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Abstract: Der er en ny og voksende tro på værdien af sundhedsfremme i det lokale. Projekt SoL der nu har været i gang på Bornholm i et år 
bygger på ideen om at udnytte den særlige sammenhængskraft som lokale samfund besidder. Ideen i SoL projektet er at skabe effekt ved at 
integrere sundhedsfremme over flere platforme. SoL er målrettet supermarkeder, institutioner for børn samt mediabilledet og fokuserer på 
sundere spisning og mindre stillesidning. Projektet har fået en massiv dækning i lokale medier og stor bevågenhed i lokal samfundet, men 
har endnu ikke været formidlet til en bredere kreds indenfor sundhedsfremme og folkesundhedsernæring i Danmark. Denne præsentation 
formidler den første indsigt fra SoL og skitserer ideen bag intervention på tværs af platforme - de såkaldte supersettings.



”There seems to be a 

growing interest and 

belief in the values of 

local community

interventions.” 

Walter Willets

keynote World PHN  

congress, 2012 , Rio 

de Janeiro



En særlig tro på det lokale

Bronfenbrenner Ecological SystemsTheory



Tre platforme

http://www.tv2bornholm.

dk/programmer/bare-lidt-

sundere.aspx?videoID=32

365&vidLoc=NewDB



Tre lokal samfund



Tre forskningsparter



Og en masse lokale!!!!



Kick Off for professionelle

7 marts 2012



Kick Off for professionelle



SoL kick off for borgere



Forankringen
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Medier (TV2)

Mediebaseret massestrategi

Børnehaver

Fritidsordninger

Skoler

Kommunale myndigheder
Civilsamfundsorganisationer

Egnsudviklingsforeninger

Sportsforeninger 

Sundhedsforeninger

Børnefamilier

Supermarkeder

Lokale handelsforeninger

Koordinationsgruppen

BornholmerSundPartnerskab

Offentlige myndigheder

Private virksomheder

Civilsamfundsorganisationer 

Forskningsinstitutioner

Effekt på

børnefamiliers 

viden, holdninger 

og adfærd om mad 

og bevægelse

Forældre

Børn

Interventionsmodel 



Mobilitet på Bornholm

BoShoppe/spise

Arbejde



Mobilitet på Sjælland

BoShoppe/spise

Arbejde



Fordele ved SoL tilgangen

•Koncentreret exponering

•Høj impakt

•Lav impakt

•Lettere at måle på 

intervention

•Lettere sampling



Lokalgrupper
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Integrerede Nedslag

2013 2014

SoL involvering

Forskning

Udarbejdet af Kjeld Poulsen, Steno

Hvad nu SoL?



Hvad er det nye i SoL?

• Særlig sammenhængskraft

• Integreret intervention -

supersettings

• Både kost og bevægelse

• Participatorisk interventionsudvikling

• Aktionsforskning/intervention

• Lokalt partnerskab
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Tak til 

Nordea Fonden

Læs mere

www.sol-bornholm.dk

Tak for opmærksomheden


