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25 år med Sund By Netværket: Nu sættes de næste fodaftryk!
I 1991 fik Danmark et nyt netværk - Sund By Netværket under WHO. Vi har sammen udviklet og lært meget
om folkesundheden, men der er meget mere at gøre. Og lære. På netværksdagene ser vi fremad og sætter
aftryk på den kommunale, forskningsmæssige og landspolitiske dagsorden.

Jubilæums netværksdage d. 11.-12. april 2016
Hindsgavl Slot, Middelfart

Program mandag den 11. april 2016
Kl. 9.00

Ankomst og registrering i Tranesalen
Morgenmad og kaffe/te

Kl. 10.00

Velkommen til Danmarks største sundhedsstab
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket
”Fyn er fin” med sundhed på tværs
Velkommen til Middelfart.
Lis Huge, sundhedschef i Middelfart Kommune

Kl. 10.30

Sund By Netværket’s DNA
Netværksaktivitet og introduktion til dagens program.
Charlotte Iisager Petersen, sekretariatschef i Sund By netværket

Kl. 10.40

WHOs sundhedspolitiske strategi Health 2020
En løftestang til tværministeriel og tværkommunal sundhedspolitik med fokus på Health in All
Policies, en fælles europæisk politisk ramme på tværs af regeringer og samfund, med mål om
at styrke borgernes sundhed og velvære.
Agis Tsouros, stifter af Healthy Cities Network Europe tidligere Regional Director, WHO Europe

Kl. 11.15

Folkesundhed i udvikling
Hvor var vi, hvor er vi og hvor er vi på vej hen?
Udviklingen i det danske forebyggelseslandskab. Italesættelsen af ”folkesundhed” har taget
forskellige former i Danmark gennem de sidste 25 år, og fokus på sundhedsfremme og
forebyggelse bølger fortsat. Hvad mon ligger lige om hjørnet for folkesundheden?
Tine Curtis, Adjungeret professor ved Statens Institut for Folkesundhed
Leder af KL’s Center for Forebyggelse i Praksis og forskningschef i Aalborg Kommune

Kl. 12.00

Frokost i restaurant Louise

Kl. 13.00

Ny velfærd via den samskabende kommune
Velfærd set ud fra et politisk, strategisk og borgernært perspektiv. Borgerinddragelse og
samskabelse er i disse år højt prioriteret på den kommunale sundhedsdagsorden hvor ”aktivt
medborgerskab” er omdrejningspunktet. Man kan kalde trenden ”den samskabende
kommune”. Men hvor langt er vi i virkeligheden nået ud af det samskabende spor?
Programpunktet bindes sammen af Christa Breum Amhøj, som indleder med et blik på den
offentlige sektors transformation: om den samskabende kommune som middel til at nå mere
og bedre velfærd - uden altid at kende vejen der til. Og om at forstå den nye bevægelse
sammen med en ny forståelse af velfærd.
Christa Breum Amhøj, PhD., Postdoc og Programleder for forskningsprogrammet Offentlig
entrepreneurship og innovation på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS
Gentofte Kommune
Gentofte er for alvor blevet en samskabende kommune. Lokalpolitikere bruger mindre tid i de
traditionelle faste udvalg og udvikler i stedet politik og strategi sammen med borgerne i
midlertidige opgaveudvalg, som kommunalbestyrelsen løbende nedsætter omkring udvalgte
emner, blandt andet udviklingen af en ny sundhedspolitik.
Bente Frimodt-Møller, formand for Socialudvalget i Gentofte Kommune
Assens Kommune
I Assens Kommune bidrager borgerne til at kvalificere de kommunale beslutninger og udvikle
nye og gode velfærdsløsninger til gavn for borgerne. I praksis betyder det for eksempel at
kommunens sundhedskonsulenter og lokale borgere indgår i samskabelsesprojekter om
sundhedsfremmende tiltag i lokalområderne.
Charlotte Christiansen, formand for Innovations- og medborgerskabsudvalget i Assens
Kommune og Lene Puggaard Madsen, sundhedskonsulent i Assens Kommune
Christa Breum Amhøj afrunder på baggrund af de to kommunale indlæg.

Kl. 13.45

Netværk med kaffe og snacks

Kl. 14.15

Explore the nature: temagrupperundtur i slotshaven
I Sund By Netværkets temagrupper udveksler, deler og kopierer medlemskommunerne de
gode eksempler på sundhed, der virker. Det er også her, vi nørder med faglig indsigt, deler
viden og nye forskningsresultater - og skaber udsyn, sammen. Vi kalder det Sund By
netværkets DNA. Mød temagrupperne i slotshaven til oplæg, udfordringer og ny viden.
Der er et kort over slotshaven bagerst i programmet. Alle hold skal gå mod urets retning rundt
til alle temagruppestationerne. Hvert hold har 6 minutter ved hver temagruppe og 1,5 minut
til at finde vej til den næste temagruppe… god tur!

Kl. 15.15

Pause med kaffe/te og kage

Kl. 15.30

Sammen med andre om sundhed - parallelsessioner (2 runder á 45 min.)
1. Sundhed og lokalsamfund
Når fællesskabet, energien og borgerinitiativer bliver skabelseskraften for ny offentlig
velfærd. Lokalsamfundet rummer mange ressourcer, aktører og settings som alle påvirker
lokalsamfundets udvikling. Mobilisering af disse ressourcer og aktører udgør et stort
potentiale til forbedring borgernes trivsel og sundhed. Men hvordan?

Christa Breum Amhøj, CBS og Ulla Toft, Forskningscenter for forebyggelse og sundhed,
Region H og Paul Bloch, Sundhedsfremmeforskningen på Steno Diabetes Center
2. Lighed i sundhed: LAKS og MÆND
Hvordan omsætter vi arbejdet med at reducere den sociale ulighed i sundhed til praksis?
I partnerskabsprojektet LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud) arbejder
kommunale sundhedsprofessionelle gennem aktionslæring og metodeudvikling målrettet
med at reducere social ulighed i sundhed. Forum for Mænds Sundhed arbejder med en
række målrettede tilbud for større lighed i sundhed ved at fokusere på manden som
særlig målgruppe. Kom og bliv inspireret af konkrete eksempler, der alle har det til fælles,
at de arbejder med ”kvalitetsudvikling” inden for eksisterende rammer. Bliv inspireret til
et nyt blik ind i praksis!
Anna Paldam Folker, chefkonsulent ved Statens Institut for Folkesundhed, Sussie Østerby,
leder af Globus1 i Århus, Regitze Siggaard, forebyggelseschef i Falck HealthCare og Mie
Møller Nielsen, sekretariatsleder i Forum for Mænds Sundhed
3. Ledernetværk - kickoff! (kun i første runde)
Et netværk for ledere af sundhedsfremme med personaleansvar! Vi har behov for fokus
på den raske borger efter mange års fokus på den syge patient. Vi vil distancere os fra
den driftstunge del som alle oplever i hverdagen, og træde tydeligere frem på den
sundhedsfremmende banehalvdel. Vær med i opstarten af Sund By Netværkets
ledernetværk og få indflydelse på dagsordenen fremadrettet, for eksempel ”Hvornår og
hvordan sætter vi som ledere af sundhedsfremme emnet på den politiske dagsorden?”
eller ”Hvilke emner skal fremhæves for politikerne, hvad skal de kende til?”
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket
4. Sundhed på tværs
Et godt samarbejde på tværs forudsætter et kendskab til, hvad der rører sig i de øvrige
forvaltningsområder. Sessionen handler om, hvilke dagsordner, der optager børne-,
arbejdsmarked-, social-, og ældreområdet, og hvordan sundhedsområdet kan bidrage til
opgaveløsningen. En kort introduktion til, hvilke retninger KL’s politiske udspil på
velværdsområderne sætter for den sundhedsfremmende og forebyggende opgave
danner rammen for en fælles debat. Vi drøfter potentialer og udfordringer i arbejdet med
sundhed på tværs i kommunen og producerer en ’pralevæg’, hvor I deler succesfulde
erfaringer med det tværgående samarbejde til inspiration i det videre arbejde.
Lisbeth Holm Olsen, Mikala Poulsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis.
5. STRØM - røgfri musikfestival. Inspiration til forebyggelsesindsats med holdning!
STRØM indgik i 2014 et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse, Røgfrit København og
Statens Institut for Folkesundhed om at de-glorificere rygning i musikbranchen – og
mindske synligheden, som et modspil til tobaksindustriens sponsorater og strategier. Det
betyder blandt andet, at der ikke sælges tobaksprodukter til Strøm-arrangementer, at der
ingen synlig rygning eller røg er i presse-, PR- og kommunikationsmateriale, samt en
række holdningspåvirkende undersøgelser.
Kristian Gøtrik, Strøm og Maja Kring Schørring, Statens Institut for Folkesundhed

Kl. 17.10

Guidet gåtur v/naturvejleder Rikke Vesterlund - for de, der har lyst!
Hindsgavlhalvøen byder på noget af Danmarks smukkeste natur. Kom med på en spændende
tur og fortælling, når Rikke guider os igennem skov og dyrehave og omkring naturcenteret. Vi
er tilbage på slottet senest 18.30.

Jubilæumsfejring
Bobler, tre retters middag med vine, underholdning af Specialklassen og levende musik og dans.
Kl. 19.00

Ærestale v/ Gregor Gurevitsch, formand for Sund By Netværket 1991-2005.
Velkomst og værsgo v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket siden 2014.

Kl. 19.30

Festmiddag

Underholdning, dans og musik!

Program tirsdag den 12. april 2016
kl. 9.00

Godmorgen og velkommen til dag 2
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Kl. 9.15

Helse i alt vi gjør - inspiration fra Norge
Norge har vedtaget en Folkehelselov der sikrer, at kommuner, amter og statslige
myndigheder koordinerer deres sundhedsindsatser. Loven indebærer, at det
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde skal indtænkes i alle politikker og
beslutningsprocesser. Dette skaber et tværfagligt, langsigtet og systematisk fokus på
folkesundhed. Hør en praksisfortælling om hvordan loven er forankret og implementeret i
Kristiansand Kommune som eksempel på vigtigheden af loven, og et indlæg omkring hvad
loven betyder for beslutningstagersiden.
Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand Kommune og Monica Fleisje,
direktør i Oslo Kommune

Kl. 9.45

Den sundhedsfremmende og forebyggende agenda i Danmark
Hvilke danske tendenser har betydning for politiske prioriteringer om sundhedsfremmende
og forebyggende i Danmark? Siden Kommunalreformen har kommunerne arbejdet med
sundhed på tværs. Det er lykkedes kommunerne at gøre sundhed til en del af
kernevelfærden. Hvordan kan Sund By Netværkets erfaringer og erfaringerne fra Norge
bringes i spil på borgen, så sundhed på tværs indtænkes i den ministerielle dagsorden?
Flemming Møller Mortensen (A), næstformand i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Kl. 10.00

Paneldebat - hvad kan vi lære af Norge?
Debatten styres af Rasmus Baagland, social- og sundhedschef i Køge Kommune og foregår
mellem følgende:
 Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand Kommune
 Monica Fleisje, direktør i Oslo Kommune
 Flemming Møller Mortensen (A), næstformand i Folketingets Sundheds- og
Ældreudvalg





Kaj Johansen (A), formand for Social- og sundhedsudvalget, Middelfart Kommune
Jette Lorenzen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse, Odder Kommune
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.20

Ulighed i sundhed?
Hvordan skaber vi som fagprofessionelle borgeren i mødet med velfærdsstaten? Sygeliggøres
borgeren i stedet for at blive kapacitetsopbygget til at tage eget ansvar? Hvordan får vi øje på
borgerens indre stærke kerne når vores kontakt går gennem eksklusionskriterier?
Nanna Mik-Meyer, professor ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kl. 12.00

Når én tager initiativ, fordi hun ikke kan lade være
Nye åbninger for folkesundheden sker, når borgere tager initiativ. Det handler i høj grad om
at tænke på andre: ikke alene leve i sin egen verden, men i 2 verdener! Alle kan gøre en
forskel, og måske kan vi ”redde velfærdsstaten”, hvis vi løfter i flok. Mød en engageret og
modig kvinde, der gør en forskel. Og bliv klogere på, hvordan du får øje på de ressourcer der
gemmer sig blandt dine medborgere.
Esra Alici Pedersen, blogger og meningsdanner, 2 verdener

kl. 12.30

Tak for i år!
Sund By Netværket arbejder videre - hvad mon de næste 25 år bringer?
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Kl. 12.40

Madpakke to go!

KORT til Temagruppetur i slotshaven:

