
 

 

 

 

 

Netværk for sundhed og lokalsamfund 
Møde om opstart af ny temagruppe under Sund By Netværket 

 
Stormøde onsdag den 30. marts 2016 kl. 9.30-15.30 i KL-Huset                     
Lokalsamfundet rummer mange ressourcer, aktører og arenaer. Der er et kæmpe potentiale for forbedringen af 
borgernes trivsel og sundhed i at mobilisere disse ressourcer og aktører på tværs af arenaer. Sund By Netværket 
etablerer derfor en ny temagruppe, som blandt andet udspringer af erfaringerne fra Netværk for Fællesskabsagenter 
og Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL). Temagruppen Netværk for sundhed og lokalsamfund lægger op til et tæt 
samarbejde med den offentlige sektor, civilsamfundet, foreningslivet, erhvervslivet og forskningsmiljøet. Mødet her 
er startskuddet til Netværk for sundhed og lokalsamfund.  

 
09.30-09.45  Velkomst  

v. Charlotte Iisager Petersen (Sund By Netværket) 

09.45-10.00  Det nye Netværk for sundhed og lokalsamfund  
v. Charlotte Glümer (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) 

10.00-10.30  Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) - erfaringer 
v. Paul Bloch (Steno Diabetes Center) og Ulla Toft (Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed) 

10.30-11.00  Netværk for Fællesskabsagenter - erfaringer 
v. Christa Breum Amhøj (Copenhagen Business School/Sund By Netværket) 

11.00-11.15 
 
11.15-12.15 
  

kaffepause 
 

Inspiration til arbejdet med sundhed og lokalsamfund  
v. Lisbet Schønau (Kræftens Bekæmpelse) om projekt Samskabelse, Unge og 
Alkohol (SUA), der skaber lokale aktiviteter, der både udskyder unges alkoholdebut 
og nedsætter unges alkoholforbrug  

 

v. Heidi Lene Andersen (Center for sundhedsfremmeforskning, RUC) om 
community health og aktionsforskning i projekt ”Lige adgang til sundhed” i 
Fuglekvarteret København NV.                                                                                                             

 

v. Mia Butler (Silkeborg Kommune) om Silkeborgs erfaringer med 
forebyggelsesindsatser i nærmiljøet og ”kunsten at sidde på sine hænder” 
 

12.15-13.00  frokost 

13.00-14.15  Cafébordsværksted  
v. Paul Bloch (Steno Diabetes Center) 

14.15-14.45 Præsentationer fra Cafébordsværkstedet 
v. Bjarne Bruun Jensen (Steno Diabetes Center) 

14.45-15.15 Valg af formandskab for den nye temagruppe 
v. Charlotte Iisager Petersen (Sund By Netværket) 

15.15-15.30 Afrunding 
 v. Charlotte Iisager Petersen (Sund By Netværket) 

 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 


