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Sund By Netværket inviterer til konferencen Sundhedspolitik i hverdagen  

 
Konferencen finder sted d. 8. juni kl. 13.00 – 16.30 i Fællessalen på Christiansborg. Efter arrangementet er Sund 
By Netværket vært for en lille forfriskning frem til kl. 17.00.  

Med afsæt i 20 års erfaring med sundhedspolitik i hverdagen, sætter vi fokus på, hvordan vi gennem 
sundhedsfremme og forebyggelse kan forbedre folkesundheden i Danmark.  
 
Formålet med konferencen er, at opnå forståelse for samspillet mellem det nationale, regionale og kommunale 
sundhedspolitiske arbejde, således at øget folkesundhed ses som en fælles opgave.  
 
Program  
Konferencen indledes med en række korte oplæg om de største potentialer og udfordringer på 
folkesundhedsområdet set fra forskellige perspektiver, der bl.a. omfatter WHO, Sundhedsstyrelsen og en 
sundhedsøkonomisk vinkel.  

De sundhedspolitiske/forebyggelsespolitiske ordførere fra de fire største partier giver deres bud på strategier for 
sundhedspolitik i hverdagen. Herefter kommer fire borgmestre med eksempler på arbejdet med sundhedspolitik i 
en kommunal virkelighed. 

Fokus vil være fremadrettet - Hvordan arbejder vi på tværs og hvordan får vi mest sundhed for pengene? 

Afslutningsvis er der paneldebat med salen. Her er mulighed for at komme med spørgsmål til politikerne og 
bringe erfaringer fra praksis ind i debatten. Journalist Jes Stein Pedersen fra DR er dagens ordstyrer. Han leder 
diskussioner og afprøver bestræbelsen på at opnå enighed om, hvilke første skridt vi sammen kan tage for at 
forbedre folkesundheden.  

Programmet bliver offentliggjort på Sund By Netværkets hjemmeside www.sund-by-net.dk senest den 4.maj 
2011. 

Målgruppe & tilmelding 
Konferencen er rettet mod det strategiske og politiske niveau. Sund By Netværkets medlemmer har fortrinsret.  
Af hensyn til pladsen i Fællessalen kan hver medlemskommune/region tilmelde to deltagere. Tilmeldingsfrist er 
den 16.maj 2011, og tilmelding foregår via kalenderen på Sund By Netværkets hjemmeside  
 www.sund-by-net.dk 

 

På Sund By Netværkets vegne 
 
Med venlig hilsen 
Sund By Sekretariatet 

Til  
Sund By Netværkets medlemmer & samarbejdspartnere 

 

 

København, den 11.april 2011 

http://www.sund-by-net.dk/
http://www.sund-by-net.dk/

