
Program den 19. marts 2014  

Dag I - 19. marts 2014  

9.00 Registrering og morgenkaffe 

 

10.00 Velkomst                      
v/ Aarhus Kommune og Sund By Netværkets formand  

 

10.10-11.00 Investér for at det sker!  

SBNdagene bliver gode, fordi du, vi, de andre og jeg selv vil det.              
v/ konsulent i Sund By Netværket Jacqueline Albers Thomasen  

 

11.00-12.30 Medborgerskab og robuste lokalmiljøer  

Om lighed i sundhed som mål, mens medborgerskab og robusthed er et mid-
del. Den teoretiske ramme, eksempler, fælles sprog og begrebsafklaring.       
v/ Helle Hygum, brobygger i Københavns Kommune 

 

12.30 Frokost  

 

13.15-14.15 Markedsplads - stande om medborgerskab  

Tre runder á 20 minutter. Vælg tre stande! 

 

14.15 Kaffe  

 

14.30-16.30 Kærlig Kommune - sundhed og omsorg i velfærdsstat 3.0 

Kærlig Kommune afskaffer forestillingen om borgeren som én, der bestiller 
ydelser hos kommunen, og fokuserer i stedet på  gensidige relationer, der 
bygger på Medmenneskelighed og Medborgerskab med stort M. Hvordan kan 
vi tænke den vinkel ind i en sundhedsfremmende og forebyggende indsats? 
v/ Direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Hosea Dutschke, der 
sætter rammen og bliver udfordret af professor ved Aarhus Universitet Christi-
an Bjørnskov og professor ved DPU Lars-Henrik Schmidt.  

 

18.45 Festmiddag  

- og betalingsbar frem til midnat.  

 

  Markedspladsstande        Markedspladsstande 
Vælg tre stande- én til hver runde          Vælg tre stande- én til hver runde 

1. Aalborg Kommune  
Relationel koordinering og fair proces. 
Hvordan bidrager disse metoder til lo-
kal og kommunal merværdi, og til lokalt 
ejerskab? Konkrete eksempler på hvor-
dan det er grebet an i Aalborg kommu-
ne og resultater heraf.  

v/ Mads Borgstrøm-Hansen, projektle-
der i Aalborg Kommune 

2. Hjørring Kommune 
Hør om indsatsen og læs mere om 
Sundt Samspil i Hjørring Vestby: Et 
samarbejde mellem Hjørring Kommune 
og afdelingsbestyrelser samt øvrige 
frivillige og borgere i lokalområdet 
Hjørring Vestby. Om sunde rammer og 
netværk bl.a. med tiltag om motions-
rum, sund servering i hallen, streetba-
sket, frugthave og fællesspisning. 

v/ Mette Jakobsen, projektleder i Hjør-
ring Kommune  

3. Aarhus Kommune 
Sund Livsstil - brobygning mellem civil-
samfund og kommune. Forandring af 
vaner. Almindelig sund mad. Bevægel-
sesglæde! Det er omdrejningspunkter-
ne i projekt Sund Livsstil, hvor idræts-
foreninger tilbyder forløb med dialog-
baseret undervisning og fysisk aktivitet 
til borgerne i Aarhus Kommune.   

v/ Vibeke Brønnum, folkesundhedschef i 
Aarhus Kommune 

 

4. Fredericia Kommune 
Fredericias bydelssundhedsprojekt - et 
samskabelsesprojekt der virker!  
Byrådet igangsatte projektet i Korskær-
parken (et udsat boligområde) i 2008 og 
er siden blevet udbygget til endnu et 
boligområde. Projektets overordnede 
mål er at fremme lighed i sundhed 
blandt andet gennem en høj grad af 
borgerinddragelse.   

v/ Susanne Vangsgaard, konsulent i 
Fredericia Kommune  

5. Horsens kommune 
Det var en både visionær og modig be-
slutning, da Horsens Kommune for 27 år 
siden blev den første WHO Healthy City 
i Danmark. I 2014 arbejder vi mere end 
nogensinde med disse relationer som 
en vej til at forandre, udfordre og skabe 
nye indsatser på sundhedsområdet. 
Kom og hør hvordan velfærd og sund-
hed rykker, når vi i kommunen tør ud-
forske, hvad vi sammen med borgerne 
og hver for sig kan skabe ved at kombi-
nere vores ressourcer. 

v/ Ingunn S. Jacobsen, leder af Sund By 
Butikken i Horsens Kommune 

6. Ringkøbing-Skjern Kommune 
Medborgerskab og folkesundhed: 75-
års fødselsdag. Udfordring: Kommuner-
ne skal tilbyde alle over 75 år et fore-
byggende hjemmebesøg, men mange 
medarbejdere møder friske borgere, 

som ville have mere glæde af oplevel-
ser og fællesskab. Løsning: Som alter-
nativ til en-til-en samtaler inviterer 
kommunen et passende antal gange 
om året til fødselsdag for alle på 75 år 
og derover.  Effekt: Ved at samles, får 
borgerene - ud over den viden og tilbud 
om hjælp, de har krav på - også en god 
oplevelse sammen med andre, et styr-
ket seniornetværk og en dialog omkring 
medborgerskab og folkesundhed. 

v/ Susanne Rystok, konsulent i Ringkø-
bing-Skjern Kommune 

7. Århus Kommune 
Borgeruddannelse - hvordan vi i fælles-
skab bliver klogere.  I Aarhus Kommune 
er der for nylig nedsat et uddannelses-
råd, der skal bygge bro mellem politiske 
beslutninger, strategi, medarbejder-
praksis og borgernes ønsker og behov. 
Kom og hør om vores overordnede mål 
og ideer for det nye udvalg for borger-
uddannelse, og om vores samarbejds-
partnere, strategi og formål.  

 

v/ Ellen M. Madsen, uddannelseskonsu-
lent i Århus Kommune 
 

8. Holstebro Kommune 
Giv ansvaret til dem, der har forstand 
på det! Om partnerskabsbaseret fore-
byggelse i samarbejde med etniske 
minoritetsforeninger, ngo’er og kom-
muner med konkret udgangspunkt i 
Cross-Over (AIDS-fondet) og Holstebro 

Kommune. Hør om vores erfaringer 
med konceptet - og med hinanden. 
v/ Mille Urban og Henrik Overballe, 
Cross-Over og Ismail Hussein fra de 
etniske minoritetsforeninger 
 

9. Odense Kommune 
Nætværket - et digitalt gadekær, er et 
innovativt onlineprojekt, der nytænker 
den måde mennesker kan hjælpe og 
relatere sig til hinanden i deres lokal-
miljø. Projektet vil fremme brugerdre-
ven innovation og facilitere skabelsen 
af stærke og mere selvstændige lokal-
miljøer, hvor man mødes fysisk på bag-
grund af fællesskabet i netværket. 

 

v/ Rasmus Nielsen, projektleder i Oden-
se Kommune 
 

10. Københavns Kommune 
Det er det ligeværdige samarbejde, der 
skaber merværdi! Det er erfaringen bag 
København kommunes Sundheds- og 
Omsorgsforvaltnings brobygningsind-
sats, hvor konsulenter arbejder på at 
bygge bro mellem civilsamfund og kom-
mune, faciliterer og medierer interes-
ser og skaber fælles forståelse og 
sprog. Kom og hør om brobygningsind-
satsen i Københavns Kommune. 

 

v/ Helle Hygum, Brobygger i Køben-
havns Kommune 
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Medborgerskab og folkesundhed 
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Program den 20. marts 2014  

Dag II - 20. marts 2014  

9.00 Godmorgen, morgensang & kick off til dag II  

 

9.15-10.45 Medborgerskab og lighed i sundhed  

Sessioner afhængigt af din egen tilmelding (se deltagerlisten). To runder. 

Runde 1 kl. 9.25 - 10.00, Runde 2 kl. 10.10 - 10.45 

Community Champions-metoden (CC)                   
v/ Jacqueline Albers Thomasen, konsulent i Sund By Netværket. 

Kan sundhedsfremme betale sig? (Øko)          

v/ Jakob Kjellberg, Projektchef, KORA. Tovholder Peter Holm Vilstrup, sekreta-

riatschef i Sund By Netværket. 

Sager der samler  (SDS)                      

v/ Kristin Birkeland og Morten Daus-Petersen, Sager der Samler. Tovholder 

Otto Ohrt, sektionsleder i Århus Kommune. 

WHO Nordisk session (WHO) Obs: denne session kører kun i runde 1.    

v/ Årstein Skjæveland, Norges Sunne Kommuner, Kerstin Månsson, Healthy 

Cities Nätverket i Sverige  og Johanna Reiman, Healthy Cities Network i Fin-

land. Tovholder Ingunn S. Jacobsen, Horsens Kommune. 

 

10.45-11 Pause  

 

11-12.30 Skab personligt overskud via autenticitet, power og arbejdsglæde  

Succes med medborgerskab kræver, at du er god til at skabe relationer og klar 

i spyttet, så ingen er i tvivl om, hvad du mener, og hvad din hensigt er. Din 

personlige gennemslagskraft er katalysator, og arbejdsglæden er helt central. 

Få tips og tricks til at forstørre alt det gode ved dig selv, og smit dine omgivel-

ser med god energi.                               

v/ Karin Krogh, foredragsholder og personlig performance mentor  

 

12.45 Tak for i år  

Frokost to go - Repræsentantskabsmødet starter kl. 13.30 på 1. sal. 

Velkommen på Sund By Netværksdage 2014! 

Sund By Netværksdage 2014 handler om, hvordan sundhedsfremme kan udvik-

les, om hvorfor medborgerskab kan være et godt supplement til de eksisteren-

de metoder i sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet i Danmark, og ikke 

mindst om, at medlemmer og danske og udenlandske gæster bidrager med 

eksempler fra deres virkelighed.  

Dagene foregår i samarbejde med Aarhus Kommune. 

Velkommen til sublimt netværk, godt selskab og inspiration! 

Community Champions-metoden (CC) 

Netværk for fællesskabsagenter er inspireret af det engelsk udviklede Com-

munity Champions program, hvor tilgangen til sundhedsfremmende foran-

staltninger er engagement i lokalsamfundet. Denne tilgang anerkender, at 

det faglige personale ikke har alle svarene. I stedet stræbes der efter at gøre 

borgere og lokalsamfund i stand til at identificere spørgsmål og problemstil-

linger og selv finde frem til og skabe løsninger. Den vigtigste hensigt er at 

opbygge kapaciteten i lokale boligområder og hos de enkelte, så de kan 

samarbejde med det lokale sundhedsvæsen.  

Hvordan kan man aktivere det lokale engagement så borgere bliver medska-

bere af det gode liv for sig selv og i sit eget lokalområde? Det kommende år 

vil Sund By Netværkets ”Netværk for fællesskabsagenter” skabe danske er-

faringer, inspireret af erfaringerne fra Community Champions metoden fra 

England, hvor civilsamfundet længe har haft en stor og aktiv rolle. 

 

Kan sundhedsfremme betale sig? (Øko) 

Få svaret, og få indsigt i hvordan kommuner og regioner kan tænke sund-

hedsøkonomi med ind i indsatser, der er målrettet aktivt medborgerskab. Vi 

skal investere i gode liv og skal skabe bedre vilkår for bedre liv. Vi skal ikke 

alene se efter besparelser. 

 

Sager der samler - arena for aktivt medborgerskab (SDS) 

Foreningen Sager der samler, har skabt et stærkt netværk af mennesker fra 

byens virksomheder, kommunen, regionen, uddannelser og blandt borger-

ne. Netværket tager fat i udfordringer omkring bæredygtighed, sundhed og 

fællesskab - og skaber initiativer, der gør en forskel. Hør, hvordan netværket 

arbejder med medborgerskab som strategi til mobilisering omkring fælles 

udfordringer. Oplev konkrete eksempler fra ”Sammen om sundhed”, der 

forbinder mennesker på tværs af sædvanlige skel og fører til nyskabende 

løsninger. Og få indsigt i, hvordan partnerskabet med Aarhus Kommune un-

derstøtter samskabelse mellem kommune og civilsamfund.  

 

WHO Nordisk session (WHO) 

Sund By Netværket er en del af WHO’s Healthy Cities Network i Europa, og 

har et tæt samarbejde med de andre nordiske lande. Hør, hvordan man i 

Norge, Sverige og Finland griber arbejdet med aktivt medborgerskab an, og 

hvordan man her inddrager borgerne i arbejdet med lighed i sundhed.  

Mere om sessionerne  


