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Vision og mission

Sund By Netværkets vision er at 
styrke folkesundheden og sikre 
et sundere Danmark.

Sund By Netværkets mission er at 
samskabe, eksperimentere, udvikle 
ny viden og dele erfaringer og ideer 
generøst – til gavn for folkesundheden. 
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Sund By Netværkets arbejde er…

• Eksperimenterende og udviklende:  
Med kollegaer, forskningsinstitutioner 
og andre organisationer 
Nye løsninger kræver ny viden. I Sund By 
Netværket bidrager alle til at generere 
viden om, og finde løsninger til, hvordan 
det gode liv bliver en mulighed for alle. 
Vi nøjes ikke med at tænke eller tale om 
de gode liv, vi handler i praksis ud fra den 
bedste viden, til gavn for alle. 
 

• Samskabende:  
For og med borgerne 
I Sund By Netværket identificerer vi pro-
blemstillinger og tester løsninger sam-
men med relevante aktører. Vi udvikler 
modeller for samskabelse, så vi i kom-
munerne kan arbejde for og med borger-
ne på nye måder. 

• Inspirerende:  
Med WHO som udgangspunkt, for kom-
muner og regioner. Som en del af WHOs 
Healthy Cities Network inspirerer vi og 
skaber synergi på folkesundhedsområdet 
både nationalt og internationalt og bidra-
ger til den nationale dagsorden på folke-
sundhedsområdet. 
 

• Generøs deling af erfaringer og ideer:  
Temagrupperne får viden til at rulle 
Kvaliteten af vores arbejde opstår, når vi 
er parate til at høste de erfaringer vi får, 
og dele dem med hinanden. Temagrup-
perne er netværkets vigtigste platform 
for deling af viden og erfaringer, her 
samles netværkets medlemmer på tværs 
og relevante samarbejdspartnere invite-
res ind. 
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Fire strategiske områder i arbejdet for 2017-2020

Styrket faglighed 
– Vi er generøse

Lighed i sundhed 
– Vi ser borgere som lige forskellige

Sundhed i alle politikker 
– Vi baner nye veje

Strukturel forebyggelse 
– Vi skaber fundamentet for det sunde valg 
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Sund By Netværket prioriterer fire 
strategiske områder i arbejdet for 
2017-2020

Sundhed i alle politikker – Vi baner nye 
veje
I Sund By Netværket samarbejder vi om sundheds-
fremme og forebyggelse på tværs af politikområder 
lokalt og nationalt, så sundhed integreres i alle 
kerneopgaver. Arbejdet for og med borgeren, i alle 
politikker betyder, at vi får skabt et bæredygtigt fun-
dament for nutidens og fremtidens borgere, hvor de 
kan udfolde sig på trods af individuelle udfordringer.

Sund By Netværket styrker folkesundheden i tæt 
samarbejde med stat, regioner og kommuner. Ved at 
etablere stærke samarbejdsrelationer med nationale 
aktører og forskningsinstitutioner arbejder netvær-
ket med at nedbryde silotækningen, og integrere 
sundhed i alle politikker. Sund By Netværket bidrager 
således offensivt til de lokale og nationale dagsorde-
ner, til gavn for folkesundheden.  

Styrket faglighed – Vi er generøse
Sund By Netværkets temagrupper får viden til at rul-
le. Både over kommunegrænser og på tværs af fag-
lighed. Viden og erfaringer deles generøst og uselvisk 
i netværket, og erfaringsudvekslingen bygger bro 
og sikrer netværksdannelse på tværs: til kolleger i 
WHO’s Healthy Cities Network i Europa, til kolleger i 
Danmark og internt i egen organisation. 

Temagrupperne dykker ned i specifikke områder 
og projekter, og sikrer derigennem, at vi udvikler 
kvalificeret viden. Vi giver mulighed for fordybelse 
og udvikling, og samarbejder med forskningen på 
området. Det betyder at Sund By Netværket opererer 
i et felt mellem viden og praksis, hvor vi genererer 
ny viden om specifikke sundhedsindsatser som alle 
vores medlemmer får adgang til.

Sund By Netværket løfter fagligheden og kompeten-
ceniveauet, og letter tilgangen til ny viden hos hvert 
enkelt medlem. Vi står stærkere sammen, og ser 
generøsitet som vores styrke. Når vi deler viden og 
erfaringer bliver vi i fællesskab klogere og sammen 
skaber vi en vidensbank til gavn for folkesundheden.
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Lighed i sundhed – Vi ser borgere som lige 
forskellige
I Sund By Netværket tør vi udvikle modeller der gør 
forskel på borgerne. Vi er bevidste om, at de udfor-
dringer den enkelte møder i kraft af arv og miljø har 
indflydelse på både sundhed og levealder. Det er 
denne skævhed vi ønsker at komme til livs. 

Alle har ret til sundhed, men det kræver en differen-
tieret indsats – også for tidlige indsatser i et 0-100 
års perspektiv. For at kunne reducere uligheden i 
sundhed og løfte fremtidens sundhedsydelser, er det 
derfor nødvendigt med en bred indsats som både 
inkluderer universelle og differentierede sundheds-
indsatser.

Strukturel forebyggelse – Vi skaber 
fundamentet for det sunde valg  
I Sund By Netværket arbejder vi for at gøre de sunde 
valg til de lette, og mest fordelagtige valg. Vi under-
støtter arbejdet med den sunde adfærd for at sikre, 
at den ikke vælges fra, fordi den virker mere besvær-
lig eller bekostelig – dermed skabes en mulig lighed i 
sundhedsadfærd for borgeren. 

Det kræver organisatorisk parathed at have fokus på 
og indarbejde strukturel forebyggelse i sundheds-
fremme og forebyggelsesarbejdet. Sund By Netvær-
ket arbejder for at tydeliggøre mekanismerne til at 
fremme sundhedsmæssig god adfærd. Fx i form af 
vigtigheden af meningsfulde netværk, fællesskaber 
og trygge lokalsamfund.
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Fortællingen om  
Sund By Netværket

Gennem eksperimenterende tilgange, vidensdeling og fællesskab er Sund By Netværket med 
til at flytte folkesundheden.

Det danske Sund By Netværk, under WHO’s Healthy 
Cities Network, har siden 1991 været med i udvik-
lingen af folkesundheden i Danmark gennem et tæt 
samarbejde med kommuner og regioner. 

Sund By Netværket faciliterer, samler og udveksler 
faglighed omkring folkesundhedsområdet. Vi under-
støtter kommuner og regioners arbejde med udvik-
ling af sundhed ud fra WHO’s brede og positive sund-
hedsbegreb: ”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk 
og socialt velvære, og ikke kun et fravær af sygdom”. 
Det betyder, at vi ser sundhed i et helhedsperspek-
tiv, hvor borgernes sundhed understøttes af sociale, 
mentale og personlige ressourcer samt fysiske evner. 
For at styrke folkesundheden skal sundhedsindsatser 
således rettes mod både livsstile og levevilkår. 

I Sund By Netværket er vi optaget af kommuner og 
regioners veje til at muliggøre borgernes livsmål. 
Disse livsmål er i sagens natur forskellige, ligesom 
ressourcer og muligheder er forskellige – derfor 
arbejder vi også for lighed i sundhed. Vi tør behand-
le borgerne forskelligt for at behandle dem lige. 
Derfor arbejder vi i Sund By Netværket med f.eks. 

fællesskaber, socialt bæredygtige lokalsamfund og 
KRAM-faktorerne. Det giver resultater helt ude hos 
borgeren og er samtidig en åbning for et samarbejde 
på tværs af forvaltningsområder og sektorer. 

I Sund By Netværket opererer vi i et handlingsfelt, 
hvor praksis udvikles og er med til at kvalificere 
viden. Temagrupperne er hjertet i Sund By Netvær-
ket. Resultaterne fra arbejdet i temagrupperne giver 
kommuner og regioner redskaber, der er praksisnæ-
re og overskuelige. Vi indgår alliancer med vidensin-
stitutioner og samtidig omsætter vi viden til praksis, 
praksis revideres, nye ideer udvikles, som så danner 
grundlag for ny viden. 

Sund By Netværket er et laboratorium og medlem-
merne stiller sig til rådighed i afprøvningen af nye 
metoder til generering af ny viden om praksisfeltet 
– og kvalitetssikring af det anvendte faglige arbejde. 
Behovet for synlighed om resultater understøttes af 
Sund By Netværket gennem videndeling i netværket.



Sund By Netværket
Sund By Sekretariatet

c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

Telefon 33 70 35 80
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk

9 788792 848154

Sund By Netværkets Strategi 2017-2020
© Sund By Netværket, 2017
1. udgave

ISBN (trykt version): 978-87-92848-15-4
ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-16-1

Redaktion
Sund By Sekretariatet

Design og layout
4PLUS4

Udgivet af
Sund By Netværket
Sund By Sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

Download udgivelsen på www.sund-by-net.dk.
Der kan frit citeres og kopieres fra udgivelsen med angivelse af kilde.


