 
2021, en dag for indskolingen og en dag for mellemtrinnet og gentages efter 2 år og 4 
år (se mere i bilag 2 om monitorering af børnene).  
 
 

Statistiske overvejelser 
 
Havndals Kooperativ er et feasibility studie, og derfor ikke designet til at kunne vise 
en statistisk signifikant effekt på børnenes body mass index (BMI)z-score 
sammenlignet med en kontrolgruppe. Men på baggrund af erfaringerne fra dette 
studie ønskes det forventeligt senere at skalere studiet op til et større regionalt 
forskningsprojekt, i så fald vil data fra Havndals Kooperativ indgå i det omfang, det er 
muligt. 
Vi gentager målingerne på lokalsamfundet og børnenes sundhed og trivsel efter 2 år 
og 4 år og ønsker derved at lave analyser, der ser på ændringer fra baseline til de to 
follow-up for at se på tendenser i lokalsamfundet.  
 
 

Forventede resultater 
 
Det forventes at Havndals Kooperativ vil øge det lokale engagement (viden om, 
indsats, ressourcer mv.) med fokus på at sikre sunde og glade børn i lokalsamfundet 
og samtidig skabe et stærkere netværk mellem interessenter og lokale aktører. 
Derudover en fælles forståelse for de lokale årsagsfaktorer for børneovervægt, som er 
betydningsfulde i lokalsamfundet samt en kapacitet til at igangsætte 
løsningsorienterede indsatser. 
Derudover vil der skabes en solid kvalitativ viden om de lokale igangsatte indsatser, 
som en effekt af den systemorienteret proces. 
 
Derudover forventer vi, at indsatsen på den lange bane kan være med til at fremme 
bedre sundhedsadfærd blandt børnene (f.eks. bedre søvnvaner og måltidsvaner), 
højne deres kropslige dannelse og aktivitetsniveau og derigennem forhåbentlig 
reducere de gennemsnitlige BMI z-score i lokalområdet.  
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Formidling af resultater 
 
I Havndals Kooperativ ligger vi vægt på at resultater og datamateriale er tilgængelig 
for alle tre samarbejdsparter, hvilket sikres gennem et fælles dataansvar (se afsnit 
om etik og behandling af personoplysninger nedenfor). 
 
Men vi vil også sørge for, at resultaterne af forskningskarakter vil være tilgængelig for 
kommunen så hurtigt som muligt i form af PowerPoints, der præsenterer resultater på 
en måde, som nemt kan distribueres internt i kommunen til direktionen, på 
udvalgsmøder og i forvaltningerne. Derudover vil forskerne fra Aarhus Universitet og 
Steno Diabetes Center Aarhus gerne medvirke i korte videoer eller podcast, som kan 
formidle information om projektet og resultaterne til lokalsamfundet og internt i 
kommunen og eller som ekstern kommunikation om projektet. 
 
De videnskabelige forskningsresultater vil blive publiceret i internationale peer-
reviewed tidsskrifter uanset om resultaterne er positive, negative eller inkonklusive. 
Det forventes et minimum af 3 forskningsartikler, med udgangspunkt i Havndals 
Kooperativ.  
 

Etik og behandling af personoplysninger 
 
Udarbejdelsen af en samarbejdsaftale mellem de tre ansvarlige parter er igangsat, 
samt en aftale om fælles dataansvar, som vil blive godkendt af alle tre parters 
juridiske ansvarlige afdeling. Projektet vil blive noteret på hver parts egen fortegnelse 
over behandling af personoplysninger. Projektet udføres i statistisk og videnskabelig 
øjemed med væsentlig samfundsmæssig betydning under gældende 
databeskyttelseslov og databeskyttelsesfordordningen. Derudover sættes de fire 
etiske tommelfingerregler som ramme for projektet; samtykke, fortrolighed, 
forskerrolle og gennemsigtighed (Brinkmann S 2015). 
Som beskrevet under afsnittet 'Deltagere' informeres forældrene grundigt skriftligt 
(via AULA) og mundtligt (forældremøder) om projektet og de målinger børnene 
inviteres til at deltage i. Der indhentes samtykke fra forældre til børnenes deltagelse i 
projektet. Hver enkel elev informeres også grundigt om hver enkelt undersøgelse 
mundtlig på aktivitets-/testdagen, samt af lærerne på skolen inden testdagene. Ved 
påsætning af accelerometre udleveres informationsmateriale til eleverne, som de 
bliver bedt om at give videre til deres forældre. Det vil blive understreget, at al 
deltagelse er frivillig, og at det enkelte barn til hver en tid vil kunne trække sig fra 
undersøgelsen. Ingen af testresultaterne vil være tilgængelige for barnet på 
testdagen, og det enkelte barns resultater udleveres kun ved skriftligt ønske fra 
forældrene. Deltagere i projektet er omfattet af patienterstatningen. 
 
Projektet vil bliv registreret hos clinialtrials.gov efter godkendelsen fra Videnskabs 
Etisk Komité.  
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Risici, bivirkninger og ulemper 
Der vurderes ikke at være nævneværdige risici forbundet med at deltage i workshops 
for de lokale aktører og interessenter. 
Aktivitets-/testdagene for børnene tilrettelæggelse således, at der er mindst mulig 
risici forbundet med at deltage for barnet. Det vurderes, at der ikke er yderligere risici 
ved at deltage end ved en almindelig skoledag og idrætstime. Der kan selvfølgelig 
være uforudsete risici og belastninger ved forsøget. Men det vurderes ikke, at der vil 
være gener for barnets udvikling. Hvor det er muligt, videregives resultaterne fra de 
fysiske målinger ikke til børnene, hvorved det ikke er muligt for børnene at lave 
interne sammenligninger. Skolens sundhedsplejerske er ligeledes involveret i 
projektet og vil kunne følge op på barnets sundhed og trivsel, hvis barnet eller 
forældrene ønsker det.  
Opstår der gener for barnet i forbindelse med, at det skal bære accelerometeret i 7 
dage, afbrydes målingen og accelerometeret leveres tilbage. Der tages højde for 
mulige gener ved brug af plaster til fastgørelse, idet det er muligt i stedet at bruge 
elastikbind, hvis der skulle opstå en allergisk reaktion eller andre gener. 
 
Det vurderes således, at der ikke er uforsvarlige risici forbundet med projektet, og at 
fordelene ved projektet overskygger de potentielt uforudsete risici og belastninger ved 
projektet. Den potentielt sundhedsfremmende virkning af projektet vil være til stor 
gavn for lokalsamfundet omkring Havndal og fremtidige lokalsamfund og berettiger 
igangsættelsen af projektet.  
 

Organisering 
 
I Havndals Kooperativ er der nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar 
for indsatsens fremdrift og rekruttering af ressourcer ind i projektet. Fra Randers 
Kommune deltager følgende i styregruppen: Sundhedschef Christina Breddam, leder 
af sundhedsplejen Anne Lise Buus Nielsen, Kultur og fritidschef Claus Engstrup og 
Familiechef Ann Hermansen. Fra Aarhus Universitet deltager Professor Helle Maindal 
Therkildsen og fra Steno Diabetes Center Aarhus deltager programleder Jane Nautrup 
Østergaard (Figur 3). 
 
Ud over styregruppen er der nedsat et koordinatorteam, som står for udvikling og den 
daglige drift af indsatsen. Koordinatorteamet består af Koordinator for fysisk aktivitet 
Stine Klitgaard og Ulla Skov (pr. 1/11-2021) fra Randers Kommune, Adjunkt Knud 
Ryom fra Aarhus Universitet og Forsker Helene Kirkegaard fra Steno Diabetes Center 
Aarhus. 
 
Undervejs i projektet vil der blive nedsat en lokal taskforce i Havndal, som kan agere 
lokale ambassadører for projektet i lokalområdet. Ligesom der er planer om en 
følgegruppe som kan inkluderes ad hoc af styregruppen og koordinatorteamet. 
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Indsatsen er inspireret af lignende lokalsamfundsindsatser i Australien, og der er et 
tæt samarbejder med forskere fra GLOBE - Global Obesity Centre ved Deakin 
University i Australien med Professor Steven Allender i spidsen.  
 
 

 
Figur 3 Organisering af Havndals Kooperativ 

 

Økonomi 
 
Havndals Kooperativ, en indsats der er udviklet af alle tre ansvarlige parter, 
finansieres gennem egenfinansiering fra de tre ansvarlige partere, hvor Steno 
Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitet sammen finansierer forskningsdelen. 
Indsatsen er en mangeårig indsats, og der beregnes omkostninger til den fortsatte 
implementering og drift efter 2021 fra alle tre parter.  
 
Det er gratis at deltage i projektet og der gives ikke vederlag til deltagerne for deres 
deltagelse. 
 

Tidsplan 
 
Den overordnede tidsplan for projektet er skitseret nedenfor i figur 4. 



Havndals Kooperativ – Tidsplan 
 

 - Protocol paper på engelsk 

- Anmelde videnskabsetisk 
komite 

 - Testdage i Havndal 
Børneby 

- Accelerometermålinger 

Indsamling af data til:  
- social network analysis 
- readiness to change 
 
- STICKE med børn (4. og 
6. klasse) 

 - Uge 45 Workshop 3  - Temagrupper møde hvert 
kvartal 

- Etablering af 
sundhedshus i Havndal 

Indsamling af data til:  
- social network analysis 
- readiness to change 

 

 

  

Jul  Aug 

  

 

 

 

  

Sep  Okt 

  

 

 

 

  

Nov  Dec 

  

 

 

 

  

2022  2023→ 

  

 

 - Forberede STICKE 
workshops 

- Forberede STICKE med 
børn  

- Modning i kommunen og 
Havndal 

- Rekruttering til 
Workshop 1 og 2 

 

 

- Uge 41 Workshop 1 

- Uge 43 Workshop 2 

 - Temagruppe møde nr.1  - September: Testdage i 
Havndal Børneby 

- Accelerometermålinger 

Indsamling af data til:  
- social network analysis 
- readiness to change 

 Figur 4 Foreløbig tidsplan 
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Bilag 1 – Protokol for lokalsamfundsmål 
 
Item Outcome(s) of interest Instrument/Measure Method Data collection 

Readiness to 
change 

Baseline and change in: 
1) Community knowledge 
about the issue 
2) Existing community 
efforts 
3) Community knowledge 
of the efforts 
4) Leadership 
5) Community attitudes 
6) resources related to the 
issue 

The Community 
Readiness Model 

One-to-one 
interviews 

12 interviews of 45-75 
minutes  
 
Collection before WS1 
Collection after WS3 
1-year follow up 
2-year follow up 
4-year follow up 

Social Network Strength and importance of 
relationships 
- Density 
- Centrality 
- "Opinion leader" 
And change over time 

Social network dynamics Survey 
 
 
Semi structured 
interviews 

Survey delivered to 
stakeholders in WS 
 
Collection before WS1 
Collection after WS3 
1-year follow up 
2-year follow up 
4-year follow up 
 

Actions 
implemented 

Number of actions 
implemented 
Place of influence within 
the CLD 
Stakeholders 
 

Add action variables 
within STICKE 

Ongoing 
communication with 
working groups after 
WS 3 
 
Semi structured 
interviews with 

6-12 interviews with 
working group leaders 
of 30-45 minutes 
 
 
Collection after WS3 
1-year follow up 
2-year follow up 



 
 

working group 
leaders 
 

4-year follow up 

Change in 
system maps 

CLD CLD Monitoring CLD 
 
Develop new CLD 
 
Focus groups 
 

CLD at ‘baseline’ 
 
2- year follow up 
4-year follow up 
 
Collection of focus 
groups at 2 and 4-year 
follow up 
 

Process 
evaluation 

Community response to the 
systems intervention 
 
 
Process evaluation  
 

Survey based on CLD 
 
 
 
Various qualitative 
methods on three 
components: a) Context, 
b) Implementation 
(process, fidelity, dose, 
adaption and reach) and 
c) Mechanism of impact 
(participants response, 
mediators, unexpected 
occurrences) 

Survey based on CLD 
from WS3 
 
 
Interviews and/or 
focus groups 

Collection after WS3 
1-year follow up 
2-year follow up 
4-year follow up 
 
Interviews -> context 
community members 
Focusgroups -> 
implementation 
stakeholders 
Interviews ->  
mechanism of impact 
community members 

     



Bilag 2 – Protokol for målinger på børn 
 

Antropometri 
 
Højde måles med Tanita Leicester Transportable højdemåler og vægt og fedtprocent 
med måles med InBody 230 multifrequency body composition analyser. Målinger 
udføres af en projektmedarbejder eller af den lokale sundhedsplejerske, uden 
resultaterne videregives til børnene. Hvis børnene udviser interesse for en drøftelse af 
disse mål henvises til skolens sundhedsplejerske.  
 

Stillesiddende og fysisk aktivitet 
 
Alle børns stillesiddende og fysisk aktivitetsniveau bestemme objektivt ved at børnene 
i 7 dage bærer accelerometre af typen Axivity AX3. Børne vil bære accelerometret på 
låret fastgjort på låret med enten plaster/tape eller i et elastikbælte, hvis barnet ikke 
tåler plaster. Barnet vil blive instrueret i at bære det hele tiden i de 7 dage, undtaget 
når de svømmer eller bader, hvis det bærer i elastikbælte. Barnet vil modtage grundig 
information om brugen af accelerometeret de næste 7 dage, som ikke kræver andet 
end at det bliver siddende på låret i hele måleperioden. 
 

Kropslig dannelse (Physical Literacy) 
 
Måling af kropslig dannelse udføres ved brug af den danske version af den Canadian 
Assessment of Physical Literacy (CAPL www.capl-eclp.ca/) og består af 3 fysiske 
målinger som gennemføres på aktivitets-/testdagen på skolen samt nogle spørgsmål 
om selvtillid, motion og viden om fysisk aktivitet (se vedlagte spørgeskema 1) 
  
De fysiske tests består af tre tests: 
1) Motorisk kompetence (Canadian Agility and Movement Skill Assessment (CAMSA)): 
elementer som indgår i denne er hop, løb, kast og spark. Banen gennemgås grundigt 
med eleverne og de afprøver banen først to gange og tredje gang bliver 
gennemførslen scoret af en projektmedarbejder.  
2) Fysisk kapacitet: som måles gennem en løbetest (også kaldt yo-yo test), hvor 
eleverne løber frem og tilbage på en bane på 20 meter. En lyd signalerer hvornår de 
skal løbe og for hvert bip bliver tiden gradvis kortere. Eleven opfordres til at blive ved 
så længe som muligt, men vælger selv hvornår han/hun går ud. 
3) Muskel udholdenhed: 'Planken' dvs. børnene ligger i en planke med tæer og 
underarme i gulvet, denne position holdes så længe som muligt.  

 
Trivsel 
 
Trivsel måles gennem en række spørgeskemaspørgsmål, om generel trivsel, 
relationer, ensomhed, mobning (gennem platformen børnungeliv.dk). 
 



 
 

Krop og bevægelse 
 
I tillæg til målene som foretages via accelerometri spørges til kropstilfredshed, 
selvvurderet bevægelse og form samt aktiv transport, skolevej og bevægelse i skolen 
(gennem platformen børnungeliv.dk). 
 

Søvn 
 
I tillæg til målene som foretages via accelerometri spørges til tidspunktet for hvornår 
barnet går i seng og står op, søvnproblemer og kvalitet herunder forstyrrelse af 
elektronisk devices (gennem platformen børnungeliv.dk). 
 

Fritid 
 
Der spørges til hvad man primært laver i fritiden, om der er gode steder at være 
aktive og hvor tit man bruger faciliteterne, og om man deltager i det, man kunne 
tænke sig (gennem platformen børnungeliv.dk). 
 

Mad og måltider 
 
Her spørges ind til hvad om man prøver noget nyt, hjælper til med maden, 
morgenmad, frokost, aftensmad, frugt, grønt, mælk, energidrik, kakao sodavand, slik 
og kage (gennem platformen børnungeliv.dk). 
 
 
 
 
Spørgeskemaerne er udviklet af BørnUngeLiv (www.børnungeliv.dk). BørnUngeLiv 
startede i 2007 under navnet Skolesundhed.dk. Det var fra begyndelsen et 
samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet støttet af en bevilling 
fra TrygFonden. Den centrale idé var, at kommunerne med udgangspunkt i praksis 
udviklede et fælles arbejdsværktøj – og fra 2011 blev rettighederne til at anvende 
Skolesundhed.dk., det som i dag hedder BørnUngeLiv, overgivet til 
deltagerkommunerne af Aarhus Universitet. Det betyder, at det er 
deltagerkommunerne, der ejer BørnUngeLiv i dag. 
 
Spørgeskemaerne fra BørnUngeLiv er vedhæftet og de spørgsmål der medtages i 
dette projekt er overstreget. 



Item Outcome(s) of interest Instrument/Measure Method Data collection 
Antropometry Height 

Body mass index z-scores 
Fat mass 
Prevalence of overweight 

Tanita Leicester Transportable 
Height measure 
InBody 230 multifrequency 
body composition 
(bioelectrical impedance 
analysis) 

Individual 
measurement 

Examination at 
baseline, after 2 and 
4 years 

Physical activity 
and sedentary 
behavior 

Minutes per day spent on 
moderate and vigorous 
physical activity and 
sedentary activity 
 

Accelerometer (Axivity AX3) Individual 
measurement 

7 days at baseline, 
after 2 and 4 years 

Active transport 
to school 

Prevalence using active 
transport to school  

Børnungeliv.dk  Survey Baseline, after 2 and 
4 years 

Participation 
during leisure 
time activities 

Proportion participating in 
activities during leisure time 

Børnungeliv.dk Survey Baseline, after 2 and 
4 years 

Sleep Hours of sleep  
Time of sleep week 
days/weekends  
Quality of sleep 

Accelerometer (Axivity AX3) 
and Børnungeliv.dk 

Individual 
measurement and 
survey 

Baseline, after 2 and 
4 years 

Diet Daily serves of fruit and 
vegetables 
Frequency of sugar-
sweetened beverage 
Frequency of non-core foods 
(e.g. candy, cake, chips) 
Frequency of helping 
preparing dinner 

Børnungeliv.dk Survey Baseline, after 2 and 
4 years 



 
 

Mental Health General well-being 
Social relations – peers 
Loneliness 
Bullying (Face to face and 
online) 

Børnungeliv.dk 
 

Survey Baseline, after 2 and 
4 years 

Physical literacy Motivation and confidence  
Physical competence 
Knowledge and 
understanding 

A Danish version of the 
Canadian Assessment of 
Physical literacy (CAPL) 

Individual assessment 
of motor skills and 
physical competence 
and survey 

Baseline, after 2 and 
4 years 

 
 
 


