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Et sundt 
medlemskab

Har I spørgsmål, eller vil I gerne vide mere om mulighederne i et medlemskab, er I meget velkomne 
til at kontakte Sund By Netværkets sekretariatschef Ingunn S. Jacobsen på telefon 2261 7343 eller 
på insj@kl.dk.

Sund By  
Netværket 

– en del af WHO Healthy 
Cities Network Sund-by-net.dk

Har I lyst til at være med?

Medlem

Ikke medlem



Medlemsfordele

Temagrupperne er netværkets faglige driv-
kraft og nedsættes løbende på tværs af 
kommuner og regioner i takt med medlem-
mernes behov, ønsker og ressourcer.  I tema-
grupperne skaber og omsætter vi ny viden 
og metoder til lokal praksis samtidig med, 
at deltagerne er generøse med at dele deres 
viden fra praksis og forskning med hinanden - 
og på tværs af temagrupperne.

Som medlem af Sund By Netværket er der pt. 
12 faglige temagrupper, som I kan deltage i:

• Alkohol
• Beskæftigelse og sundhed
• Dokumentation & Evaluering
• Faldforebyggelse
• Fysisk aktivitet
• Ledernetværk
• Mental sundhed
• Mad og måltider
• Natur, udeliv og sundhedsfremme
• Netværk for sundhed og lokalsamfund
• Sunde arbejdspladser
• Tobak

I bestemmer selv, hvilke temagrupper I 
deltager i, og hvem der deltager.

I Sund By Netværket samarbejder vi med 
en lang række nationale aktører, som også 
deltager i teamgruppernes cirka fire årlige 
temagruppemøder, fx deltager:

• Sundhedsstyrelsen
• KL og Center for Forebyggelse i praksis
• Statens Institut for Folkesundhed
• Fødevarestyrelsen
• Socialstyrelsen
• Region Hovedstaden - Forskningscenter for 

Forebyggelse og Sundhed
• Komiteen for Sundhedsoplysning
• Kræftens Bekæmpelse
• Hjerteforeningen
• Lungeforeningen
• Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø
• Forum for Mænds Sundhed
• Arbejdstilsynet
• Danmarks Apotekerforening
• Dansk Skoleidræt
• Steno Diabetes Center
• University College Syddanmark
• Copenhagen Business School

På temagruppemøderne er der en vekselvirkning 
mellem faglige oplæg, vidensdeling om praksis-
nær kommunal viden og arbejde med konkrete 
problemstillinger og cases. Jo mere deltagerne 
bidrager, jo større er udbyttet i temagrupperne.

Sund By Netværket er et netværk for 
danske kommuner og regioner, som blev 
etableret i 1991, og som er en del af WHO's 
internationale Healthy Cities Network. I Sund 
By Netværket understøtter vi det danske folke-
sundhedsarbejde på tværs af kommunale, 
regionale og politiske grænser ved at dele 

og omsætte ny viden og metoder inden for 
folkesundhed. Vi udvikler også projekter, der 
er lette at omsætte i praksis, og som giver 
direkte værdi for medlemmernes lokale sund-
hedsarbejde. 56 kommuner er pt. medlem af 
Sund By Netværket.

Om Sund By Netværket

Som medlem af Sund By Netværket har I en række fordele:

I bliver klogere
• Kommuner, regioner og nationale aktører 

inspirerer og støtter udviklingen af indsatser 
på et højt fagligt niveau.

• I kan deltage i faglige samarbejder i net-
værkets temagrupper og modtager vores 
udgivelser.

I sparer penge
• Det årlige kontingent sikrer værdifuld 

kompetenceudvikling af medarbejdere fra 
alle sektorer.

• I får adgang til konferencer, temadage og 
kurser til en fordelagtig pris.

 

 
I bliver en del af noget større
• Sund By Netværket er en del af WHO’s 

Healthy Cities Network, hvormed din 
organisation får adgang til best practices og 
kontakter fra hele verden.

• I kan deltage i særlige medlemsaktiviteter, 
f.eks. studieture og møder med internationale 
koordinatorer.

• I er en del af en stemme, der varetager alle 
medlemmers interesser over for ministre, 
beslutningstagere og pressen.

Temagrupper


