Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer

Tillægsblad til ansøgning vurderet som ”støtteværdig med betingelse”
27. juni 2017
Ansøgningsrunde: 1, 2017
Projekttitel: ”Link it to health” – Kapacitetsopbygning ift. at relatere sundhed til de øvrige verdensmål
Journalnr. GF.2017.1.LinkItToHealth
Ansøgningen blev vurderet af bevillingsudvalget til ”støtteværdig med betingelse”:
”Ejerkredsen til initiativet skal udvides med ansøgerforpligtelser på alle deltagende organisationer. De fem
workshops for den sekundære målgruppe skal klart defineres inden for en kapacitetsudviklingsramme med
klare, selvstændige læringsmål, outcome og output, der tydeligt adskiller sig fra, hvad der kunne
kategoriseres som fortalervirksomhed. Friløb kan se fra organisationer med ansøgerforpligtelser.
Fremsendelse af detaljerede budgetnotet. (se yderligere kommentarer i BU-note)”
Aidsfondet har fremsendt dokumentation, der imødekommer de fire betingelser, som BU har opstillet for
endelig godkendelse:
Betingelse 1: Ejerkredsen til initiativet skal udvides med ansøgerforpligtelser på alle deltagende
organisationer.
• Der er fremsendt tilfredsstillende ansøgerforpligtelser fra Københavns Universitet, Maternity
Foundation, NCD alliancen, Røde Kors og WoMena.
Betingelse 2: De fem workshops for den sekundære målgruppe skal klart defineres inden for en
kapacitetsudviklingsramme med klare, selvstændige læringsmål, outcome og outputs, der tydeligt adskiller
sig fra, hvad der kunne kategoriseres som fortalervirksomhed.
• Den fremsendte dokumentation vurderes til at være tilstrækkelig til at imødekomme ovenstående
betingelse.
Betingelse 3: Frikøb kan kun ske fra organisationer med ansøgerforpligtelser.
• Den fremsendte dokumentation vurderes til at være tilstrækkelig til at imødekomme ovenstående
betingelse.
Betingelse 4: Fremsendelse af detaljerede budgetnoter.
• Den fremsendte dokumentation vurderes til at være tilstrækkelig til at imødekomme ovenstående
betingelse.
Dermed vurderes de fire betingelser imødekommet, og ansøgningen er indstillet som støtteværdig 20. juni
2017 af bevillingskonsulent Lisbet Fich.
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Ansøgningsskema
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer (rev. 06.2015)
Dette skema anvendes til ansøgninger om længerevarende initiativer med et budget på mellem
75.000 kr. og 400.000 kr. og som strækker sig over 12 til 36 måneder.
Der henvises til Retningslinjer og bevillingskriterier for ”Pulje til støtte af
kapacitetsudviklingsinitiativer” for en nærmere beskrivelse af intentionen bag puljen,
ansøgningsmuligheder, vurderingskriterier og bevillingsprocessen. Alle relevante dokumenter kan
hentes på www.globaltfokus.dk/pulje.
Vær også opmærksom på, at initiativer, der er under udvikling, skal lægges på Globalt Fokus’
Puljebørs for at sikre at evt. interesserede organisationer får mulighed for at tilslutte sig initiativet,
hvis behov og mål passer inden for initiativets ramme –find information om Puljebørs på
http://globaltfokus.dk/pulje/puljebors
Alle afsnit i nedenstående ansøgningsskema skal udfyldes. Dog er de angivne underpunkter (bullet
points) i de enkelte afsnit kun vejledende med mindre andet er angivet. Ikke alle underpunkter vil
være lige relevante for alle typer ansøgninger, og I kan frit bytte om på rækkefølgen. Det
afgørende er, at initiativet er beskrevet klart. Det er ansøgerenes ansvar, at der er tilstrækkelige
informationer tilstede til, at bevillingsudvalget kan vurdere ansøgningen i henhold til
retningslinerne og de opstillede vurderingskriterier.
Ansøgning skal være på MAX 6½ SIDE (eksl. forside og bilag). Det angivne max side antal for de
enkelte afsnit er vejledende. Ansøgningen sendes elektronisk som word dokument til Globalt
Fokus’ puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner på rlt@globaltfokus.dk samt vores infomail
info@globaltfokus.dk. Alle godkendte ansøgninger lægges op på Globalt Fokus’ hjemmeside som
pdf fil.
Initiativets titel:

”Link it to health” – Kapacitetsopbygning ift. at relatere
sundhed til de øvrige verdensmål

Juridisk og økonomisk ansvarlig Organisationens navn: AIDS-Fondet
organisation (’lead organisation’):
Adresse: Vestergade 18E
Kontaktperson: Mille Herskind
Tlf: +45 24672354
E-mail: herskind@aidsfondet.dk
Øvrige ansøgende organisationer Organisationens navn: Sex & Samfund
(Bilag 1: ’Ansøgerforpligtelse’ for Adresse: Lergravsvej 59, 2300 København S
samtlige ansøgende organisationer Kontaktperson: Ida Klockmann
skal vedlægges):
Tlf: +45 25393001
E-mail: ik@sexogsamfund.dk
Organisationens navn: BØRNEfonden
Adresse: Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V
Kontaktperson: Iben Rasmine Østergaard Marcussen
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Tlf: +45 50605441
E-mail: im@bornefonden.dk
Organisationens navn: Københavns Universitet
Adresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K
Kontaktperson: Siri Tellier
Tlf: +45 27280656
E-mail: stellier@sund.ku.dk
Organisationens navn: NCD Alliancen
Adresse: Strandboulevarden 49, 2100 København Ø
Kontaktperson: Susanne Volqvartz
Tlf: Tel: +45 35257249
E-mail: susan@cancer.dk
Organisationens navn: Maternity Foundation
Adresse: Sortedam Dossering 81, 2100 København Ø
Kontaktperson: Anne Cecilie Frellsen
Tlf: +45 51939192
E-mail: ida@maternity.dk
Organisationens navn: Røde Kors
Adresse: Blegdamsvej 27, 2100 København Ø
Kontaktperson: Iben Gejl Valbak
Tlf: +45 35299681
E-mail: ibval@rodekors.dk
Organisationens navn: WoMena
Adresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K
Kontaktperson: Maria Zabell
Tlf: +45 22619843
E-mail: zabell83@gmail.com
Ansøgt støtteperiode: min.
måneder – max 36. måneder:

12 Fra: 01.08.2017 til: 31.01.2019 (antal mdr. i alt: 18)

Ansøgt beløb fra Globalt Fokus (min. 375.500,00 kr.
75.000 kr. – max. 400.000 kr):
Hvis relevant: medfinansiering af
betydning for gennemførsel af
initiativet i form af anden donor
finansiering, deltagerbetaling etc.
Eventuelt tidligere bevillinger til
beslægtede initiativer gennemført af
ansøgergruppen
eller
lead
organisation
(navn,
j.nr.,
implementeringsperiode,
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Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer fra NGO Forum
01.02.2014 – 31.12.2014: 200.000 Dkk.
Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer fra NGO Forum
01.08.13 - 31.01.14: 120.000 Dkk.
Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer fra NGO Forum
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afslutningsdato og beløb):

01.08.12 - 31.07.13: 198.998 Dkk.

FNs 17 verdensmål anerkendes som indbyrdes afhængige. Af særlig relevans for dette initativ er
verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel for alle, som udover at være et mål i sig selv også er et middel
til at opnå de øvrige verdensmål. Der ansøges om midler til et forløb med fokus på at opbygge
kapaciteten til at tænke og arbejde med sundhed i relation til de øvrige verdensmål og de tre
dimensioner af bæredygtig udvikling. Den primære målgruppe er Sundhedsnetværkets medlemmer.
Målet er, at opbygge en bedre forståelse for relationerne mellem sundhed og andre verdensmål og
mellem forskellige metoder inden for global sundhed, og hermed bringe sundhed i spil overfor danske
interessenter, der arbejder med sundhed i dansk udviklingspolitik, globalt eller i udviklingslande.
Denne viden vil blive formuleret til redskaber, som videreformidles til organisationernes partnere i
syd, så de kan lave tilsvarende arbejde over for deres interessenter. Ud over Sundhedsnetværket
inddrages: 1) ikke-sundhedsfaglige organisationer og 2) virksomheder, beslutningstagere, embedsfolk,
forskere etc. De skal kapacitetsopbygges til at forstå, hvorfor og hvordan sundhed er relevant for dem.
Dette vil styrke muligheden for at nå verdensmålene generelt.
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1. Forberedelse (max. 1 side)
Sundhedsnetværket
Sundhedsnetværket er et netværk for civilsamfundsorganisationer, der arbejder med og for sundhed
i udviklingslande og i dansk udviklingspolitik. Netværket har eksisteret som en platform siden 2013,
hvor medlemmerne har delt viden og erfaringer fra udviklingsprojekter, og lavet fælles aktiviteter
inden for global sundhed.
Sundhedsnetværket består af følgende medlemmer: AIDS-Fondet, Børnefonden, International
Medical Cooperation Committee, den danske NCD Alliance, Dansk Røde Kors, WoMena og Sex &
Samfund. Alle medlemmer har bidraget til at udvikle initiativet oag vil deltage i implementering
heraf, mens en mindre tovholdergruppe vil have ansvaret for at organisere aktiviteterne. Lignende
konstellationer har før vist sig at fungere godt for Sundhedsnetværket, og det har ikke forhindret
fælles bidrag og delt ejerskab netværksmedlemmerne imellem.
Udvikling af initiativet
Ideen til kapacitetsudviklingsforløbet er opstået på baggrund af analyser af muligheder og
udfordringer ved 1) nedskæringerne af udviklingsbistanden, 2) den danske handlingsplan for
implementering af verdensmålene, og 3) den udviklingspolitiske og humanitære strategi.
Tendensen er, at sundhed er gledet mere og mere ud af den danske udenrigspolitiske indsats. Det
er bestemt et stort problem for vores partnere i syd, som samtidig oplever, at sundhed generelt er
under pres efter Donald Trumps genindførelse af den såkaldte Global Gag Rule, som fratager
finansiering fra sundhedsorganisationer i syd, hvis deres arbejde på nogen som helst måde kan
relateres til abort. Denne tendens bør imødegås af lande som Danmark.
Sundhedsnetværket har det seneste år fokuseret sit samarbejde på at styrke implementeringen af
verdensmål 3 om sundhed og trivsel gennem udbredelse af kendskab til sundhedsmålet, diskussion af
samme, forankring blandt danske sundhedsaktører, der arbejder i Danmark og internationalt og
fælles fortaleraktiviteter overfor særligt danske beslutningstagere, det relevante embedsværk,
virksomheder, andre civilsamfundsorganisationer og den brede befolkning. Læringen herfra har
været, at sundhedsmålet i sig selv er bredt og indeholder mange forskelligartede delmål. Samtidig har
vi oplevet, hvordan sundhed generelt ikke anerkendes som afgørende for bæredygtig udvikling, og at
der stadig er store skel mellem den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, hvor de
sidstnævnte ofte prioriteres på bekostning af de sociale i stedet for at se på deres indbyrdes
afhængighed af hinanden. Endelig er det vores erfaring, at der også mellem sektorer (forskning,
civilsamfund, virksomheder etc.) er store skel, som besværliggør læring på tværs af sektorer, som
ellers kunne være til fordel for den endelige målgruppe i syd.
Sundhedsnetværket er forankret via medlemmernes lige ønske om at arbejde for sundhed og
trivsel, og via forskelle i ekspertise inden for sundhedsområdet og i forskellige samarbejder med
ikke-sundhedsaktører. Samtidig har medlemmerne følt sig begrænset og i mangel på den fornødne
viden og kunnen til at udøve fælles fortaler- og samarbejde med det ikke-sundhedsfaglige
civilsamfund og aktører uden for civilsamfundet. Dette behov og den særlige ekspertise udgør et
stærkt udgangspunkt for at kunne lære af hinanden. Det nye ved dette initiativ er, at
medlemmernes individuelle kompetencer bliver brugt til at kapacitetsopbygge andre medlemmer
langt mere kompetent og systematisk end tidligere, ligesom at de bliver bragt i spil i forhold til
andre sektorer, som 2030-dagsordenen lægger op til. Forløbet vil kunne gavne både
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netværksmedlemmernes eget arbejde inden for et specifikt sundhedsområde, deres fælles
arbejde for global sundhed samt deres samarbejde med andre aktører uden for sundhedsområdet
og civilsamfundet.
Selvom der ofte tales om de vigtige links mellem verdensmål og aktører, er det kun få, der lader til at
have den faglige ekspertise til at gøre ord til handling. Derfor ønskes et forløb med fokus på at
opbygge deltagernes kapacitet til at tænke og arbejde med sundhed i relation til de andre verdensmål
og med forskellige aktører. Herved vil deltagerne lære at forstå sammenhængene og ikke mindst lære
at bruge dem i praksis.
Videre vil Sundhedsnetværket i juni afholde en større Sundhedskonference, med henblik på at
samle forskellige aktører, der er interesserede i at styrke deres arbejde med FNs sundhedsmål.
Sundhedsnetværket ønskede oprindeligt at bruge denne konference til at linke verdensmål 3 til de
andre verdensmål, men har i planlægningen måtte erkende, at der endnu ikke besiddes den
nødvendige tværfaglige kunnen hertil. Initiativet vil bygge videre på læringen fra denne
konference omkring hvordan sundhedsmålets delmål fortolkes, hvordan det allerede
implementeres og kan implementeres i fremtiden, samt hvilke aktører der arbejder med
sundhedsmålet i national og international sammenhæng og inden såvel som uden for
civilsamfundet.

2. Faglig/metodisk fokus og kapacitetsmæssige behov (max. 2 sider)
Forløbets metodiske fokus
I forhold til behovsafdækning har Sundhedsnetværkets medlemmer i løbet af det sidste år
diskuteret egne kompetencer, samt mangler på samme i forhold til fælles indsatser og effekten
heraf. Konklusionerne fra disse diskussioner ligger til grund for dette initiativ. For at overkomme
hovedproblemet om, at sundhed er gledet ud af den danske udviklingspolitiske dagsorden, og at
sundhed globalt set er under massivt pres, er der behov for at sikre en fremtidig plads for sundhed
i dansk udviklingspolitik, samtidig med at sundhed i langt højere grad skal kobles til de øvrige
verdensmål.
For at dette kan lade sig gøre, har vi behov for et stærkt dansk civilsamfund, som kan arbejde
sammen og presse regeringen og andre aktører til at prioritere sundhed i sin udviklingsbistand, og
dermed kæmpe imod kræfter som Trump og sikre bæredygtig udvikling ved at implementere
verdensmålene.
Sundhedsnetværkets medlemsorganisationer arbejder alle for global sundhed, og besidder en stor
viden inden for specifikke sundhedsfaglige områder såsom børnedødelighed, hiv/aids og ikkesmitsomme sygdomme, der også er udspecificeret via delmålene til verdensmål 3. Samtidig
samarbejder medlemmerne allerede i forskellige grader med forskellige aktører og i forskellige
sektorer. Et oplagt metodisk udviklingsmål er derfor at styrke netværksorganisationernes kapacitet
til at arbejde med forskellige aktører og dermed metoder inden og uden for civilsamfundet.
Hermed vil vi styrke den brede gruppe af aktører, som arbejder med og for global sundhed, så vi
stå stærkere i kampen for at sikre, at sundhed anerkendes som afgørende for bæredygtig
udvikling.
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Sundhedsnetværket vil endvidere bringe den tillærte viden om metoder i spil med andre
interesserede aktører uden for sundhedssektoren. Herigennem vil et metodisk fokus ligge i at 1)
informere aktører uden for sundhedssektoren om sundhedsmålet, og 2) diskutere med og lære af
dem i forhold til, hvordan sundhed er vigtigt i opnåelsen af ’deres’ verdensmål, og hvordan vi på
tværs af verdensmålene kan bidrage til opnåelsen af bæredygtig udvikling og alle verdensmålene.
Det er håbet, at andre aktører kan lade sig inspirere til lignende forløb med deres respektive
fagområde i centrum.
Forløbets målgrupper
Ud fra ovenstående afklaring af det metodiske fokus illustreres to målgrupper:
1. Sundhedsnetværkets medlemmer, der i et undervisningsforløb har fagligt fokus på global
sundhed på tværs af hinandens specifikke sundhedsfaglige arbejde, på tværs af aktører
uden for sundhedssektoren og civilsamfundet og i relation til de øvrige verdensmål. Dette
er den primære målgruppe for kapacitetsudviklingsforløbet, og det vil være disse
medlemmer, der deltager i et længere fælles undervisningsforløb.
Blandt den primære målgruppe er vi tre ansøgerorganisationer (AIDS-Fondet, Sex & Samfund og
BØRNEfonden), og der forventes deltagelse fra resten af Sundhedsnetværkets medlemmer (i alt 10
organisationer) i forløbet.
2. Virksomheder, embedsfolk, forskere og ikke-sundhedsfaglige aktører i civilsamfundet, der
via workshops har fagligt fokus på deres respektive fagområde og dettes relation til
sundhedssektoren, ligesom deres potentielle samarbejde med sundhedsaktører globalt og i
syd bringes i spil. Dette er sekundære målgrupper for kapacitetsudviklingsforløbet, da
disse vil deltage på frivillig basis og kun i kortere dele af forløbet.

3. Mål og forventede forandringer (max. 1 side)
Mål
•

Det overordnede mål med kapacitetsudviklingsforløbet er at styrke Sundhedsnetværkets
medlemmer i at kunne analysere og arbejde på tværs af sundhed og andre sektorer og
med andre aktører uden for sundhedssektoren og civilsamfundet, og dermed optimere
effekten af sit fortalerarbejde for at øge dansk prioritering af sundhed i syd.

Delmål
I henhold til ovennævnte målgrupper i forløbet opstilles følgende delmål:
1. Sundhedsnetværkets medlemmer udvikler stærke kompetencer og værktøjer til at arbejde
med forskellige metoder på tværs af sundhed og andre verdensmål og med forskellige
aktører uden for sundhedssektoren og civilsamfundet.
2. Andre aktører uden for sundhedssektoren og civilsamfundet gøres interesserede og får
indblik i at arbejde med sundhed i relation til deres respektive fagområde og med
forskellige aktører.
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Det er ikke meningen, at de tre ansøgerorganisationer opnår større eller anden læring end de
øvrige medlemmer af Sundhedsnetværket, men at de står for organisering og afholdelse af
initiativets aktiviteter. 8 ud af 10 af netværkets medlemmer vil holde oplæg og kapacitetsopbygge
de øvrige medlemmer, hvilket er baseret på deres særlige viden inden for et specifikt område af
relevans for initiativet.
Delmålene forventes opnået ved udgangen af forløbet, hvormed der skabes grobund for at opnå
det mere langsigtede overordnede verdensmål for global sundhed. Der ønskes nedenstående
konkrete forandringer:
Forandringer blandt Sundhedsnetværkets medlemmer
Forandringsmål
Målgruppen opnår teoretisk forståelse af
tværfaglighed og viden om brugen heraf i
praksis.

Målgruppen får opbygget klare
sundhedsargumenter med tværfagligt fokus,
der styrker deres fælles fortalerarbejde.
Målgruppen udarbejder værktøjer til at lave
fælles fortalerarbejde, som også kan bruges af
partnere i syd
Målgruppen bliver styrket i deres samarbejde
som netværk samt i deres samarbejde med
medlemsorganisationer og andre aktører.
Deltagerorganisationernes arbejde med
sundhed i egne programmer i syd styrkes med
øget viden om relation til verdensmål uden for
sundhedsmålet

Indikator
Resultater fra analyse heraf foretaget forud for
den fælles undervisning samt i slutningen af
forløbet.
X antal deltagere fra hver
medlemsorganisation i initiativets aktiviteter
Udarbejdelsen af et positionspapir for
Sundhedsnetværkets tværfaglige arbejde, brug
af tværfaglige kompetencer i løbende
outreaches og kvaliteten heraf.
Årshjul ift. finansloven, High-Level Political
Forum og lignende med klare nedslagspunkter
for indsatser
Resultater fra evaluering heraf i slutningen af
forløbet samt X antal medarbejdere og X antal
andre aktører, som målgruppen formår at
engagere gennem forløbets aktiviteter.
Resultater fra evaluering heraf i slutningen af
forløbet samt X cases hvor egne programmer
har diskuteres og/eller inkorporeret
verdensmål uden for sundhedsmålet

Forandringer blandt andre aktører uden for sundhedssektoren og civilsamfundet
Forandringsmål
Målgruppen får indblik i relevansen af at
tænke på tværs af sundhed og de øvrige
verdensmål, og hvordan sundhed kan
optimere indsatser for det respektive
fagområde.
Målgruppen får opbygget klare argumenter
med tværfagligt fokus i forhold til deres
respektive fagmandat.
Målgruppen bliver opmærksomme på
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Indikator
Antallet af deltagere fra hver
medlemsorganisation i initiativets aktiviteter.

Udarbejdelsen af et argumentationspapir for
sundhed i forhold til henholdsvis uddannelse,
ligestilling, innovation, urbanisering og klima.
Diversiteten blandt deltagerne, hvilket måles
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Sundhedsnetværket og interesseret i at indgå i
tværfaglige samarbejder fremover.

med en klargøring af, hvilket fagmandat(er) de
særligt mener at berøre i arbejde.

4. Strategi og metoder til kapacitetsudvikling (max. 3 ½ side)
Den overordnede strategiske ramme for initiativet er at skabe et aktivt forum for fælles læring og
udvikling, samtidig med at Sundhedsnetværket afprøver den fælles læring via vidensdeling med
andre aktører i og uden for sundhedssektoren og civilsamfundet. Kapacitetsudviklingsforløbet
benytter således en praktisk tværfaglig metode, hvor netværkets medlemmer genererer metodisk
såvel som teoretisk og case-baseret viden fra interne og eksterne oplæg, og får praktisk erfaring
gennem løbende afprøvning ifm. workshops for målgrupper uden for sundhedssektoren og
civilsamfundet.
Gensidig vidensdeling: Sundhedsnetværkets medlemmer vil blive bragt i spil i forløbet gennem
interne oplæg og undervisningsgange. Hvert medlem vil lave oplæg og facilitere debatter for de
øvrige medlemmer, med fokus på egne erfaringer, udfordringer, løsninger osv. fra projekter og
samarbejdspartnere i syd. Hermed bliver medlemmerne præsenteret for en række cases, hvor der
allerede bliver arbejdet med sundhed på tværs af andre sektorer. Medlemmer fra
forskningsverdenen vil blive bragt i spil ift. deres særlige kapacitet. Hermed sikres, at den
frembragte viden også er relevant for organisationernes virke og partnere i syd.
Organisation
AIDS-Fondet
Sex & Samfund
BØRNEfonden
Københavns Universitet
Den danske NCD Alliance
Maternity Foundation
WoMena

Særligt bidrag
Relation mellem sundhed og særligt sårbare grupper
Kobling
til
civilsamfundsorganisationer
uden
for
sundhedssektoren, og relation mellem sundhed og klima/miljø
(verdensmål 13)
Kobling til private virksomheder og til relation mellem sundhed
og vand og sanitet (verdensmål 6)
Forskning inden for global sundhed og dataindsamling
(verdensmål 17)
Relation mellem sundhed og urbanisering (verdensmål 11)
Kobling til innovative løsninger (verdensmål 9)
Kobling til innovative løsninger og relation mellem sundhed og
ligestilling (verdensmål 5)

Ekstern undervisning: Herudover vil en ekstern underviser med særlige kompetencer inden for
metoder til at arbejde praktisk og politisk på tværs af fagområder og sektorer lave et
undervisningsforløb for Sundhedsnetværkets medlemmer. Forløbet vil desuden inkludere
kapacitetsopbygning inden for fortalerarbejde og strategisk kommunikation.
Workshops: Andre aktører uden for sundhedssektoren og civilsamfundet vil blive inddraget i
forløbet gennem 5 workshops, som planlægges og afholdes af Sundhedsnetværket. Disse giver
Sundhedsnetværket en mulighed for at bringe den nyligt tilegnede viden og kompetencer i spil.
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De 5 workshops vil fokusere på at øge deltagernes kompetencer inden for hvert sit tematiske
område:
1. Sundhed og uddannelse (Mål 4)
2. Sundhed og Ligestilling (Mål 5)
3. Sundhed og Innovation (Mål 9)
4. Sundhed og Urbanisering (Mål 11)
5. Sundhed og Klima (Mål 13)
De ovenstående temaer er udvalgt som repræsentanter for de tre dimensioner af bæredygtighed, og
på baggrund af netværksmedlemmernes erfaringer fra det sidste års fortalerarbejde, hvor der er
fundet særlige behov og størst interesse for at styrke viden og kompetencer inden for disse tematiske
områder.
Den videre effekt og forventede forandring for hver målgruppe vil blive defineret i nedenstående
afsnit.
Faglig kvalificering
Sundhedsnetværkets medlemsorganisationer har stærk sundhedsfaglig ekspertise og erfaringer fra
syd. Derfor er det oplagt, at lade medlemmerne kapacitetsopbygge hinanden hvor de kan. Den
eksterne underviser har særlig ekspertise i arbejdet på tværs af sektorer og fagområder, og vil
udbyde en længere fælles undervisningsgang til Sundhedsnetværkets medlemmer. For faglig
tilpasning og kvalificering vil underviseren inddrage netværksmedlemmerne i planlægningen af
undervisningsforløbet.
Ifm. de 5 workshops er det vigtigt, at Sundhedsnetværket har en skarp undervisningsmetodik, da
formålet netop ikke kun er, at Sundhedsnetværkets medlemmer skal afprøve de tillærte evner,
men også skabe en reel forandring blandt de andre aktører. Hertil vil der blive trukket på flere af
netværksmedlemmers ekspertise i netop undervisning, inklusiv medlemmerne fra Københavns
Universitet og Metropol. Samtidig vil den eksterne underviser bidrage til planlægningen heraf, for
at sikre at metodikken for de 5 workshops er tilpasset den tværfaglige metode.

5. Læring, dokumentation og vidensdeling (max. 1 side)
Der vil i starten af kapacitetsudviklingsforløbet blive udført en analyse af Sundhedsnetværkets
medlemmers kapacitet i forhold til at tænke og arbejde på tværs af sektorer, hvilken vil fungere
som en mini-baseline samt som referencepunkt for løbende refleksioner om
kompetenceforøgelse, samt relevans og udbytte af de enkelte aktiviteter. Denne foretages på
forløbets første netværksmøde med støtte fra Globalt Fokus. I slutningen af forløbet foretages,
også med støtte fra Globalt Fokus, en evaluering, som danner grundlag for den afsluttende
rapportering og opsamling på forløbets forhindringer, højdepunkter og forandringsskabelse.
Vidensdeling af kapacitetsudviklingsforløbets faglighed, metodik og potentiale er essentielt og vil
særligt fokusere på:
Vidensdeling til Sundhedsnetværkets medlemsorganisationer
Sundhedsnetværkets medlemmer vil lære af hinanden, af undervisningen og af de øvrige aktører
uden for sundhedssektoren og civilsamfundet. Dette er vigtigt for at skabe opbakning og
motivation gennem forståelse. Det er også et særligt mål for netværkets medlemmer, at læring
Oprettet 09.2014, rev. 06.2015

Side 9 af 12

om at tænke og arbejde med sundhed i relation til andre verdensmål integreres i syd. Derfor vil
værktøjer udviklet ifm. initiativet bliver oversat til relevante kontekster for partnere i syd, som kan
bruge læringen fra Danmark i deres arbejde med samme problemstillinger.
Vidensdeling til andre aktører uden for sundhedssektoren og civilsamfundet
De 5 workshops er den mest centrale inddragelse af andre aktører, der ikke blot har til formål at
give indblik i sundhedssektorens relevans for deres arbejde, men videre skabe en grundlæggende
interesse blandt deltagerne, som de efterfølgende kan tage videre i partnerskaber, fortalerarbejde
etc. Med kapacitetsudviklingsforløbet ønskes der at skabe platforme for nye samarbejdsrelationer
for at støtte op om en større sammenhængskraft på tværs af sektorer og i civilsamfundet.
Vidensdeling er således en vigtig del af kapacitetsudviklingsforløbet, og Sundhedsnetværket vil
gøre en dyd ud af at dele konkrete outputs samt den læring, der ligger til grund for disse, igennem
hele forløbet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse af Sundhedsnetværkets kompetencer (før og efter)
Analyse af sundhedsnetværkets medlemmers inkorporering af læring (før og efter)
Sundhedsnetværkets positionspapir om tværfagligt samarbejde for global sundhed
Sundhedsnetværkets argumentationskasse for global sundhed og andre verdensmål
Opsamling på workshop 1 og argumentationskasse for sundhed og uddannelse (Mål 4)
Opsamling på workshop 2 og argumentationskasse for sundhed og ligestilling (Mål 5)
Opsamling på workshop 3 og argumentationskasse for sundhed og innovation (Mål 9)
Opsamling på workshop 4 og argumentationskasse for sundhed og urbanisering (Mål 11)
Opsamling på workshop 5 og argumentationskasse for sundhed og klima (Mål 13)
Værktøjskasse til medlemmernes partnere i syd inkl. årshjul for internationale politiske
processer relateret til verdensmålene generelt og sundhedsmålet specifikt
Afsluttende rapportering til Globalt Fokus
Afsluttende opsamling på forløbets forhindringer, højdepunkter og forandringsskabelse
(lavet på baggrund af afsluttende rapportering)

De ovenstående aktiviteter vil på hver deres måde sikre læring, dokumentation og vidensdeling.
Hvor de forskellige evalueringer har til formål at sikre dokumentation og baselines for læring, kan
andre outputs som de forskellige argumentationskasser og deles direkte med civilsamfundet for
bredere viden og interesse. Til det sidste vil benyttes diverse sociale medier, såsom
Sundhedsnetværkets facebookside, medlemsorganisationernes og Globalt Fokus’ hjemmesider og
nyhedsbreve samt Globalnyt.dk.
Sundhedsnetværket vil i afslutningen af forløbet udarbejde en afsluttende opsamling, der ligeledes
vil blive delt bredt. Denne er en vigtig del for at skabe platformen for bredere tværgående
samarbejder og for at skabe engagement blandt civilsamfundet til mere tværfagligt (sam)arbejde.

6. Organisatorisk set-up, forpligtelse og ejerskab (max. 1 side)
Administrativt lead: AIDS-Fondet holder det juridiske og økonomiske ansvar for bevillingen,
herunder ansvaret for afrapportering, og for at sikre, at midlerne bruges i overensstemmelse med
Globalt Fokus og Danidas retningslinjer.
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Tovholder-gruppe: AIDS-Fondet, Sex & Samfund og BØRNEfonden holder det overordnede ansvar
for at planlægge og implementere projektet. Herunder ligger ansvaret for at gennemføre interne
undervisninger, lave aftale med ekstern underviser og planlægge og facilitere workhops.
Fagligt netværk: De øvrige medlemmer af Sundhedsnetværket giver metodisk og fagligt input ifm.
undervisninger og workshops og deltager aktivt gennem hele forløbet. Dette kommer til at ske ved
netværkets månedlige møder, hvor også andre aktiviteter foregår. Flere besidder relevant faglig og
metodisk viden, som vil blive bragt i spil ifm. den interne kapacitetsopbygning. De holder desuden,
sammen med tovholder-gruppen, ansvaret for den faglige kvalitet.

7. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet
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8. Bilag
Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren):
Følgende tre bilag er obligatoriske. I kan tilføje øvrige relevante bilag. Øvrige bilag kan kun være
understøttende i forhold til ansøgningen. Ansøgningen skal beskrive initiativet, så det er forståeligt
og kan vurderes uden, at det er nødvendigt at læse de ikke-obligatoriske bilag.
Bilagsnr.
Bilagstitel:
Bilag
1 1a. Ansøgerforpligtelse – AIDS-Fondet
(obligatorisk) 1b. Ansøgerforpligtelse – Sex & Samfund
1c. Ansøgerforpligtelse – Børnefonden
(vedhæftet)
Bilag
2 Budget og finansieringsplan
(obligatorisk) (vedhæftet)
Bilag 3
Implementeringsplan med tidsramme
(obligatorisk) (vedhæftet)
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Bilag 3: Implementeringsplan med tidsramme
Aktiviteter
Kick-off møde med Sundhedsnetværkets
medlemmer og Global Fokus

Møde i Sundhedsnetværket
Ekstern undervisning for Sundhedsnetværkets
medlemmer
Møde i Sundhedsnetværket

Intern undervisning 1
Møde i Sundhedsnetværket
Intern undervisning 2
Workshop 1 om sundhed og uddannelse

Møde i Sundhedsnetværket
Intern undervisning 3

Formål
Forventningsafstemning, mulig ekstern
underviser, strategi for vidensdeling og
inddragelse af medlemsorganisationer,
brainstorm på kommunikationsaktiviteter,
potentielle andre aktører
Baseline for undervisning i tværfaglighed
Teoretisk og praktisk viden om
tværfaglighed i forhold til sundhed og
verdensmålene, evaluering af egne
kompetencer før og efter undervisning
Feedback på undervisning, strategi for
vidensdeling. Strategi for og planlægning
af individuel undervisning hos
medlemsorganisationer, fælles ideer og
best practices
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Feed-back på intern undervisning i
medlemsorganisationer og opsamling på
tværfaglige læring
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Vidensdeling, skabe platform for
samarbejde på tværs af fagmandater,
skabe momentum for og engagement i
tværfagligt arbejde, udarbejde klare
argumentationer for fordele ved
tværfagligt arbejde mellem sundhed og
ligestilling
Opsamling på workshop 1, forberedelse af
workshop 2, strategi for og udarbejdelse
af værktøjer
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale

2017
Q3
Q4
X

2018
Q1
Q2

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Q3

Q4

2019
Q1
Q2

Intern undervisning 4
Workshop 2 om sundhed og ligestilling, der
faciliteres af Sundhedsnetværket

Møde i Sundhedsnetværket
Intern undervisning 5
Intern undervisning 6
Workshop 3 om sundhed og innovation, der
faciliteres af Sundhedsnetværket

Møde i Sundhedsnetværket
Intern undervisning 7
Intern undervisning 8
Workshop 4 om sundhed og urbanisering, der
faciliteres af Sundhedsnetværket

Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Vidensdeling, skabe platform for
samarbejde på tværs af fagmandater,
skabe momentum for og engagement i
tværfagligt arbejde, udarbejde klare
argumentationer for fordele ved
tværfagligt arbejde mellem sundhed og
ligestilling
Opsamling på workshop 2, forberedelse af
workshop 3, strategi for og udarbejdelse
af værktøjer
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Vidensdeling, skabe platform for
samarbejde på tværs af fagmandater,
skabe momentum for og engagement i
tværfagligt arbejde, udarbejde klare
argumentationer for fordele ved
tværfagligt arbejde mellem sundhed og
innovation
Opsamling på workshop 3, forberedelse af
workshop 4, strategi for og udarbejdelse
af værktøjer
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Medlem af sundhedsnetværket står for
undervisning inden for særligt fagligt eller
metodisk speciale
Vidensdeling, skabe platform for
samarbejde på tværs af fagmandater,
skabe momentum for og engagement i
tværfagligt arbejde, udarbejde klare
argumentationer for fordele ved
tværfagligt arbejde mellem sundhed og
urbanisering

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Møde i Sundhedsnetværket
Workshop 5 om sundhed og klima, der faciliteres
af Sundhedsnetværket

Møde i Sundhedsnetværket
Opsamlingsmøde med Sundhedsnetværkets
medlemmer og Globalt Fokus

Opsamling på workshop 4, forberedelse af
workshop 5, strategi for og udarbejdelse
af værktøjer
Vidensdeling, skabe platform for
samarbejde på tværs af fagmandater,
skabe momentum for og engagement i
tværfagligt arbejde, udarbejde klare
argumentationer for fordele ved
tværfagligt arbejde mellem sundhed og
klima
Opsamling på workshop 5, færdiggørelse
af værktøjer og deling med partnere i syd
Opsamling på forløbet, evaluering af
praktisk forståelse og kunnen for
tværfagligt arbejde, planlægning af
vidensdeling af
argumentationsdokumenter og evaluering
med medlemsorganisationer/andre
aktører/og bredere i civilsamfundet

Rapportering på projektet til Globalt Fokus

*Note: De 5 workshop tænkes som kortere arrangementer for relevante aktører med et fast program, der indeholder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduktion til Sundhedsnetværket, kapacitetsudviklingsforløbet og tværfagligt arbejde
Praksiseksempler på brugen af tværfaglighed som en metode til at skabe sammenhæng og gennemslagskraft
Gruppearbejde om hvordan samarbejde på tværs af fag og metoder ser ud og optimeres i organisationernes daglige arbejde
Fælles brainstorm på mulige fælles aktiviteter
Opsamling på mødet
Networking med tid til at styrke samarbejdsrelationer og snakke om videre samarbejde.

X
X

X
X

X

GLOBALT FOKUS
Ansøgningsskema - Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Bilag 2: Budget
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OBS: Udfyldes i næste faneblad: Overordnede bemærkninger om omkostningseffektivitet samt budgetnoter for hver
budgetpost
Kapacitetsudviklingsinitiativets navn indsættes her
BUDGET - beløb mellem 75.000 kr. og 400.000 kr.
Globalt Fokus
1. Workshops, seminarer, konferencer o.lign.
1.1 Heldags ekstern undervisning for sundhedsnetværkets
medlemmer
1.2 Forplejning til heldags undervisning
1.3 Fem workshops
1.4 Forplejning til fem workshops og efterfølgende networking
I alt
2. Procesforløb/længerevarende læringsforløb.
2.1
I alt
3. Tværgående undersøgelser, studier o.lign.
3.1

Eventuel supplerende finansiering*
86.895,00
8.895,00
3.000,00
50.000,00
25.000,00
86.895,00
0

0
0

I alt
4. Faglig formidling, vidensdeling o.lign
4.1 Deling på sociale medier (Facebook boosting af 3 opslag) og
promovering af workshops
4.2 Print og layout

0
6.000,00
3.000,00

I alt
5. Andre aktiviterer/udgifter
5.1

6.000,00
0

3.000,00

I alt
6. Støtte til implementering - frikøb eller tilkøb
6.1 Frikøb AIDS-Fondet løbende planlæning og implemenering af
forløb (12 dage)
6.2 Frikøb Sex & Samfund løbende planlæning og implemenering af
forløb (12 dage)
6.3 Frikøb BØRNEfonden løbende planlæning og implemenering af
forløb (12 dage)
6.4 Frikøb AIDS-Fondet monitorering, rapportering og evaluering
(12 dage)
6.5 Frikøb af 8 medlemmer til at forestå intern undervisning
I alt
7. Budgetmargin (10% af pkt 1-6)

25.200,00
218.952,00
31.184,70

8. Udgifter i alt

343.031,70

9. Revision
10.Subtotal
11. Administration (max 7 % af pkt 10)

-

0
218.952,00
48.438,00
48.438,00
48.438,00
48.438,00

7.500,00
350.531,70
24.537,22

12. Total (pkt. 10+11)

375.068,92

13. Total pkt. 12 rundet op til næste hele 500

375.500,00

* Der er ingen krav om supplerende finansiering og der er ingen krav om at en eventuel supplerende finansiering
indgår som en del af regnskabsrevisionen.

-
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BUDGETNOTER -kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter

Bemærkninger om omkostningseffektivitet

Nr.

Beskrivelse (Nr. henviser til nummer i budgetlinjen)

Pris indhentet fra COK.dk. 15-20 medarbejdere fra Sundhedsnetværkets medlemmer forventes at deltage

1.1
5 * 10,000 kr. Inkluderet er lokaleleje, facilitator etc.
1.3
5 * 5,000 kr. Forplejning dækker simpel mad, drikke, kaffe, te, vand. Alt forplejning er så økologisk og bæredygtigt
som muligt.
1.4

6.1-6.3

6.4

6.5

Frikøb af AIDS-Fondet, BØRNEfonden Sex & Samfund: Ifølge Danidas satser skal personer med under 4 års
ancienitet beregnes til 538,20 kr i timen. Hertil beregnes et behov for 12 dages arbejde til hver organisation. 12 *
7,5 timer = 90 * 538,20 = 48.438 kr.
Frikøb af AIDS-Fondet til rapportering, monitorering og evaluering. Ifølge Danidas satser skal personer med under
4 års ancienitet beregnes til 538,20 kr i timen. Hertil beregnes et behov for 12 dages arbejde. 12 * 7,5 timer = 90 *
538,20 = 48.438 kr.
Udregning for 1 undervisning: 7 timers forberedelse til 2 timers oplæg til 350 kr. i timen = 9 timer x 350 kr. = 3150
pr. undervisning * 8 undervisninger. Beregning af timesats er udregnet som gennemsnit for undervisernes
forskellige ancienitet.

Definering af de 5 workshops for den sekundære målgruppe, inklusiv
læringsmål, outcome og outputs
Nedenunder er der foretaget en definering af de 5 workshops for den sekundære målgruppe ud fra Logical
Framework Approach tankegang. De 5 temaer for de 5 workshops er i ansøgningen angivet som følgende:
Sundhed og uddannelse (mål 4)
Sundhed og ligestilling (mål 5)
Sundhed og innovation (mål 9)
Sundhed og urbanisering (mål 11)
Sundhed og klima (mål 13)
Bemærk venligst at temaerne for de 5 workshops varierer, dog de konkrete læringsmål, outcome og
outputs er ens for hver workshop.
Der vil på de 5 workshops både være fokus på kapacitetsudviklingen i forhold til projektimplementering og
fortalerarbejde. Vi ser programimplementering og fortalerarbejde som gensidigt afhængige og
forstærkende. For eksempel tager stærke argumenter netop hold i praksis.

Læringsmål for andre
aktører

Outcome for andre aktører

Outputs for andre aktører

Forbedret kapacitet til at styrke
programarbejdet gennem
tværfaglig
programimplementering, hvor
sundhed tænkes ind i initiativer
for uddannelse/ligestilling/
innovation/urbanisering/klima

Øget forståelse for hvordan man
kan arbejde tværfagligt med
sundhed og uddannelse/
uddannelse/ligestilling/
innovation/urbanisering/klima
i programarbejdet, samt hvorfor
det er relevant for at indfri
verdensmålene

Der skal afholdes 5 workshops
om sundhed i forhold til hhv.
uddannelse/ligestilling/
innovation/urbanisering/klima.
Til hver workshop gælder:
Min. 12 deltagende andre
aktører (jf. nedenstående).
Min. 2 andre aktørers
præsentation af eksempler fra
programarbejdet i syd, hvor der
allerede arbejdes tværfagligt
eller med fordel kunne.
Værktøjskasse med argumenter
for at arbejde tværfagligt med
sundhed og uddannelse i
programarbejdet samt how to.
3 siders opsummering

1

Kontaktliste på deltagere for at
muliggøre videre samarbejde

Forbedret kapacitet til at styrke
fortalerarbejdet gennem
tværfagligt argumentation for
sammenhængen mellem
uddannelse og sundhed.

Øget forståelse for hvordan man
kan arbejde tværfagligt med
sundhed og uddannelse/
ligestilling/innovation/
urbanisering/klima i
fortalerarbejdet, samt hvorfor
det er relevant for at indfri
verdensmålene

Der skal afholdes 5 workshops
om sundhed i forhold til hhv.
uddannelse/ligestilling/
innovation/urbanisering/klima.
Til hver workshop gælder:
Min. 12 deltagende andre
aktører (jf. ovenstående).
Min. 2 andre aktørers eksempler
fra fortalerarbejdet, hvor der
allerede argumenteres
tværfagligt eller med fordel
kunne.
Værktøjskasse med argumenter
for at arbejde tværfagligt med
sundhed og uddannelse i
fortalerarbejdet samt how to.
3 siders opsummering
Kontaktliste på deltagere for at
muliggøre videre samarbejde

2

