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Status over Sund By Netværkets aktiviteter – efterår 2011 

 
Kalenderen: Kommende arrangementer 
 
Temadag i SKV-gruppen 
29.08.11 - Horsens 
 
Temagruppemøde Lighed i sundhed 
30.08.11 kl. 11:00 til kl. 18:00  
Hvidovre Sundhedscenter  
 
Bestyrelsesseminar i Sund By Netværket 
01.09.11 kl. 14:00 til 02.09.11 kl. 14:00  
 
Temagruppemøde - Kost og fysisk aktivitet 
08.09.11 - København  
 
Temagruppemøde – Sundhed på tværs 
08.09.11  
 
Temagruppemøde – Tobak 
21.09.11  
 
Temagruppemøde - Sundhed på arbejdspladsen 
04.10.11 - København  
 
Temadag for Sund By Netværkets koordinatorer 
27.10.11 kl. 11:00 til kl. 17:00 - Nyborg Strand  
 
Samarbejde om overvægt – fælles konference arrangeret af KL, Danske Regioner og Sund By Netværket 
01.11.11 - Torvehallerne i Vejle  
 
Årligt møde ml. SBN bestyrelse og temagruppe formænd 
03.11.11 kl. 12:00 til kl. 18:00 - KL-huset  
 
Bestyrelsesmøde i Sund By Netværket 
04.11.11 kl. 09:00 til kl. 11:30 - i KL-huset  
 
Temagruppemøde – Alkohol 
17.11.11 til 18.11.11  
 
Temagruppemøde - Kost og fysisk aktivitet 
23.11.11  

Temagruppemøde – Tobak 
23.11.11  

 

Sund By Sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

Christina Krog 
d. 22. august 2011 
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Temagrupperne 
En række temagrupper er aktive;  
Alkohol er i gang med at udarbejde nyt kommissorium, som bestyrelsen får til godkendelse.  
Tobak er i gang med revision af den gode kommunale model og stiler efter publicering først i 2012.  
Sundhed på tværs har dels almindelige temagruppemøder ud fra kommissorium, dels er projektet ”Organisering 
af sundhed på tværs” igangsat og stiler efter publicering januar i 2012.  
Arbejdsgruppen Sundhedskonsekvensvurdering arbejder stødt derudaf ifht. deres 2. fase, og har en dygtig 
konsulent Mette Fredgård samt Henrik Nørgaard fra Horsens Kommune som driver projektet.  
Kost og fysisk aktivitet møder fire til fem gange årligt og har fokus på erfaringsudveksling og understøttelse af 
lokal implementering.  
Efteråret 2010 byder på regionale seminarer i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sund By Netværket, 
der sammen vil sætte fokus på trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Tid og sted vil fremgå af kalenderen.  
Sundhed og trivsel på arbejdspladsens overordnede formål er at styrke kommunale, andre offentlige og private 
arbejdspladsers sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats overfor deres ansatte.  
En handlingsplan for 2011-12 er netop nu ved at blive færdiggjort.  
Lighed i sundhed holder et afgørende møde den 30.8. hvor de vil tage stilling til evt. fortsættelse som 
temagruppe. Nogle af medlemmerne ønsker at træde ud af gruppen og ind i Sundhed på tværs, og henviser til 
netværkets overordnede strategi om, at alle temagrupper skal arbejde med lighed i sundhed. En fortsættelse af 
temagruppen kræver et nyt kommissorium, hvilket de i så fald vil udarbejde.  
Forebyggelse af ældres faldulykker – har færdiggjort deres ”implementeringspakke”, som er deres bud på at 
hjælpe det øvrige netværk videre med at forebygge ældres faldulykker lokalt. Gruppen ønsker om at fortsætte 
som sparringsnetværk for hinanden ifht. det videre implementeringsarbejde, og ser en til to årlige møder som 
realistisk. De ønsker at forblive i Sund By Netværkets regi og tilbyder til gengæld at vedligeholde og odpatere 
hjemmesiden med implementeringspakken.  

To temagrupper Seksuel sundhed og strategisk kommunikation har ingen aktivitet haft de sidste tre – fire 
måneder. Strategisk kommunikation reagerer ikke på henvendelser, og seksuel sundhed mangler formand, hvor 
ingen har vist interesse for at løfte opgaven. Der er ingen planlagte aktiviteter.  
 
Temamøde for SBN-koordinatorer 
SBN-koordinatorer er inviteret til en temadag på Nyborg Strand den 27. oktober med  mål om at diskutere og 
styrke koordinatorens rolle og opgave lokalt.  Implement ved Tine Curtis og Mikkel Lau  afvikler dagen for SBN.  
Bestyrelsen og samarbejdsparter er meget velkomne.   

Overvægtskonference 
Sund By Netværket afholder i d. 1. november sammen med KL og Danske Regioner en konference om overvægt 
som et fælles ansvar. Programmet offentliggøres primo september. Faxe Kommune byder ind med faglig bistand 
mht tilrettelæggelsen af programmet og afvikling på dagen. Sekretariatet løfter samtidig en større administrativ 
opgave.  
Formålet med konferencen er at pege på de områder, hvor det er oplagt at samarbejde om indsatsen på tværs. 
Konferencen skal operationalisere det eksisterende vidensgrundlag, så opgaven bliver tydelig for aktørerne. 
Konferencen skal med udgangspunkt i sandsynlig evidens gøre det klarere, hvilke indsatser, der skal iværksættes 
til hvilke målgrupper og af hvilke aktører. Målgruppen er det kommunale/regionale lederniveau på 
sundhedsområdet, strategiske/udviklingskonsulenter i kommuner/regioner.  
 
Nordiske Folkesundhedsdage  
Sund By Netværket er af det norske Sunne Kommuner-netværk inviteret til at afholde en session sammen med de 
øvrige nordiske Healthy Cities National Networks. Sessionens titel er: ”Eierskab til folkehelse – hvordan?” og har 
både politikere og embedsfolk som oplægsholdere samt en paneldebat. Ingunn S. Jacobsen og Christina Krog 
deltager i konferencen fra den 24.-26.8 i Turku i Finland.  
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Øget nordisk netværkssamarbejde - fortsat 
Sidste år inviterede vi i Danmark til det første møde (1½ døgn)for koordinatorer fra de nordiske Healthy Cities 
National Networks for at styrke vidensdelingen imellem landene med sammenlignelige kulturer og 
samfundsstrukturer. Der er løse planer for en gentagelse af succesen, der bl.a. har ført til løbende udvekslinger af 
information, påbegyndt fælles site om lighed i sundhed (http://sund-by-net.dk/temaer/lighed-i-sundhed/links-og-
inspiration/) samt deltagelse og oplæg på hinandens konferencer. Mødet vil givet finde sted sidst i november 
2011.  

Organisering af sundhed på tværs 
Sund By Netværket har ansat Tine Curtis fra Implement som konsulent til at udarbejde en publikation om 
organisering af sundhed på tværs. Den publiceres midt i januar. Temagruppen om sundhed på tværs er 
redaktionsgruppe for udarbejdelse af publikationen. Projektet igangsætter et struktureret arbejde med 
kortlægning af organisationsmodeller, viden, metoder og erfaringer fra fire til otte kommuner. De endelige 
medlemmer udvælges midt i september, og som udvalgt forpligter man sig til at stille ressourcepersoner til 
rådighed til interviews. Omvendt får man adgang til en analyse af sin organisering samt tid til refleksion over gode 
og dårlige erfaringer. Projektbeskrivelsen findes i temagruppens medlemsrum. Der er deadline for 
tilkendegivelser om interesserede i at deltage var den 15. august. 

Netværk for ældre- og sundhedschefer 
Sundhedsstyrelsen har godkendt en projektansøgning på 70.000 kr til udvikling og tilrettelæggelse af tre 
netværksmøder for medlemmernes ældre- og sundhedschefer. Det første møde er planlagt til at afvikles i 2011, 
dvs. sidst på året. Formandskab og sekretariat er pt. i gang med at kontakte mulige konsulenter, der kan løfte 
opgaven. 
 
Ansøgningsprocedure for Sundhedsstyrelsens pulje 
SBN kan indsende projektansøgninger til Sundhedsstyrelsen til en værdi af 700.000 kr sidst i januar 2012.  
Proceduren er, at temagrupper, arbejdsgrupper og andre indsender projektforslag til bestyrelsen, der på mødet 
den 3.- 4. november beslutter hvilke projekter bliver prioriteret og giver mulighed for eventuel 
viderebearbejdelse af ansøgningen.  
Kriterierne for bestyrelsens prioritering skal fastlægges på bestyrelsesseminaret i september. Det er tidligere 
udmeldt, at fælles kapacitetsopbygning og lighed i sundhed vil i 2012 igen bliver prioriteret.  
 
Medlemspleje 
Sekretariatet påbegyndte i sommerens løb at kontakte koordinatorerne for at danne sig et indtryk af, hvilke 
forventninger koordinatorerne har til netværket samt tilfredshed bredt i kommunen/regionen med 
medlemskabet. Viden bliver anvendt til tilrettelæggelsen af temadagen for koordinatorerne, men det er 
sekretariatets hensigt løbende at styrke den direkte kontakt til koordinatorerne. Bestyrelsens medlemmer er ikke 
de første, der ringes til!  
 
Værtskab søges til afholdelse af Sund By Netværksdage 2012 
Der er efterlyst vært/-er til afholdelse af SBNdage 2012, men ingen har reageret indenfor deadline. Sekretariatet 
opsøger medlemmer i Nordsjælland, som geografisk står for tur.  

Turnerende seminarer  
Ingen har meldt sig til arbejdsgruppen til planlægning af de turnerende seminarer, som aftalt på det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Med henvisning til den aktuelle personalesituation bliver denne opgave 
ikke prioriteret af sekretariatet.  

Udmeldinger 
Pr d. 30. juni har sekretariatet beklageligvis modtaget otte udmeldinger fra hhv. Randers, Gribskov, Middelfart, 
Vesthimmerland, Ærø, Vordingborg, Kalundborg og Faaborg-Midtfyn Kommune. Udmeldelserne træder i kraft pr. 
1.1.2012. Netværket vil, med mindre nye medlemmer kommer til, dermed fra 2012 omfatte 57 kommuner og to 
regioner.   
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