
 
 
 
 

 

Sund By Ledernetværket 
Momentum for forebyggelsen - møderække 2018 
 
Sund By Ledernetværket er en mulighed for at chefer og ledere med ansvar for sundhedsfremme 
og forebyggelse, sammen kan lære og reflektere over det, der er særligt kendetegnende for denne 
rolle og opgave.  
 
Det handler fx om: 
 

- At sundhedsfremme og forebyggelse er en tværgående indsats der kræver en høj grad af 
koordinering og samarbejde i og udenfor de kommunale organisationer 

- At få skabt ejerskab og læring der hvor den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 
sker i praksis 

- At lede op og ud i både den kommunale organisation og i de organisationer og netværk der 
indgår i indsatsen 

- At lede medarbejdere der løser deres opgaver væk fra kollegaer og ledere i et mix af 
selvledelse og strategisk (selv)styring. 

 
Dette vil Sund By Ledernetværket fortsætte med i 2018 at sætte i spil, ud fra oplæg, cases og 
gennem refleksion over en ny samtalepartners fortælling fra gang til gang. Hvor den første 
møderække netop sigtede mod at undersøge hvad det er, der særligt kendetegner ledelses rollen i 
den sundhedsfremmende og forbyggende indsats, så vil den kommende møderække fokusere på 
det handlingsrum, der netop nu er opstået (eller på vej til at opstå?) med KL's forebyggelsesudspil, 
Danske Regioners forebyggelsesudspil, De nationale sundhedsmål, opdateringen af 
forebyggelsespakkerne og endelig Sundhedsprofil-resultaterne.  
 
Momentum for forebyggelse 
Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats har siden kommunalreformen været 
kendetegnet ved, at der ikke har været en samlet styring på området og det derfor har været op til 
den enkelte kommune at finde et værdipolitisk ståsted i forhold til indsatsen og der af, en 
medfølgende praksis. Derfor har indsatsen og organiseringen også set vidt forskellige ud på tværs 
af landet. 
 
Der er dog nu en række tegn på, at der er ved at opstå en landspolitisk-, regional- og kommunal 
platform der peger mod en mere sammenhængende sundhedsfremmende og forbyggende 
indsats. Det betyder, at der i de kommende år, vil være en række andre politiske og strategiske 
strømninger der støtter op om denne indsats. 
 
Vi vil derfor i den kommende møderække se på hvad det giver os af muligheder for at styrke 
området i vores egne kommuner og reflektere over, hvordan vi fra vores position bedst får 
udnyttet dette momentum. 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 



 
 
Om møderne 
Møderne er heldags møder, der løber fra kl. 10.00 til kl. 18.30 med efterfølgende middag (valgfri – 
udgifter hertil afholdes af den enkelte deltager). 
 

 27. feb. 2018 (i Aarhus mødested oplyses snarest) 

 26. juni 2018 (i KL-huset, København) 

 30. oktober 2018 (i KL-huset, København) 
 
Formiddagen bruges til at afdække et område eller problemstilling. Efter frokost får vi besøg af en 
samtalepartner der kan hjælpe os med at få perspektiv på vores genstandsfelt og eftermiddagen 
bruges på at dele viden og give sparring på konkrete problemstillinger til de andre medlemmer i 
netværket. 
 
Møderne faciliteres af Andreas Rønne Nielsen  
Vi ser frem til en spændende og deltagende møderække. 
 
Bedste hilsner fra  
Charlotte Iisager Petersen 
Sekretariatschef 
National coordinator - WHO Healthy Cities - Danish Network 
 
Sund By Netværket 
c/o KL-huset 
Weidekampsgade 10 
2300 København S 
cip@kl.dk 
2480 4503 
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