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Årsplan for temagruppen Sundhed på tværs for år 2014 

 

 
Hvad er temagruppens formål, og hvilket behov indfrier temagruppen for netværkets medlemmer og ift. Sund 
By Netværkets strategi 2013-16 (max 10 linjer) 

 
Strategisk sundhedsplanlægning i kommunerne både internt og eksternt.  
Desuden har gruppen fokus på implementering.  
Temagruppen følger udviklingen i samfundet og sætter aktuelle temaer på dagsorden.  
Gruppen forholder sig til den beskedne økonomi på området og har fokus på hvilke indsatser der kan medvirke 
mest mulig sundhed for pengene. 
 

 
Lav en årsplan, der angiver mødeaktivitet for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 1. 
januar for at modtage bevilling på 10.000 kr. til temagruppens arbejde eller forplejning det kommende år.  
 

 
Mødets tema/fokus  

 
Målgruppe for mødet – 
hvem deltager fra 
medlemmerne?  

 
Hvordan er temaet relateret til 
Sund By Netværkets strategi?  

 
Tid og sted 

Sundhedspolitik,  
herunder 
samudvikling af 
Sundhedspolitiker 
 

Temagruppen ´Sundhed 
på tværs´ 
 
 

Med udarbejdelse og 
implementering af 
sundhedspolitikker samler 
gruppen erfaringer og viden om 
implementering og organisering 
af sundhedsfremme og 
forebyggelseselementerne i 
sundhedspolitikker på tværs af 
kommuner  

Februar 2014  

 
 
 
Ansvarlig: Jes Bak 
Sørensen, Ann Gram og 
Anne Bøgh 

Sundhedsøkonomi i 
kommunen 
 
 

Udbydes bredt til sund 
by netværkets 
medlemmer. 

Hvordan skabes et meningsfuldt 
grundlag for måling af 
økonomiske fordele og ulemper 
ved forebyggelsesindsatser 

21. Maj 2014 
 
Ansvarlig: Otto Ohrt, 
Louise Theilgaard og 
Jesper Ejstrup 

(Sundhedspolitik,  
herunder 
samudvikling af 
Sundhedspolitiker) 
 
 

(Udbydes internt til 
temagruppen `Sundhed 
på tværs) 

(Med udarbejdelse og 
implementering af 
sundhedspolitikker samler 
gruppen erfaringer og viden om 
implementering og organisering 
af sundhedsfremme og 
forebyggelseselementerne i 
sundhedspolitikker på tværs af 
kommuner)  

 
17. September 2014) 
 
Behov for mødegang to 
vurderes på mødet i 
februar.  
Ansvarlig: Jes Bak 
Sørensen, Ann Gram og 
Anne Bøgh 

 

Sund By Sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
Tlf. 3370 3580 
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Sundhedsprofiler 
 
 

Udbydes internt i 
temagruppen `Sundhed 
på tværs´ 

Med udgangspunkt i den aktuelle 
dagsorden for sundhedsprofiler 

14. November 2014 
 
Ansvarlig: Louise 
Theilgaard, Margit 
Andersen, Louise Barkan 
Staal og Ditte Herring 
Holt fra SIF 

 

Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete produkter til bl.a. at vidensdele med hele 
netværket:  

 På baggrund af møderne omkring udarbejdelse og implementering af sundhedspolitikker udarbejdes et 
sammendrag af vigtige pointer i arbejdet med sundhedspolitikker 

 Temadag om sundhedsøkonomi i kommunerne for hele netværket 
 


