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Opsamling fra møde i temagruppen ”Kost og fysisk aktivitet” d. 22. maj 2012 
 

 

 
1. Nyt siden sidst 

Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen var forhindrede i at deltage i mødet. 
Sundhedsstyrelsen er i gang med ny organisering, men Tue Kristensen fortæller, at SST’s 
kampagner og øvrige planer for 2012 holder. 
 
Det nationale videncenter KOSMOS: Børge fortale om de bevilligede KOSMOS-projekter for 
2012-2013. Børge lægger materialet i ’Medlemsrummet’. 
 

2. Oplæg v/ Thomas Ahrentz  

Materialerne fra Thomas Ahrentz’ oplæg vil blive lagt i ’Medlemsrummet. 
 

3. Materialer til formidling af SST’s anbefalinger for fysisk aktivitet 

I temagruppen oplever vi et behov og stort ønske om materialer, der kan hjælpe os med til 
formidle Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Fysisk aktivitet til borgerne.  Det skal være 
visuelt og enkelt - piktogrammer blev foreslået, men måske det kan/skal være forskellige 
formidlingsformer. 
Vi er i gang med at afklare, hvorvidt Sundhedsstyrelsen og/eller Fødevarestyrelsen har 
planer om at arbejde med dette behov.  
Såfremt de ikke arbejder på sagen, vil en gruppe fra temagruppen (Børge, Linda og Kasper) 
undersøge alternative muligheder for, hvordan vi som temagruppe kan få materialet udviklet. 
Afklaring følger. 
 

4. Opdatering af medlemslisten – et ønske fra Sekretariatet  
Planen er, at Sekretariatet sender en mail til alle på maillisten for at høre, hvem der vil være 
med på listen, og hvem der ikke vil. 
 

5. Tidsplan og proces for strategi i Sund By Netværket 2012/2013 – og hermed tidplan og 
pejlemærker til ansøgninger næste år 

Der er allerede nogle pejlemærker, som vi kan forsøge at målrette en evt. kommende 
ansøgning. Christina Krogh fra Sekretariatet skriver:   
I denne uge sender jeg strategien ud, som bestyrelsen indstiller til repræsentantskabets 
godkendelse til september. Det er den overordnede ramme for ansøgningerne næste år.  
Der er nogle pejlemærker - som fx projekter, der fremmer lighed i sundhed, tværgående 
samarbejde mellem politikområder, det brede sundhedsbegreb i WHO-forstand.  
Dernæst er der et fokus på kapacitetsopbygning af de ansatte og at understøtte 
medlemmernes arbejde lokalt med sundhedsfremme og forebyggelse.  
Projekter, der involverer et større antal medlemmer vil også falde i god jord. Og projekter, der 
arbejder videre med eksisterende viden, og ikke nødvendigvis producerer grundforskning/-
viden før der handles - ud fra et princip om, at vi ved i dag rigtig meget, og har et fokus på at 
skabe resultater, afprøve i virkeligheden og lære i fællesskab deraf.  
 
Årshjulet for beslutningsprocesserne i netværket er sendt med. 
 

6. Næste møde er torsdag d. 13. september i København 

Programmet for næste møde: 
- Oplæg ved Christina Fruergaard om ’Sport-to-go’ i Århus kommune. 
- Christina Krogh fra Sekretariatet deltager og fortæller om netværkets strategi og 

muligheder i forhold til at søge puljer.  
- Evt. oplæg ved Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse 
- Evt. oplæg ved Kasper Arnskov Nielsen om friluftsaktiviteter i Næstved kommune. 
 



 

 2 

Mette Jørgensen er ’pausemotions-minister’. Linda Kruse er på mødet i Vejle. 
 

7. Eventuelt 

Der var enighed om, at vi vil invitere Simon Rask fra Kræftens Bekæmpelse til at deltage i 
næste møde og høre og tale om mulighederne for samarbejde med KB. Linda taler med 
Simon herom. 
 


