
Sund By Netværket

Velkommen til koordinatordage 
23. – 24. november 2017



Koordinatordage 2017

Dag 1: værdiskabelse af Sund By Netværket

Dag 2: Strategisk fokus og retning for Sund By 
Netværket



Dag ét og dag to grafisk…
Bygger videre på fælles viden!

En levende strategi 
Styrket faglighed 

2017

Netværks-
værdi
2017

Koordinator-
rollen
2016

SBN DNA
2014

Koordinatordage 2014 
Kernen i SBN – ”del ideer” ”kopier ideer”

Koordinatordage 2016 (jan.)
Rollen som koordinator – NATO ressourcer
Synlighed af SBN

Koordinatordage 2016 (nov.)
Et fælles værdisæt for koordinatorer
Hvordan tænker en politiker

Koordinatordage 2017 
Netværksværdi – for dig og dine kolleger
En levende strategi

I morgen

I dag



Dagsorden for formiddagens program

Kl. 11.00 – 11.30 
• Velkomst og nyt fra Sund By Netværket v/sekretariatet

Kl. 11.30 – 13.00 
• Hvornår skabet netværket værdi – og for hvem? V./Christian Waldstrøm

Kl. 13.00 – 14.00 
• Frokost



Dagsorden for eftermiddagens program

Kl. 14:00 – 15:10
• Workshop og opsamling v. Christian Waldstrøm

Kl. 15:10 – 15:30
• Kaffe og kage

Kl. 15.30 – 16.00 
• Walk and talk

Kl. 16:00 – 17:00
• Tid til videndeling og netværk

Kl. 19:00
• Middag 



Præsentér dig selv på 20 sekunder

• Dit navn?

• Din kommune? 

• Hvordan er jeg god til at bruge mit netværk
/eller hvad savner jeg i mit netværk…?



#koordinator
#sundbynetværket



Nyt fra Sund By Netværket

• 13 aktive temagrupper 

• Opdatering af forebyggelsespakkerne

• Afsluttende projekter

• Naturens Rige den 11. december Hindsgavl Slot

• Erhvervsskoleprojekt den 28. februar Hindsgavl 
Slot

• Sundhedsfremmepuljen 2018 



Nyt fra Sund By Netværket

• Sund By Netværkets invitation til sundhedsminister 
Ellen Trane Nørby 

• Sund By Netværksdagene den. 16 – 17 april 2018

• Folkemødet på Bornholm 2018 

• Sund By Netværkets politikermateriale 

• Samarbejde med WHO



Sund By Netværket i tal



Medlemmer af Sund By Netværket 
anno 2017

• 54 kommuner (ud af 98)

• 69 % af den danske befolkning 
bor I en Sund By Netværks 
Kommune – næsten 4 
millioner. 

• På tværs af landets 5 regioner

• Som en del af WHO Healthy
Cities, deler vi viden og ideer 
med mere end 30 lande og 
1300 byer
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69 % af den 
danske 
befolkningKommunalreformen -

Sundhedslovens §119 
stk. 1 og 2

Sund By Netværket gennem 26 år



Kortet viser fordeling af kommunernes deltagelse i temagruppemøder okt. 2016 – okt. 2017

Samlet 25 møder med i snit 32 deltagere



Kortet viser fordeling af medlemskommuners deltagelse i alle kalenderlagte aktiviteter i Sund By Netværket 
November 2016 – november 2017

Samlet 28 møder – i alt 720 kommunale tilmeldinger (910 med alle)
Prikker angiver mødesteder
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12%

69%

4%

15%

Fordeling af tilmeldinger i Sund By Netværkets aktiviteter 

Ledere

Konsulenter

Forskere mv.

Praktikere

Hvem er deltagerne?
Okt. 2016 – nov. 2017
N = 910



Spørgsmål?



Velkommen til Christian Waldstrøm
Lektor ved Aarhus Universitet

• Hvornår skaber netværk værdi og for hvem? 



Kaffepause til kl. 15:30 og efterfølgende 
walk and talk. 

Vi mødes igen kl. 16:00 



Netværk og videndeling part 1 – Speeddating! 

- Vi stiller os i to rækker over for hinanden

- Række 1: Præsentér din case på ét min. 
Række 2: Lyt 

- Klokken ringer 

- Række 1: Lyt
Række 2: Præsentér din case på ét minut

- Klokken ringer – ALLE træder ét skridt til højre

- Gentag!



Opsamling og tak for i dag

• Hvad har vi lært om værdiskabelse i Sund By Netværket?
• XXXX

• Vi ses til fælles middag kl. 19:00



Sund By Netværket

Velkommen til dag 2 på koordinatordage 2017



Dag ét og dag to grafisk…
Bygger videre på fælles viden!

En levende strategi 
Styrket faglighed 

2017

Netværks-
værdi
2017

Koordinator-
rollen
2016

SBN DNA
2014

Koordinatordage 2014 
Kernen i SBN – ”del ideer” ”kopier ideer”

Koordinatordage 2016 (jan.)
Rollen som koordinator – NATO ressourcer
Synlighed af SBN

Koordinatordage 2016 (nov.)
Et fælles værdisæt for koordinatorer
Hvordan tænker en politiker

Koordinatordage 2017 
Netværksværdi – for dig og dine kolleger
En levende strategi

I dag

I går



Dagen i dag

• En levende strategi – et strategisk blik bestyrelsen 

• Fokus på styrket faglighed – ét af strategiens pejlemærker
• Oplæg v/ formandskab for temagruppen dokumentation og 

evaluering 
• Projekt Sunde Borgere – fra kommune til kommune v/ Simon 

Larsen fra sekretariatet

• Workshop om Sunde Borgeres videnskabelon v/ projektleder fra SIF, 
Sigurd Lauridsen

• Netværk og videndeling part 2

• Opsamling 

Kl. 12:15
• Tak for i år og frokost to go



Sund By Netværket kan noget andre i forebyggelseslandskabet ikke kan!
v/ formand Otto Ohrt

• Fagligt førende på praktiker/implementeringsområdet

Temagrupperne er kernen i netværket!

• Afprøve og eksperimentere 

Fx LAKS, Naturens Rige, Fællesskabsagenter, 

Erhvervsskoleprojektet

• Påvirke sundhedspolitiske dagsordener

Ud fra vores praksisnære ståsted – tæt på borgeren

• Tale direkte til politikere 

Ministerbesøg, Christiansborg besøg, Egedal, Vejle, Ærø

• Tilbyde sparring 

Fx Syddjurs’ budgetoplæg



Positionering af Sund By Netværket på forebyggelsesområdet
Sund By Netværket kan udnytte momentum og positionere sig yderligere

Tilkendegivelser om prioritering af forebyggelse fra mange… 

• De otte nationale mål for sundhedsvæsenet

• Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

• Forebyggelsesudspil fra Danske Regioner

• Forebyggelsesudspil fra KL er på vej

• Sundhedsprofiler kommer i foråret 2018

Er der 
momentum?

• SBN har kommenteret både 
Regionernes og KL’s forebyggelses-
udspil

• Samarbejder om at videreføre 
dagsordnerne



Ny strategi 2017-2020

 Arbejde gennem 2016 med bestyrelse, 
temagruppeformandskaber og koordinatorer

 Handling bag ordene!

En levende strategi… 
Formandskabets indledende tanker



Missionen er måden vi 
realiserer visionen og 
grundlaget for strategien…

Visionen er det vi 
sigter imod…



Vores fire strategiske 
prioriteringsområder:



Temagrupperne!
- Egen og andres faglighed sættes i spil
- Stærkere på videns-/evidensdel
- Stærke samarbejdsrelationer med fx 

SST, Universiteter, Steno
Brobygning mellem forskning og praksis
- Med i  eksterne styregrupper bl.a. CFP, 

DSFF, Friluftsrådet og Fagligt Forum 
- Projekter med andre videns-

institutioner
Eksperimenterende ståsted ift. 
afprøvning af nye metoder og viden
- Fx Sunde Borgere 
- ABC for mental sundhed

Temagrupperne! 
Ledernetværk
Se sundhedspolitikker som 
en helhed
WHO er trædesten for det 
lokale
- International viden 

sættes i spil fx Netværk 
for fællesskabsagenter

- Nordisk samarbejde fx 
WHO manual om dag

Politikermateriale KV17 kan 
binde udvalgsdagsordnerne 
sammen
Folkemødedebatter med 
politikere og interesse-
organisationer
Medlems- og 
ministerbesøg

Temagrupperne!
Koordinatorrollen og NATO ressourcer
Eksperimenterende ståsted ift. 
afprøvning af nye metoder og viden
- Fx LAKS – vi skal behandle folk 

forskelligt for at kunne behandle folk 
ens…

- Erhvervsskoleprojektet
- Rygestop på dit sprog
- Naturens Rige
WHO er trædesten for det lokale
- Nordisk samarbejde fx WHO manual 

om implementering af Lighed i 
sundhed (ny endnu ikke udgivet) 

Temagrupperne!
Eksperimenterende ståsted 
ift. afprøvning af nye 
metoder og viden
- Fx Naturens Rige
- Erhvervsskoleprojektet
Sundhedspolitikker



En strategisk drøftelse med koordinatorerne
Hvordan ser I, at strategien får liv? 
Hvordan spiller det sammen med gårsdagens drøftelse af netværksværdi?

• 10 min. drøftelse ved bordene

• 5 min. opsamling fra hvert bord i plenum



• Operationalisering fra temagruppen dokumentation 
og evaluering 
v/ Louise Nicolaisen, Herning Kommune og i delt 
formandskab for temagruppen 

• Konkret aktivitet ud fra Projekt Sunde borgere
v/ Simon Larsen fra SBN sekretariatet og Sigurd Lauridsen, 
SIF 

Vi ser på prioriteringsområdet ”Styrket faglighed”
Styrket faglighed ”får liv” i temagrupperne 

Projekt Sunde borgere giver netværksværdi



Sund By Netværket

Sunde borgere – fra kommune til kommune

En digital casesamling

v/ Simon Peter Aslak Kondrup Larsen



Overordnet

• En landsdækkende digital case-samling af omsættelige cases på forebyggelses- og 
sundhedsfremmeområdet.

• Finansieret af Trygfonden

• 2-årigt pilotprojekt med fokus på tobak

• Projektets aktører: Sund By Netværket (projektejer), Statens Institut for Folkesundhed (strategisk partner)

• Temagrupper: Tobak & Dokumentation og Evaluering



Formål

Det kortsigtede mål:

• At indsamle, systematisere og 

formidle kommunernes 

erfaringer med 

sundhedsfremme- og 

forebyggelsesindsatser på 

tobaksområdet

Det langsigtede mål:

• At opbygge en blivende og 

dynamisk digital casesamling

• Sikres at kvaliteten i de danske 

kommunernes folkesundheds-

arbejde hele tiden skærpes i 

lyset af de erfaringer 

kommuner har gjort andre 

steder.

• Spare kommunerne tid og 

penge i planlægningen og 

implementeringen af nye 

indsatser



Baggrund

Sundhedsstyrelsen 2016. Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer.

• Rygning er den enkeltfaktor, der forårsager flest dødfald i Danmark, og samtidigt at hvert tredje 
kræfttilfælde i Danmark kan tilskrives tobak.

• Øget politisk bevågenhed på tobaksområdet. 

• Behov for at dokumentere de rigtige og bedste indsatser i en tid, hvor kommunernes forbyggende 
arbejde med tobak vil fylde mere og mere på den kommunale dagsorden.



Målgruppe

Primær målgruppe

• Sundhedsfagligt personale i de danske 
kommuner

• Opkvalificering af et stort antal kommunalt 
ansatte – i netværkets medlemskommuner.

Slutmålgruppe

• Borgere i ALLE landets kommuner.

• Casesamlingen sikrer at alle landets borgere 
får gavn af de bedste sundhedsfremme- og 
forebyggelsesindsatser.



Videnskabelonen

• Statens Institut for Folkesundhed 

• Udarbejdelse af en videnskabelon med fokus på; 
Indsamling af konkrete og praksisnære 
sundhedsfremmeindsatser

• Sikre cases med høj faglig kvalitet og at formidlingen 
heraf bliver systematisk og standardiseret. 

Socialstyrelsen 2017. Vidensdeklaration

Socialstyrelsen 2017. Vidensdeklaration



En digital case-samling

• Digital løsning i form af en hjemmeside (APP)

• Høj brugervenlighed og intuitiv 

• Tager afsæt i videnskabelonen

• Et værktøj for kommunerne

• En ”kampagne – strategi” skal brande siden



Tidsplan/Projektforløb

Oktober 2017 Oktober 2019



Output

• En digital case-samling i form af en hjemmeside med kommunale 

sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser indenfor tobaksområdet

• Udviklingen af en videnskabelon der beskriver den gode og omsættelige 

sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.

• Indsamling og kvalitetssikring af en række cases, som let kan omsættes og 

gennemføres på tværs af kommunerne.

• Opkvalificering af et stort antal kommunalt ansatte.

• Udvikling af materiale til brug i opkvalificeringen.

• Målrettet kommunikation: Kampagner målrettet den primære målgruppe samt 

beslutningstagere i kommunerne

• Videomateriale, som understøtter og illustrerer indsatserne samt interviews med 

slutmålgruppen for at vise anvendeligheden af indsatserne.

• Løbende evaluering af hjemmesidens brug og dermed tilpasning af casenes 

aktualitet og anvendelighed

• Forankring af case-samlingen i kommunerne, gennem en tidlig og stærk 

involvering af Sund By Netværkets tobakstemagruppe



Styrket faglighed

• Workshop om videnskabelon til projekt Sunde Borgere v./Sigurd



Balkort… Videndeling del to
Fortæl og/ eller lyt



Netværk og videndeling part 2

• Vi fortsætter hvor vi slap i går med videndelingen 

• 2 runder af 15 min. til at dykke ned i de cases, som I gerne vil høre mere om:
• Runde et: kl. 11:30 – 11:45
• Runde to: kl. 11:45 – 12:00



Opsamling v/ formand Otto Ohrt

• Det videre strategiske arbejde i Sund By Netværket

• Øgede brug af Sund By Netværket også når I kommer hjem



Tak for i år

Nu er der frokost to go!


