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Mange eksempler – med stærke 
resultater

Overvægt i 
Somerville
Initiativer i hele byen – den 
ekstreme overvægt blev 
begrænset ift. andre byer

Ungdomskriminali-
tet i New York 
Reform af hele systemet –
nedgang i 
ungdomskriminaliteten

Arbejdsløshed i 
Chicago
Der blev sikret jobs til mere end 
5.500 mennesker i udsatte 
boligområder



Inspiration

Resultater
9 % flere er klar til at 
starte i 
børnehaveklasse
11% flere gennemførte 
high school
10 % flere kom på 
universitetet

u



Den brændende platform
Kompleks social udfordring: overvægt

Indskolingen
u 2012/2013: 6,9%
u 2013/2014: 11,2%
u 2014/2015: 14,3%
u 2015/2016: 12,8%

Udskolingen
u 2012/2013: 13,4%
u 2013/2014: 15,2%
u 2014/2015: 16,6%
u 2015/2016: 20,0%



Komplekse problemer

u Mennesker med 
dobbeltbelastning

u Hjemløshed
u Ensomhed
u Negativ social arv
u Ulighed i sundhed
u Anbringelser af børn og unge



Udviklingen i anbringelser af børn og unge



Udviklingen i samlede driftsudgifter –
anbringelser af børn og unge



Udvikling i antal mønsterbrydere –
negativ social arv



Fra isolerede resultater til forandring i stor skala
• Der er et misforhold mellem den kompleksitet, der er i mange sociale 

problemer og den måde vi forsøger at løse dem på
• Man kan ikke ‘fikse’ et del-element af systemet og forvente forandring i stor 

skala. Væk fra symptombehandling – fokus på systemisk forandring.
• Hvis vi for alvor skal skabe forandringer, må vi tænke anderledes, og vi må 

samle aktører fra både det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet... 



Hvad er collective impact ?
5 dimensioner og ’The Danish Principle’

Fælles dagsorden
Gensidigt 
forpligtende 
aktiviteter

Fælles 
målemetoder

Hyppig og åben 
kommunikation

Fælles sekretariat Brugerinddragelse



Bevægelse	–
aktivt	hverdags-
og	fritidsliv

Backbone	
sekretariat

Trivsel	– positive	
relationer	og	
fællesskaber	

Kost	– mad	og	
måltider

Alliance-
gruppe

Arbejdsgrupper

Med en nytænkende indsats vil vi sikre, at alle børn og unge 
i Helsingør Kommune trives og er sunde

Vision,	strategi,	sammenhæng

Planlægge	konkrete	
indsatser

Partnere
Bidrage	til	at	i	gang-
sætte	og	drive	kon-
krete indsatser

Borgere	i	lokalsamfund Bidrage	til	at	i	gang-
sætte	og	drive	
konkrete	indsatser

Fælles	målemetoder








