
 

 

Referat af strategiseminar for Sund By Netværkets bestyrelse  
 
Sted: KL-Huset 
Tid: d. 6. september 2013 
 
Deltagere:  
Peter Holm Vilstrup, Hanna Vestenaa, Susanne Rystok, Uffe Nymark Breum, Ingunn S. Jacobsen 

Charlotte Iisager Petersen og Christina Krog fra pkt. 2.  

Katrine Schjønning, folkesundhedschef Københavns Kommune med oplæg  

På baggrund af input fra  

 det årlige møde med repræsentanter fra temagrupperne (d. 5.9.2013) 

 oplæg af Christina Krog – sekretariatschef – om muligheder og tiltag fra WHOs Healthy Cities 

Network 

 oplæg fra Københavns Kommunes folkesundhedschef Katrine Schjønning om SBNs rolle og opgaver 

på banen med flere nationale aktører 

 Ingunn S. Jacobsen - næstformand i bestyrelsen - om betydningen af by-medlemskabet af WHOs 

Healthy Cities Network for Horsens Kommune  

drøftede bestyrelsen strategiske muligheder og udvikling for Sund By Netværket den kommende tid.  

Selvom strategien er ny, og gælder fra 2013-16 har landskabet for sundhedsfremme og forebyggelse 

ændret sig det sidste halve år, - med flere aktører på markedet. Der er forebyggelse nok til alle, og med det 

øgede fokus på forebyggelse som Sundhedsstyrelsens pakker har skabt, opstår der også behov for at 

signalere tydeligt, hvor Sund By Netværket gør en forskel.  

Sund By Netværket – temagrupper og faglighed 

Sund By Netværket har traditionelt set været et fagligt netværk for medlemmerne især blandt 

sundhedsforvaltningens ansatte. Det har været forankret i temagrupperne som emmer af høj faglighed og 

ekspertise. Det faglige niveau i teamgrupperne anerkendes også ved, at Sundhedsstyrelsen har indgået et 

samarbejde med SBN, forankret i alkohol-temagruppen om at udvikle og afholde et kursus i tidlig opsporing 

af alkoholoverforbrug, og kontinuerlig efterspørgsel på de gode kommunale modeller. Det fokus skal 

opretholdes.  

Sund By Netværket – strategisk sundhedsfremme 

Sund By Netværket arbejder for at lave sundhedsfremme med udgangspunkt i determinanter for ulighed i 

sundhed, som er karakteriseret ved at være placeret i mange andre sektorer end inden for 

sundhedsforvaltningens umiddelbare rækkevidde. Sundhedsfremme er mere end fravær af sygdom; Det er 

fx trivsel, byudvikling, luftforurening, bæredygtighed og vilkår for livskvalitet. Med afsæt i medlemskabet af 

WHO Healthy Cities Network vil Sund By Netværket arbejde med at levere aktiviteter og handlinger ift. 

kriterierne for fase VI i Healthy Cities Network, som Sund By Netværket forventer at blive akkrediteret til 

først i 2014. Det internationale medlemskab forpligter, også medlemmerne af Sund By Netværket. Arbejdet 
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i Healthy Cities Network er inddelt i faser, og en ny, Fase VI, træder i kraft 2014-18. Den prioriterer to 

emner:  

 Lighed i sundhed 

o Forbedre sundhed og trivsel for alle 

o Reducere helbredsmæssige uligheder 

 Livslangt perspektiv, fx børns trivsel, beskæftigelse, sundhedsfremme på 

arbejdspladser, ældres trivsel, hindre social isolation og fattigdom 

 

 Styrke lederskab og forankring af ledelse for sundhed  

o Governance – ledelse af folkesundhed, politisk og i de strukturelle tiltag 

 Sundhed på tværs, forståelse af sundhed ift. social og økonomisk udvikling 

 At indgå nye partnerskaber  

Sund By Netværket er godt på vej til at levere aktiviteter og inspiration til medlemmerne ift. til kriterierne i 

Fase VI, fx studieture, temagruppe om mental sundhed og sundhed på tværs, konference om udvikling af 

socio-økonomiske modeller for sundhedsfremme, indsats om øget politisk forankring af folkesundhed.  

Men der er fortsat flere områder vi kan sætte ind på at udvikle, og gøre tydeligere. Et af dem er tilgangen til 

folkesundhed via medborgerskab, hvor kommunen skaber arenaer og muligheder, og er med når noget 

opstår. Det kan være med borgere, og i partnerskaber med eksempelvis frivillige foreninger. Bestyrelsen 

ønsker at understøtte overgangen fra New Public Management til New Public Governance med borgere 

som medskabere af velfærd. Sund By Netværket vil derfor afsøge og igangsætte forskellige aktiviteter og 

projekter, vil løbende kortlægge hvilke partnerskaber kan bidrage til netværkets ambitioner på både 

nationalt plan og ift. temagruppernes samarbejdsparter, og opsøge nye partnerskaber. Det sidste vil ske 

bl.a. i dialog med temagrupperne, som bestyrelsen vil besøge i efteråret 2013.  

 

Bestyrelsens besøg hos temagrupper 

Bestyrelsen ønsker at besøge samtlige temagrupper i efteråret 2013 for at præsentere og drøfte strategi, 

indsatser og temagruppernes bidrag til arbejdet i SBN. Teamgrupperne bedes afsætte ½ time til 45 min på 

møderne nedenfor – efter aftale med det pågældende bestyrelsesmedlem:  

3. okt. Sundhed på arbejdspladsen (København) – Ingunn S. Jacobsen: ingunn.s.jacobsen@horsens.dk 

29. okt. Alkohol (Odense) – Peter Holm Vilstrup: pvh@odense.dk  

6. nov. Tobak (Gladsaxe) – Hanna Vestenaa: have@holb.dk 

12. nov. Mental sundhed – Hanna Vestenaa: have@holb.dk  

20. nov. Sundhed på tværs (Slagelse) – Uffe Breum Nymark: ufnbr@vejle.dk 

21. nov. Kost og fysisk aktivitet (Vejle) - Susanne Rystok: Susanne.Rystok@rksk.dk 

Kommende tiltag 

Sund By Netværksdage 2014 finder sted i Aarhus Kommune den 19. -20. marts 2014 og vil handle om 

medborgerskab og partnerskaber. Mere herom senere, - følg med på hjemmesiden.  

Et netværk for ledere af sundhedsfremme – kun for medlemmer.  

Medlemmer af Sund By Netværket er velkomne til at kontakte bestyrelsen og sekretariatet med ideer og 

input, kommentarer: Skriv til bestyrelsen: www.sund-by-net.dk/om-netvaerket/bestyrelsen eller til 

mailto:ingunn.s.jacobsen@horsens.dk
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http://www.sund-by-net.dk/om-netvaerket/bestyrelsen


post@sundbynetvaerket.dk. Mød op på den årlige temadag for Sund By koordinatorer den 7. november 

(tilmelding via kalenderen), hvor strategisk sundhedsfremme diskuteres.  

Nyt medlem af bestyrelsen 

Københavns Kommunes folkesundhedschef Katrine Schjønning har accepteret tilbuddet om at træde ind i 

Sund By Netværkets bestyrelse på den ledige plads til en af de to danske WHO Healthy Cities Network-byer, 

jf netværkets vedtægter § 7, stk. 1.  
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