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Maj 2011 

Motivation for kandidatur til formandskab for Sund By Netværket 2011 

  

Jeg ønsker hermed at tilkendegive, at jeg med opbakning fra Faxe Kommune stiller op til 

valg som Sund By Netværkets kommende formand.  

 

Faxe Kommune har som mange andre i de seneste år oplevet stigende udfordringer på 

sundhedsområdet. I den forbindelse har Faxe Kommune på forskellig vis og ved talrige 

lejligheder haft stor nytte af at være medlem i Sund By Netværket.  

Sund By Netværket giver mig og mine medarbejdere gode praksisnære værktøjer via 

eksempelvis gode kommunale modeller - samt en unik mulighed for at danne netværk 

med kolleger i andre kommuner og regioner. Jeg oplever, at Sund By Netværket har stor 

betydning for praksis og unik opbakning fra samarbejdspartnere på sundhedsområdet. 

  

Tiden og udfordringerne for Sund By netværkets medlemmer forandrer sig løbende. 

Derfor skal netværket også kontinuerligt plejes og tilpasses. Vi skal fortsat udvikle os, så vi 

sammen kan leve op til medlemmernes forventninger til netværket som ressource.  

Jeg vurderer, at netværket i fremtiden kan få en endnu større rolle at spille på det 

praksisnære sundhedsområde. Der er store opgaver som italesættes til at blive løst i 

tilknytning til det nære sundhedsvæsen. Her kan Sund By Netværket, som et fagligt,  

praksisnært netværk, fortsat medvirke betydeligt til at sikre medlemmer gode og 

effektive løsninger af opgaverne. Det er ikke alt godt, der behøver være dyrt. Sund By 

har meget at bidrage med, når der skal findes løsningsforslag. 

 

De opgaver vi alle står overfor kan ikke løses i en sektor, en enkelt kommune eller i en 

enkelt forvaltning. Sund By Netværket og dermed også WHOs Healthy Cities Network 

med ”Governance for Health 2020” giver med fælles drøftelser, modeller og andre 

materialer medlemmerne et væsentligt og solidt udgangspunkt for det lokale arbejde 

med de nære sundhedsindsatser. Der findes ikke kun en løsning, men sammen kan vi 

finde egnede og innovative løsningsmodeller – og det vil jeg gerne stå i spidsen for at 

videreudvikle.  

 

Som formand for Sund By Netværket vil jeg arbejde for: 

 at det er tydeligt og kendt af medlemmer og samarbejdspartnere, hvilken rolle 

Sund By Netværket har (og tager) – vores strategi med vision, mission og mål skal 

også fremover være kendt af dem, som vi gerne vil samarbejde med 

 at Netværkets organisation og de enkeltes roller skal være kendte og afstemt 

efter hvad der er muligt – lige fra medarbejderne i sekretariat, 

medlemskoordinatorer, temagruppemedlemmer, medlemmer i bestyrelse og 

repræsentantskab m.fl. 

 at det danske Sund By Netværk fortsat knytter sig til WHO - Healthy Cities Network 

og ”Governance for Health 2020” 

 at Sund By Netværket fortsat går foran, når det gælder arbejdet med innovativ 

metodeudvikling af lokale indsatser med høj kvalitet. Det danske Sund By Netværk 

skal fortsat arbejde med emner, som har stor tilknytning til netop de nære 

praksisudfordringer, kvalitet i tilbuddene, innovation og andre væsentlige 

udfordringer for vores medlemmer. Eksempelvis vil jeg lægge vægt på, at 
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netværket også fremover arbejder med emnet ”Sundhed på tværs", skærpet 

fokus på ”Lighed i sundhed” samt kapacitetsopbygning. Det er elementer som vi 

fortsat må have øje for 

 at Sund By Netværket medvirker til at sætte vanerne i spil, så vi sammen fortsat 

kan finde nye gode metoder til løsning af de aktuelle udfordringer 

  

Netværkets brede medlemsopbakning med 65 kommuner og to regioner, WHO-afsæt, 

tidsrelevante temagrupper, tætte relation til praksisfeltet og vores praksisnære 

forebyggelsesmodeller er grundlæggende og af stor værdi i det innovative arbejde i 

såvel temagrupper som ude lokalt hos medlemmerne. Jeg vil med bestyrelsen og alle 

andre i netværket samt sekretariatet have fokus på, at vi sammen gør det der 

efterspørges, og at vi som medlemmer med viden fra Sund By Netværket kan gøre mere 

af det som virker bedst.  

 

Sund By Netværket har en stor og legitim rolle. Jeg er sikker på, at Sund By Netværket 

også fremover indgår som en væsentlig medspiller og samarbejdspartner i 

videreudviklingen af folkesundhedsarbejdet i det nære sundhedsvæsen i Danmark.  

På baggrund af tidens krav og de overordnede trends med øget fokus på økonomi og 

effektivitet – ”value for money” - har vi aktuelt på netværkets årsmøde i marts drøftet ny 

struktur i Sund By Netværket samt nye mødeformer med bl.a. brug af ny teknologi. Jeg 

satte pris på, at der på årsmødet var stor opbakning til det tidligere forretningsudvalgs 

oplæg til udvikling af netværkets organisatoriske struktur. For mig er det et væsentligt 

kriterium for, at vi som netværk kan leve op til tidens krav.  

 

Det vedtagne organisationsoplæg samt vores strategipapir er der hvor jeg vil tage mit 

udgangspunkt som evt. kommende formand. Med afsæt i alt det gode som netværket 

rummer, ønsker jeg at medvirke til fortsat at videreudvikle Sund By Netværket i Danmark.  

  

 

Venlig hilsen 

 

Camilla Meyer 

Sundhedschef Faxe Kommune og konstitueret formand for Sund By Netværket, 

Sygeplejerske, Sundhedsplejerske og Master of Public Health 

 
 

 

 

 


