
Invitation til konferencen 

Kan sundhedsfremme betale sig? 

Den 5. november kl. 9.00 - 16.00 inviterer Sund By Netværket til konference om de gode argumenter for sundhedsfremme. Det 

foregår i Festsalen på Nationalmuseet i København. Konferencen tager afsæt i, at det er omkostningsfuldt at lave 

sundhedsfremmende indsatser i kommunerne, og kan være svært at vise politikere, direktører og andre beslutningstagere, 

hvad de får for pengene. De kommunale budgetter er kortsigtede, ligesom politikernes valgperiode, mens investering i 

sundhedsfremme er langsigtet. Så hvordan skal de kommunale medarbejdere argumentere for, hvilke indsatser de mener, skal 

tilbydes kommunens borgere, for hvem og med hvilket formål. Det økonomiske perspektiv kan i en sådan argumentation være 

et brugbart middel: at vise, at den udvalgte gruppe borgere bliver sundere, får flere gode leveår og en eventuel behandling 

udskydes med en årrække.  

Der er sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer (fx uddannelse, indkomst, opvækst og omgivende miljø) og 

risikofaktorer for en række sygdomme, livsstil og helbred generelt. Jo lavere socioøkonomisk status, jo færre gode leveår og 

des større risiko for at dø tidligere.  

I Sverige har syv kommuner fra det svenske Healthy Cities Nätverket, i samarbejde med nationaløkonom Ingvar Nilsson, 

udviklet socioøkonomiske modeller og metoder, ved at betragte bydelen som sociotop, hvor sociale, økonomiske og fysiske 

betingelser påvirker og skaber den kollektive lokale kultur – den sociale kapital. Ingvar Nilsson stiller det retoriske spørgsmål: 

Hvem har ansvaret for gadevold? Alene ud fra en økonomisk betragtning er det en kompleks situation at forsøge at prissætte 

omkostningerne, og at føre dem til de offentlige aktører. Med afsæt i data og statistikker fra de syv kommuner viser Ingvar 

Nilsson eksempler på, hvilke konsekvenser bl.a. kommunal beslutnings- og organisationskultur har; kortsigtet gode sunde 

beslutninger kan give modsatte effekt på langt sigt, - anskuet som en økonomisk bæredygtig investering. 

Danske og svenske erfaringer bringes i spil og diskuteres på konferencen—læs konferenceprogrammet på næste side. 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
Tlf. 3370 3335 

Ingvar Nilsson, svensk nationaløkonom,  arbejder ud fra et sundhedsøkonomisk 

perspektiv med at argumentere for, hvorfor samfundet skal investere i 

sundhedsfremme, forebyggelse og sammenhængende indsatser. Syv kommuner 

fra det svenske Healthy Cities Nätverket har stillet sig til rådighed, og argumenter 

for sundhedsfremme og erfaringer fra Ingvars arbejde med projektet 

”Utanförskapets ekonomiske sociotoper” præsenteres på konferencen. 

Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom hos KORA, Det Nationale Institut for Kommunernes 

og Regionernes Analyse og Forskning, vil besvare spørgsmålet om hvilke 

sundhedsfremmende indsatser kommunerne skal koncentrere sig om, og hvilke de skal 

lade ligge - hvis sundhedsfremme skal kunne betale sig, når det er et præmis, at 

opgaven løftes på tværs. Og ligeledes om sundhedsfremmende indsatser altid skal 

Michael Rosholm, Professor ved Aarhus Universitet og leder af 

TrygFondens Børneforskningscenter, sætter fokus på en systematisk 

tilgang til de indsatser der har til formål at øge børns og unges trivsel, 

ud fra en samfundsøkonomisk konsekvensberegning.    



Program for konferencen ”Kan sundhedsfremme betale sig?” 

Moderator: Eskild Klausen Fredslund, sundhedsøkonom i KORA, Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes 

Analyse og Forskning 

9.00-9.30 Registrering og let morgenmad 

9.30 Åbning af konferencen  
v/ Peter Holm Vilstrup, formand for Sund By Netværket 

9.35-11.45 (inkl. 10 min. pause)   
Svenske erfaringer på baggrund af projektet ”Utanförskapets ekonomiske sociotoper”. Projektet taler 
folkesundhedens og økonomiens sprog på én og samme tid. Hvordan er resultaterne brugt i de deltagende 
kommuner som argument for at prioritere sundhedsfremmeområdet?  
v/ Ingvar Nilsson, svensk nationaløkonom (Oplægget foregår på svensk) 

11.45-12.00  
De svenske erfaringer sættes ind i en dansk kontekst, og eksemplificeres med danske erfaringer  
v/ Eskild Klausen Fredslund, moderator 

12.00-12.45 Frokost 

12.45-13.30   
Hvilke sundhedsfremmende indsatser skal kommunerne koncentrere sig om, og hvilke skal de lade ligge? Skal 
sundhedsfremmende indsatser altid kunne betale sig?  
v/ Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom, KORA, Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og 

Forskning 

13.30-14.15  
Systematisk tilgang til indsatser på børne- og ungeområdet. Ressourcerne på området anvendes ofte, pga. 
manglende viden om hvad der virker, på indsatser, der ikke virker, mens der findes indsatser med stor effekt, som 
ikke bliver spredt til andre relevante aktører. Hør om vigtigheden af at lave samfundsøkonomiske 
konsekvensberegninger, RCT’er, og andre evidensbaseringer af offentlige indsatser, herunder sundhedsfremmende 
indsatser, men eksempler inden for børne- og unge området og arbejdsmarkedsområdet. 
v/ Michael Rosholm, professor og leder af TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet  

14.15-14.30 Pause med forfriskninger 

14.30-15.00  
Det store økonomiske potentiale i indsatsen ”Familieiværksætterne” hvor forebyggelse begynder på fosterstadiet, 
og hvor forældrene støtter hinanden og dermed aflaster det offentlige. Konceptet er udviklet i Leksand Kommune i 
Sverige, og bliver nu afprøvet i danske kommuner. CBS/CEBR har beregnet, at modellen vil kunne spare det danske 
samfund for milliarder, hvis alle kommuner foretog de omlægninger, som modellen foreskriver.  
v/ Erik Thorsted, direktør, Center for Socialt Ansvar 

15.00-15.45 Debat mellem oplægsholderne  
Salen har mulighed for at stille spørgsmål til dagens oplægsholderene.      
Slagets gang styres af dagens moderator Eskild Klausen Fredslund 

15.45 Sidste spørgsmål og tak for i dag  

Tilmeld dig konferencen via linket http://sund-by-net.dk/aktivitet/konference-kan-sundhedsfremme-betale-sig 

Praktiske oplysninger 

Konferencen foregår den 5. nov. 2013 kl. 9.00-16.00 

På Nationalmuseet i Festsalen 

Ny Vestergade 10 (Museets gæsteindgang) 

1471 København K 

15 min. gang fra Københavns Hovedbanegård  

Pris 450 kr. for medlemmer af Sund By Netværket 

Pris 650 kr. for ikke-medlemmer 


