
Horsens Sund By 

 



Udgangspunktet: Ottawa CHARTER for action to achieve 
Health for All by the year 2000 and beyond 

 “Health is, (…), seen as a resource 

for everyday life, not the objective of 

living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal 

resources, as well as physical 

capacities. Therefore, health 

promotion is not just the 

responsibility of the health sector, 

but goes beyond healthy life-styles to 

well-being” 
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• 1986: Ottawa: Charter for sundhedsfremme 

• 1987: Horsens Kommune optages i det europæiske netværk af sunde byer 

– WHO European Healthy Cities 

• Forpligtelse til at danne et nationalt netværk – sammen med København 

Kommune 

• Internationalt medlemskab forpligter – Politisk commitment. 

• ART, Evaluering, deltagelse i subnetværk, koordinator, styregruppe. 

Koordinator og politikere forpligtet til at være med til møder. Netværk, 

læring, vi lærer fra os, styrker omdømme. Konferencer, studiebesøg 

• Siden 1996: Daglig drift – fra projekt til fælles ansvar i alle kommunale 

områder 

• 2000: Horsens: Deklaration om fremme af sundhedsmæssig lighed og 

retfærdighed,  

• Health 2020 – fase VI 

 

 

 



”I Horsens Kommune skaber de gode arenaer for 
deltagelse” 
 • Horsens Sund By har i snart 30 år arbejdet for at skabe rammer for aktivt 

medborgerskab i Horsens Kommune –  

 

• Nordiske Folkesundhedspris1992 

• Sundhed for Alle prisen 1992 

• Danske Folkesundhedspris 2006 

• Men’s Health prisen 2012 

• KLs Konsulentvirksomhed: ”I Horsens kommune skaber de gode arenaer 

for deltagelse” 

 



Horsens Kommune – Folkesundhed via medborgerskab  
 

Horsens Kommune – arena for deltagelse: 

• Velfærd – en fælles opgave 

• Værdier om dialog og deltagelse kobles til anledningerne  

• Fra motivation til mulighed.  

• Horsens styrke – legitimitet til at facilitere fællesskabet 

• Relationerne som drivkraften til succes 

• Procesgentagelse 

• Fortællinger - og adfærd 

 



Fra global vision til lokal virkelighed 

WHO Healthy Cities/ Healthy 

Ageing/ Active Living 
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WHO Healthy Cities Network Fase V 

Sundhed og Lighed i Sundhed 

Hovedtemaer: 

Støttende miljøer 

• sociale netværk – støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende 

arbejde 

• empowerment og borgerinvolvering – selvhjælp, foreningsnetværk 

Sund Levevis 

• fysisk aktivitet – motionsforløb, temaarrangementer 

• sund kost – kostforløb, temaarrangementer 

• psykisk sundhed og forebyggelse af stress - selvhjælp 

Sundt Bymiljø og Design 

• sund byplanlægning og bydesign – grønne områder, aktiv transport 



Sund Levevis 

Motion er Fedt for børn 9-13 år Etnisk madskole 



Sundhedsfremme på arbejdspladsen 
- pilotprojekt Danish Crown 



Støttende miljøer 

Møde i selvhjælpsgruppe 

(modelfoto) 

Madlavning for enkemænd 



Faciliteter for frivilligt socialt og sundhedsfremmende 
arbejde 

Sund By Butikken 

Åboulevarden 52 

Selvhjælpsgrupper Kildegade 

27B, 1. sal 



Sundt bymiljø og design 



Med WHO - fra New Public Management til New Public 
Governance? 

• Bevægelse fra New Public Management til New Public Governance, fokus 

på interorganisatoriske netværk, samarbejde på tværs, gensidig 

afhængighed og ledelse i teams. Borgere som medskabere af velfærd. 

 

• Mønster i Horsens Kommune: Velfærd – en fælles opgave 

• Mønster i Horsens Kommune: Fra borgerinvolvering til arena for deltagelse 

• Mønster i Horsens Kommune: Procesgentagelse, værdier om dialog og 

deltagelse 

 

Health 2020 Health governance – governance for health 

 


