
 

 

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer 
Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år  

 
Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes 
elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på pts@ngoforum.dk. Alle godkendte ansøgninger lægges 
op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil.   
 
Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. 
 

Initiativet/aktivitetens navn: 

 

Navn: Kapacitetsopbygning af Netværk for Sundhed og 
Udvikling – et netværk for danske bistandsorganisationer 
engageret i sundhedssektoren i udviklingslandene. 
Kontaktperson: Elisabeth Riber Christensen 
E-mail: erc@sexogsamfund.dk  

Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead 
agency): 

 

Navn: Sex & Samfund 
Adr: Rosenørns Allé 14,1, 1634 København 
Tlf: 33931010 
Kontaktperson: Birgit Lindsnæs, Afdelingsleder (fra 15.juni 
Tanja Detlevsen) 
E-mail: bl@sexogsamfund.dk / tandefh@yahoo.com  

Øvrige (danske) organisationer (oversigt 
vedlægges som bilag): 

Red Barnet, Maternity Worldwide, Dansk Røde Kors, Aids-
Fondet, Globale Læger. 

Ansøgt støtteperiode: August 2012 – juli 2013 

Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM:  200.000 kr 

Ansøgt beløb fra NGO FORUM første støtteår: 200.000 kr 

Andre finansieringskilder til initiativet 
(medfinansiering): 

Egenfinanciering af netværksorganisationer: arbejdstimer, 
lokaler og forplejning 

Resumé (max. 10 linjer): 
Der findes i dag mere end 100 større og mindre danske civilsamfundsorganisationer med et engagement i 
sundhedssektoren i udviklingslandene, som via dette initiativ får mulighed for et koordineret samarbejde til fremme 
af kvaliteten i deres udviklingsbistand, til at styrke civilsamfundets deltagelse i sundhedssektoren i 
udviklingslandene og til at bidrage til udviklingen af dansk udviklingsbistand indenfor sundhedssektoren. Dette 
netværk søger gennem et minimum af en fælles organisering at tilbyde organisationerne kendskab til nyere 
tendenser indenfor sundhedssektoren indenfor sundhedsforskning (Research for Health) og indenfor global 
sektororganisering f.eks. Action for Global Health. Udenrigsministeriet har i de senere år støttet en udvikling af 
civilsamfundets deltagelse i globale fora, og dette netværk er dermed sektorens eget initiativ til at videreudvikle 
mulighederne. Netværket har formelt kun eksisteret i ca. 1 år, og det er ambitionen med denne ansøgning at styrke 
den allerede meget positive opbakning til initiativet. 
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1. Relevans (max. 1 side) 
 

1.1 Beskriv det faglige tema og problemstillinger, som initiativet/aktiviteten vil beskæftige sig med og 
hvordan relaterer det sig til den danske Civilsamfundsstrategi. 
Adgang til sundhed for alle er essentielt for den sociale, politiske og økonomiske udvikling i verden, men i 
udviklingslandene er adgang til sundhedsfaglige serviceydelser af god kvalitet dog et privilegium, som kun 
de færreste har. Sundhedssektoren oplever i disse år en gennemgribende privatisering, som truer fattiges 
adgang til sundhedsydelser. For at styrke sundhedssektoren i Syd er der behov for civilsamfundets kritiske 
analyse af den universelle adgang til sundhedsydelser, og mange steder må civilsamfundet træde til i 
betydelig grad for at dække behovet for sundhedsydelser.  
 
Globalt er der kommet et stigende fokus på at integrere en rettighedsbaseret tilgang i udviklingsbistanden. 
Udenrigsministeriets nylige udkast til en ny udviklingsstrategi er et eksempel herpå. Civilsamfundet styrker 
befolkningen i at kræve deres ret til sundhedsydelser og til at holde staten ansvarlig som serviceudbyder. 
Udviklingen af sociale indikatorer vinder også frem hos internationale aktører som WHO, som sætter de 
faglige standarder i sektoren. Der åbner sig derved muligheder for at bygge bro mellem donorer, 
forskningsverdenen og civilsamfundet. Disse overordnede problemstillinger vil følges i netværket og 
tænkes ind i aktiviteterne. 
 
I Danmark er der behov for at styrke samarbejdet i det danske civilsamfund indenfor sundhedsområdet - et 
behov der er blevet bekræftet ved NGOernes interesse og tilslutning til hidtidig afholdte 
netværksaktiviteter. Mange danske NGO’er i sundhedssektoren kender ikke hinanden, og der er ikke en 
samlet NGO stemme, som kan give med- og modspil til den danske udviklingspolitik indenfor 
sundhedsområdet. Der er ligeledes en interesse blandt danske NGO’er for at styrke deres kapacitet i 
forhold til samarbejdet med partnerne i syd. Initiativet vil derfor arbejde for at alle netværksorganisationer i 
Danmark får kendskab til globale strømninger og relevante organiseringer, som f.eks. COHRED1 og at 
netværket styrkes til at sætte sundhedssektoren på udviklingsdagsordenen herhjemme og internationalt.2 
 

1.2 Hvad er målet for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået? 
1) At styrke medlemsorganisationernes kapacitet som NGO’er engageret i sundhedssektoren gennem 
læring og videns- og erfaringsudveksling både indbyrdes og sammen med eksterne forskere og praktikere. 
Den faglige viden skal styrke kvaliteten af NGO’ernes projektarbejde med sydpartnere samt det 
strategiske fokus udadtil.  
2) At styrke netværkets identitet og afdække og udvikle netværkets rolle og muligheder indenfor 
fortalervirksomhed i national og international sammenhæng gennem dialog og møder med nationale og 
internationale netværk. Øget dialog og samarbejde med andre netværk og institutioner skal styrke 
netværkets prioriteringer i forhold til hvilke dagsordener der skal fremmes og hvordan.  

 
1.3 Hvem forventes at få udbytte af initiativet/aktiviteten? 

Primært vil det være netværksorganisationerne, (NGO’er, forskere, praktikere) der får udbytte af initiativet. 
Medlemmernes partnere i syd forventes indirekte at profitere af initiativet. Aktører som Danida og den 
bredere offentlighed med interesse indenfor sundhed og udvikling ventes også at profitere af initiativet. 
 
 

1.4 Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer til 
civilsamfundsorganisationer i syd. 
Ved at kapacitetsopbygge det danske civilsamfund vil netværksorganisationerne få viden og redskaber til 
at højne kvaliteten i samarbejdet med sydpartnerne og til i højere grad at integrere fortalervirksomhed i 
deres samarbejde med sydpartnere. 

                                                 
1 Int. organisation, som arbejder med sundhedsforskning på tværs af ministerier, forskere, NGO’er mfl., http://www.cohred.org/ 
2 A guidance note to Danish Development Assistance to Health, 2009, Danish Ministry of Foreign Affairs, relevans ift. Danidas mål 

og strategi for udvikling af sundhedssektoren i udviklingslandene. S. 14-15 og 20-21. 



 

2. Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 1 ½ sider) 
 

2.1 Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og 
forundersøgelser.  
Netværket er blevet etableret på baggrund af en undersøgelse i NGO miljøet fra 20103, foranlediget af Sex & 
Samfund, hvor det viste sig, at over 100 NGOer i Danmark arbejder med sundhed i udviklingslandene. 
Undersøgelsen fandt, at en række NGO’er havde interesse i at udvikle et samarbejde indenfor 
sundhedsområdet. Netværket blev lanceret d 6. april 2011 på et offentligt møde organiseret af Røde Kors, 
Red Barnet og Sex & Samfund. Netværket for Sundhed og Udvikling har konstitueret sig med en aktiv 
koordinationsgruppe (kaldet arrangørgruppen), der har et kommissorium. Gruppen er åben for alle og består 
pt af Dansk Røde Kors, Red Barnet, Maternity Worldwide, Globale læger, Aids-Fondet og Sex og Samfund. 
Der har hidtil været afholdt 3 større fællesseminarer med 25-30 deltagere pr gang og netværksorganisationer 
har dannet arbejdsgrupper med følgende temaer: 1) Health Sector Strengthening, 2) Mor-barn sundhed, 3) 
Vand og Sanitet 4) Non-Communicable Diseases. Netværket har løbende diskuteret dets formål og 
fremtidige rolle og fokus. Set i det lys besluttede koordinationsgruppen i starten af februar at søge NGO-
forum om midler til at styrke netværkets udvikling. I marts 2012 blev der indkaldt til et fællesmøde med det 
formål at identificere mulige aktiviteter til gavn for netværket som helhed men også i forhold til specifikke 
interesser. Forslagene til aktiviteter blev efterfølgende drøftet og prioriteret af koordinationsgruppen. De 
foreslåede aktiviteter i denne ansøgning afspejler et fokus på den overordnede udvikling af netværket som 
tager udgangspunkt i interesseområderne i de aktive arbejdsgrupper. 
 

2.2 Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer til initiativet f.ex. medarbejder tid, 
økonomisk bidrag og ledelsens opbakning? 
Aktiviteterne tager udgangspunkt i organisationernes egne ønsker og er drevet frem på eget initiativ. 
Netværksorganisationerne deltager i både prioritering, planlægning og gennemførelse af de enkelte 
aktiviteter. Desuden bidrager de med henholdsvis lokaler, forplejning og arbejdstimer. Koordinations- og 
arbejdsgruppemøder vil fortsat afholdes af netværksorganisationerne. Hidtil har de deltagende 
organisationer med ledelsens opbakning bidraget med arbejdstimer, lokaler og forplejning til de enkelte 
koordinationsgruppemøder og medlemsaktiviteter. 

 
2.3 Hvordan vil initiativet sikre at kapacitetsudviklingen forankres bredt i de deltagende organisationer? 

Som understreget i ovenstående er det vigtigt, at initiativet er drevet af netværksorganisationerne selv og at 
aktivitetsrækken afspejler både det brede interessefelt og mere specifikke tematiske interesser. Det er 
altafgørende at aktiviteterne er relevante for organisationerne. Denne forankring sikres blandt andet ved, at 
alle temamøder er todelt hvor 50% af tiden bruges til at evaluere og diskutere nye ideer og forslag til 
arrangementer. Desuden er koordinationsgruppe og arbejdsgrupper åbne for alle, som ønsker at engagere 
sig i netværket. Forankring internt i netværksorganisationerne er på nuværende tidspunkt op til de enkelte 
deltagere og repræsentanter at sikre i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt. 
 

2.4 Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. medlemmer af denne), 
ansvarsfordeling, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt 
økonomistyring. 
Sex & Samfund er lead organisation og har det overordnede ansvar for administration, økonomistyring og 
afrapportering af initiativet. En tovholder fra Sex & Samfund vil i samarbejde med koordinationsgruppen have 
ansvaret for at koordinere og administrere aktiviteterne, indkalde til koordinationsgruppemøder samt 
opdatere hjemmesiden.  
 
Koordinationsgruppen har ansvaret for den løbende koordinering, opfølgning og evaluering af initiativet. Den 
har desuden ansvaret for planlægning og gennemførelse af de aktiviteter som er foreslået på vegne af 

                                                 
3
 Engaging Danish NGO’s in research for health, 2010, Sex og Samfund  



netværket. 
 
Arbejdsgrupperne har selv en tovholder i spidsen, som har ansvaret for planlægning og gennemførelse af de 
forskellige tematiske møder. Herunder også at organisere inddragelse af eksterne ressourcepersoner. 
 

2.5 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt. 
koordinator og/eller konsulenter. 
Der søges om støtte til en tovholder/koordinatorfunktion til 15 timer om måneden. De aktive medlemmer har 
hidtil brugt en del tid på netværket, og det er nødvendigt med støtte til koordinator timer for at sikre 
gennemførelsen af den udvidede aktivitetsramme. Koordinatoren vil have ansvar for følgende: 

 Administration, økonomistyring, afrapportering af initiativet 

 Koordinering af aktiviteter i samarbejde med koordinationsgruppen 

 Kontakt til netværksorganisationerne som f.eks. indbydelse til møder, referat m.v. 

 Opdatere hjemmeside med nyt fra aktiviteter, arbejdsgrupper mm 
 

Under de enkelte aktiviteter afholdt af arbejdsgrupper og koordinationsgruppen er inkluderet få timer til 
tovholder til forberedelse af aktiviteten. Derudover vil netværket bidrage med nødvendige ekstra 
arbejdstimer.  
 
Der vil blive indbudt eksterne ressourcepersoner i forbindelse med enkelte aktiviteter. Da et primært formål 
med initiativet er, at styrke netværkets viden indenfor udvalgte sundhedsområder, er der behov for input fra 
eksperter indenfor de respektive områder. 

 

3. Aktiviteter og resultater (max. 1 side) 
 

3.1 Beskriv kort initiativets (hoved)aktiviteter for hele perioden og de resultater, som de forventes at føre 
til (aktiviteter og indikatorer listes i bilag 3). 
 Sundhedsnetværket vil afholde en række møder og seminarer, som beskæftiger sig med overordnede4 og 
mere specifikke5 problemstillinger indenfor sundhedssektoren. Det er også et selvstændigt formål at støtte 
selvorganiseringen af civilsamfundet i Danmark indenfor sundhedsområdet. Der vil blive arrangeret møder 
med internationale sundhedsnetværk med henblik på eventuelt at formalisere et samarbejde med disse 
netværk og styrke netværkets fortalervirksomhed. Initiativet vil desuden afholde en række aktiviteter med 
særlig interesse for arbejdsgrupperne. De har til formål at tilføre ny viden, erfaringer og viden om best 
practices inden for mere specifikke områder af sundhedssektoren. Til at samle og videreformidle information 
om netværkets initiativer og resultater ønskes oprettelse af en hjemmeside tilgængelig for både 
netværksorganisationerne og den bredere offentlighed.  
 
Følgende resultater forventes at komme ud af initiativet: 

 Netværksorganisationer får kendskab til globale strømninger og NGO organiseringer 
indenfor sundhedssektoren så som Action for Global Health, Research for Health og 
COHRED (aktiviteter: 1.4,1.5,2.1,2.7) 

 Netværksorganisationernes kendskab til hinanden styrkes og danner mulighed for nye 
alliancer og ideudvekslinger (resultat af samlede initiativ) 

 Øget samarbejde med sundhedsforskere som arbejder med sociale indikatorer, Research for 
Health (aktivitet: 2.7) 

 Styrket basis for og fokus på fortalervirksomhed som synliggøres gennem debatindlæg og 
andre advocacy tiltag foranlediget af netværksorganisationerne (resultat af samlede initiativ) 

 Ny viden blandt netværksorganisationer om innovative metoder, best practices og erfaringer i 
syd indenfor specifikke sundhedsområder. (aktiviteter: 1.1,1.2, 1,3,1.6,1.7,1.8) 

                                                 
4
 Eks henvisning til aktiviteter 1.4., 1.5., 2.1. og 2.7. 

5
 Eks henvisning til aktiviteter 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7. og 1.8. 



 
    
3.2 Beskriv hvordan aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og eventuelt evalueret herunder 

hvordan medlemsorganisationerne inddrages. 
Aktiviteterne vil løbende blive evalueret af koordinationsgruppen og der vil blive udarbejdet en statusrapport 
efter hvert halve år. Hver enkelt aktivitet vil blive evalueret i koordinationsgruppen i dialog med den 
ansvarlige tovholder for den enkelte aktivitet. Dokumentation indhentes desuden gennem indbydelser, 
deltagerlister og referater fra de enkelte aktiviteter samt koordinationsgruppemøder. 
 
Netværksorganisationerne er initiativtagere og arrangører af aktiviteterne og dermed naturligt inddraget i 
initiativet. Som tidligere nævnt er koordinationsgruppen og arbejdsgrupper åbne for alle og der er mulighed 
for at ytre holdninger og ideer og påvirke netværkets form og udvikling. 

 
3.3 Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk. 

Netværket har overvejet muligheder omkring samarbejde med andre relevante aktører så som uddannelses- 
og forskernetværk, netværk for Non-Communicable Diseases, det nye rettighedsnetværk (FORDI) samt med 
Aidsnet.Der er dog endnu ikke udarbejdet mere konkrete ideer omkring relevans og formål med et sådant 
samarbejde. 

   

4. Metode og vidensdeling (max. 1 sider) 
 

4.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder der vil anvendes til kapacitetsopbygning, formidling, 
vidensdeling og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed.  
Initiativet i sig selv er nyt, da det lægger op til samarbejde blandt danske NGO’er med engagement i 
sundhedssektoren i syd, hvilket ikke har været gjort tidligere. Desuden lægger initiativet op til at udvikle 
samarbejdet med sundhedsforskere for derved at presse på for en mere kritisk tilgang til forståelsen af 
sundhedsproblematikker i Syd. 
 
Initiativet vil afholde aktiviteter med oplæg, præsentationer, dialog og erfaringsudveksling. De metodiske 
overvejelser vil være op til den ansvarlige tovholder og/eller arbejdsgruppe og vil naturligvis afhænge af de 
enkelte aktiviteters formål.  
 
Initiativet har først og fremmest til formål at styrke civilsamfundet indenfor sundhedssektoren i Danmark. Det 
er for tidligt et stadie at inddrage mere strategiske overvejelser omkring netværkets rolle i forhold til 
sydpartnere. Det er dog hensigten, at dette aspekt skal udvikles i takt med at netværkets fundament styrkes i 
Danmark.  
 

4.2 Beskriv hvorledes den opnåede faglige viden og resultater formidles til medlemsorganisationer og 
andre. 
Viden og resultater fra aktiviteterne vil formidles dels gennem de deltagende netværksorganisationer, dels 
via en hjemmeside og dels gennem formidling og indlæg til den offentlige debat indenfor 
sundhedssektorudviklingen i syd. Enkelte af aktiviteterne vil desuden munde ud i et konkret skriftligt 
materiale, som formidles videre blandt andet via hjemmesiden. 

 

5. Bilag 
 
Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren): 
 

Bilagsnr. Bilagstitel: 

1 Liste over medlemmer, deres egen-bidrag/involvering og eventuelt institutionel forpligtelse 

2 Budget (Brug venligst format) 

3 Aktivitetsplan (Brug venligst format) 



4 Kommissorium 

5 Liste over netværksorganisationer 

6 Referater fra Fællesmøder og Koordinationsgruppemøder 

7 Tidslinje for aktiviteter 

 
NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere 
information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen.  


