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Menneskerettigheter og verdighet

"Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to 

home – so close and so small that they cannot be seen on any maps of the 

world. Yet they are the world of the individual person; the neighborhood he 

lives in; the school or college he attends; the factory, farm, or office where 

he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks 

equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. 

Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. 

Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall 

look in vain for progress in the larger world."

Eleanor Roosevelt
U.N. 1958



Basert på Dahlgren og Whitehead, 1991 

Helse og trivsel skapes der 
folk fødes, leker, lærer, 
arbeider, pleier fritid, 

shopper,
bor og lever

24 t i døgnet!
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Fra Shanghai til Rørvik kai….!

“Helse skapes i hverdagslivets arenaer – i nabolagene og lokalsamfunnene
der folk bor, elsker, arbeider, handler og leker. Helse er en av de beste

markørene for å måle framgang i bærekraftig utvikling av en by, og bidrar
til å skape inkluderende, trygge og robuste byer for alle innbyggerne som

bor der.”
Shanghai-deklarasjonen, 2016
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http://www.offentligservice.no/getfile.php/2730763.1186.bbextwsbrt/Skanderborg+kommune+-+Kommunen+3.0+skjematisk.pdf
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http://www.offentligservice.no/getfile.php/2730763.1186.bbextwsbrt/Skanderborg+kommune+-+Kommunen+3.0+skjematisk.pdf


Problemløser med stor P for Profesjon?

8



Problemløser med stor P for Populasjon?
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Torfing J, Sørensen E, Røiseland A. Transforming the Public Sector Into an Arena for Co-Creation: Barriers, Drivers, Benefits and Ways Forward. Administration & Society. 2016, 1-31

Samskaping =

Se på kommunen som en arena for samarbeid

vinn – vinn – vinn



http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/560/

http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/560/


FRA FOREBYGGING TIL 
SAMFUNNSBYGGING!



Supersetting  = 
Koordinerte og likeverdige innsatser som forsterker effekten av hverandre

Arbeids-
plassen

Butikken

Hjemmet

Parken

Utstyrs-
BUA

Barnehagen

Nabolaget

Skolen

Prinsipper

MediaKunnskap

Kontekst

Myndig-
gjøring

Deltakelse

Integrasjon

Partnere som påvirker

Innbyggere

Politikere

Offentlig 
sektor

Næringsliv

Akademia

Bussen

Biblio-
teket

Frivillighet

Bloch, Bruun Jensen & al. 2014



https://www.actbelongcommit.org.au/ https://abcmentalsunnhet.no/

https://www.actbelongcommit.org.au/
https://abcmentalsunnhet.no/


http://www.allemed.no/





– hvor skjer det?

1. ABC i hjemmet og nabolaget

2. ABC i barnehagen

3. ABC i skole 

4. ABC i høyere utdanning

5. ABC på arbeidsplassen

6. ABC på fritidsarenaer (idrettsarenaer, grendehus, ungdomsklubben, friluftslivet…)

7. ABC på offentlige møteplasser (parker, bibliotek, byrom….)

8. ABC der vi shopper

9. ABC på internett

10. ABC på reiseveien (går, sykler, tar bussen….)



Samtalens høydepunkter struktureres på tre 
hovedspørsmål: 

Med utgangspunkt i settingen dere har valgt å utforske:

• Hvem kan bidra? 

• Hva kan skje? 

• Hvordan kan det skje?



Contact: 
dina.v.heimburg@nord.no
+47 93043714

"Learn from the people. Plan with the 
people. Begin with what they have. Build on 
what they know. Of the best leaders when 

the task is accomplished the people all 
remark, we have done it ourselves." 

Lao-Tzu Tao Te Ching

mailto:dina.v.heimburg@nord.no

