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Dagens program 

• Formiddag: Rammen for Netværk for sundhed og lokalsamfund, faglige og praksisnære indlæg om 
sundhed og lokalsamfund

• Frokost kl. 12.15 

• Eftermiddag: Workshop med input til Netværk for sundhed og lokalsamfunds fremtidige fokus og 
valg af formandskab til temagruppen

• Tak for i dag senest kl. 15.30



Hvem er Sund By Netværket?

• 25 års jubilæum i år
Netværket blev etableret i 1991, som den danske del af WHO’s internationale Healthy Cities Network

• I dag er vi 55 danske kommuner i netværket, der deler best practices, ideer og resultater på tværs af 
kommunale og politiske grænser

• Det handler om at spare ressourcer og skabe mere værdi i folkesundhedsarbejdet gennem 
samarbejde.



Danmarks største sundhedsstab

• Sund By Netværket understøtter arbejdet med folkesundhed i kommuner og regioner – og kan let og 
hurtigt bringe praksisviden mellem kommuner, så vi lærer af hinanden 

• Vi kan også bringe viden til regioner, Sundhedsstyrelsen, forskning eller ministerier

• Vi arbejder for at give alle danskere et bedre og sundere liv og biddrager gerne til den nationale 
dagsorden på området  

• Vi er optaget af at tale sundhed ind i kommunale kerneopgaver

• Den politiske dagsorden om sundhedsfremme og forebyggelse bringer vi i spil – både lokalt og 
landspolitisk.



WHO –
Verdenssundhedsorganisationen 

• Via WHO Healthy Cities kan vi trække på erfaringer og nye 
ideer fra mere end 30 lande og 1.300 byer

Organisering
WHO Healthy Cities Network Europe
Sund By Netværket i Danmark
Horsens, København og Frederiksberg ”sunde byer”

• Særlig dansk fordel ved WHO kontor i UN City, København

• Understøttes af faglig viden og guidelines fra WHO – og deres 
indflydelse på den nationalpolitiske dagsorden ”Health 2020”

• Kan bruges lokalt til fx markedsføring eller fokus på en specifik 
dagsorden



Et netværk med fokus på handling

• Sund By Netværket er først og fremmest et netværk med fokus 
på deling af konkret, brugbar viden på et højt fagligt niveau

• Vidensdeling sker gennem netværkets temagrupper, 
konferencer, publikationer, nyhedsbreve og SBN’s store 
database med cases

• Netværket er bindeled til myndigheder og mange nationale og 
internationale aktører

• Samtidig er vi et eksperimentarium der afprøver nye metoder 
og genererer ny viden bl.a. i:

Røgfrihed for alle 
Innovationsagenter ”Just do it”
Politikeroplæring ”Nu er ansvaret dit”
Fællesskabsagenter – kommunal samskabelse
Aktionslæringsforløb i projekt LAKS (Lige Adgang til 
Kommunale Sundhedstilbud)
Ungdomsskolen som arena for læring og trivsel



Temagrupperne er hjertet i netværket

• Temagrupperne arbejder med at omsætte ny viden og metoder til lokal praksis

• Her mødes repræsentanter for medlemskommuner og andre interessenter

• Deler viden fra praksis og forskning med hinanden – kopierer hinandens ideer 

• Der er temagrupper om:

Alkohol Beskæftigelse og sundhed Tobak
Fysisk aktivitet Mad og måltider Mental sundhed
Natur, udeliv Sunde arbejdspladser Sundhed og 
og sundhedsfremme Lokalsamfund

• To nye gruppe på vej: Ledernetværk og temagruppe om dokumentation og evaluering.



Netværk for 
sundhed og lokalsamfund

• Community Champions (UK Healthy Cities Network) 
Netværk for Fællesskabsagenter

• Fokus gennem to år i Sund By Netværket – 20 kommuner

”Plads til nærvær og hjerte”
”Kan man lede samskabelse?”

• Udløber heraf og på opfordring fra Forskningscenter for 
forebyggelse og sundhed og Steno Diabetes Center



Valg af formandskab til temagruppen
‘Netværk for sundhed og 
lokalsamfund

• Struktur for en temagruppe
Formand/inde – gerne delt mellem flere
Formandsgruppe – bakker op om formandskabet

• Opgaver for formandskabet
Forme temagruppens fokus og virke
Dagsordensætte og facilitere temagruppemøderne
Være bindeled til sekretariatet og bestyrelse
Være temagruppens talerør  i forskellige  

sammenhænge fx konferencer, møder mv.  
Udvikle projekter i samarbejde med sekretariatet

1. Valg af formand/inde – vi foreslår delt formandskab mellem 
to-tre kommunale repræsentanter

2. Valg af formandsgruppe – to til tre andre



Tillykke med formandsvalget – vi ser frem til samarbejdet!

• Noget af det vi tager med fra i dag er…

•

•

•

•

•



Kontakt Sund By Netværket
c/o KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Telefon 2480 4503 til sekretariatschef Charlotte Iisager Petersen (cip@kl.dk)

eller

post@sundbynetvaerket.dk

www.sund-by-net.dk


