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Sund By Netværkets strategi for 2017 - 2020
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Disponering

• Sådan er strategien blevet til

• Mission, vision og strategiske indsatsområder

• Eksempler på det konkrete indhold og det ”tænkte” samarbejde

• Yderligere kvalificering med hjælp fra jer 
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Den gode strategi og ”strategiske plan”

• Hvile på en klar og kendt vision

• Være fleksibel

• Skal kunne guide dem der skal drive og udføre 
strategien i praksis

• Sætte fokus på de kritiske – og dermed 
vigtigste – resultatkrav

• Være bevidst om og dermed sikre balance 
mellem ”kapacitet” og ”ambitioner”  
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”Sund By Netværket får viden til at rulle…..”

Gælder 

opgaven 

”derude”

Gælder 

opgaven 

internt i SBN
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Sådan er strategien lavet

Strategi 2017 - 2020

Vi har gennem de seneste 6 

måneder - med afsæt i en 

bruttoliste af temaer – skabt 

strategien med inddragelse af 

bestyrelse, koordinatorer og 

temagruppeformænd.

Sekretariatet har undervejs 

koordineret udarbejdelse af 

strategien.

Vi er i dag i bunden af tragten, 

hvor vi vil præsentere og 

diskutere strategien med jer!
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Ny mission og vision for Sund By Netværket

Sund By Netværket er et eksperimenterende, fællesskabende, samskabende og ambitiøs netværk – vi dyrker udsynet på 

folkesundhedsområdet nationalt og internationalt som en del af WHO. 

I Sund By Netværket er vi generøse og deler erfaringer; Vi bryder grænser mellem faggrupper og borgere; Vi tør se borgere som

lige forskellige og gentænker løsninger, så fællesskabet med hinanden og med borgere optimeres og kommer flest muligt til gavn. 

Det er helheden, og samtidig den enkelte, der er Sund By Netværkets fokus – det er folkesundhed. 

Sund By Netværkets arbejde foregår i et eksperimenterende fællesskab på tværs af kulturer og fagligheder. I Sund By 

Netværket er vi opmærksomme på de mennesker vi møder, og optaget af at de erfaringer vi høster, skal blive til forbedringer, 

der kommer alle til gavn. Vi er modige og tør eksperimentere og undersøge nye veje til at nå nye mål. 

Sund By Netværkets medlemmer deler generøst og uselvisk erfaringer og ideer. På den måde er Sund By Netværket et 

fællesskab for udvikling og udveksling af ideer til alles – også borgernes – gavn. Det kræver mod at dele erfaringer, og det har

medlemmerne af Sund By Netværket. 

Fællesskabet med borgere, kolleger, forskningsintitutioner og politikere udgør tanken om Sund By Netværket; At vi alle bidrager 

til at skabe opmærksomhed om, og finde løsninger til, hvordan det gode liv, bliver en mulighed for alle. Vi nøjes ikke med at

tænke eller tale om de gode liv, vi handler i og omkring det, for det er netop dér, i praksis og i mødet med både kolleger og

medborgere, at erfaringerne høstes. Kvaliteten af vores arbejde opstår, når vi er parate til at høste de erfaringer vi får, gode som 

dårlige, og dele dem med hinanden. 

Gennem en eksperimenterende tilgang, vidensdeling og fællesskab er Sund By Netværket med til at flytte 

folkesundheden. 

Mission

Vision



Side 7

Sund By Netværket prioriterer fire strategiske 
områder i arbejdet for 2017-2020 

• Styrket faglighed – Vi er generøse 

• Sundhed i alle politikker – Vi bryder grænser 

• Lighed i sundhed – Vi ser borgere som lige forskellige 

• Strukturel forebyggelse – Vi skaber fundament for det sunde valg 
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Sådan skal strategien udleves……….

Sund By Netværkets 

strategisk indsatsområder  

2017-2020

• Styrket faglighed

• Sundhed i alle politikker

• Lighed i sundhed

• Strukturel forebyggelse

(Det vi vil være ”kendt for”)

Sund By Netværkets 

eksekvering af strategi 2017-

2020

(Sådan vil vi arbejde)

Sund By Netværkets 

prioriterede indsatser og 

aktiviteter i strategiperioden 

2017-2020

(Det vi konkret vil gøre – og 

følge op på, at vi får gjort)



”Niveau 2” – Sådan vil vi arbejde………

• Arbejde for at sikre en løbende og tæt dialog med 

nationale og kommunale interessenter, der arbejder 

med sundhed herunder politikere, ledere, 

embedsværket, forskningsaktører og praktikere.

• Arbejde for at skabe alliancer mellem lokale og 

nationale parter på tværs af fagområder, med det 

formål at indarbejde sundhed som middel til at 

bidrage til øvrige fagområders målsætninger. 

Netværket binder dermed aktører i og uden for 

sundhedsfeltet sammen om det forebyggende og 

sundhedsfremmende arbejde

• Arbejde for at være opsøgende ift. at tilbyde en 

afprøvning af metoder og modeller til medlemmerne, 

således at der genereres ny viden om det 

forebyggende og sundhedsfremmende arbejde

• Sund By Netværket etablerer et ledernetværk som 

det forum, hvor ledere på sundhedsfremmeområdet 

udveksler erfaring og udvikler ny indsigt OG

Sund By Netværket etablerer en arbejdsgruppe for 

lokalpolitikere, der kan mødes på tværs af kommuner 

og fagudvalg, og drøfte muligheder for at sætte 

sundhedsfremme og forebyggelse på den 

lokalpolitiske dagsorden.

• Sund By Netværkets koordinatorer og temagrupper 

fungerer som et koordinerende led på tværs af 

forvaltninger og fagområder i forhold til det 

tværsektorielle sundhedsfremme og forebyggende 

arbejde. Koordineringen foregår via – her gerne input 

fra koordinatorer så det bliver handlingsorienteret.

• Sund By Netværket søger midler til at arbejde for at 

systematisere og afprøve (ny) viden om 1) sundhed 

på tværs, 2) lighed i sundhed, 3) strukturel 

forebyggelse – dette i samspil med medlemmer og 

temagrupper
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”Niveau 3” – Det vi konkret vil gøre…….
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Sund By Netværkets 

prioriterede indsatser og 

aktiviteter i strategiperioden 

2017-2020

(Det vi konkret vil gøre – og 

følge op på, at vi får gjort)

Sund By Netværkets 

eksekvering for strategi 2017-

2020

(Sådan vil vi arbejde)

Sund By Netværkets strategisk 

indsatsområder  2017-2020

• Sundhed i alle politikker

• Lighed i sundhed

• Strukturel forebyggelse ind i 

sundhedsfremme og 

forebyggelsesarbejdet

• Styrket fagligheden

(Det vi vil være kendt for)

Temagruppe

Temagruppe

Temagruppe

Temagruppe

Temagruppe

Temagruppe

Sekretariatet for Sund By Netværket

KOORDONATORERNE 



Gruppearbejde til strategi-workshop

Strategi 2017 – 2020 for Sund By Netværket skal være retningsgivende for de aktiviteter, der skal gennemføres de næste 
fire år. Strategien skal hjælpe os på vej til at gennemføre intentionerne, der er beskrevet i vores vision og mission og 
derigennem tydeligt synliggøre Sund By Netværkets aktiviteter og resultater. Både for netværkets medlemmer men også 
for alle andre aktører, som Sund By Netværket direkte og indirekte samarbejder med.

I er nu blevet præsenteret for strategien som den aktuelt foreligger samt eksempler på konkrete arbejdsformer og 
aktiviteter. Start med i fællesskab at diskutere den nye mission, vision samt de 4 strategiske indsatsområder, som er 
fundamentet for strategi 2017-2020.

I bedes forholde jer til følgende arbejdsspørgsmål:

• Signalerer det Sund By Netværket på ”den rigtige” måde? For (kommende) medlemmer? For vores 
samarbejdspartnere, interessenter ect.?

• Hvad ”virker” godt i mission, vision og de fire strategiske indsatsområdet?

• Synes I, at der er noget, der ”mangler”?
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Gruppearbejde til strategi-workshop

Strategi 2017 – 2020 for Sund By Netværket skal være retningsgivende for de aktiviteter, der skal gennemføres de næste 
fire år. Strategien skal hjælpe os på vej til at gennemføre intentionerne, der er beskrevet i vores vision og mission og 
derigennem tydeligt synliggøre Sund By Netværkets aktiviteter og resultater. Både for netværkets medlemmer men også 
for alle andre aktører, som Sund By Netværket direkte og indirekte samarbejder med.

I er nu blevet præsenteret for strategien som den aktuelt foreligger samt eksempler på konkrete arbejdsformer og 
aktiviteter. Start med i fællesskab at diskutere den nye mission, vision samt de 4 strategiske indsatsområder, som er 
fundamentet for strategi 2017-2020.

I bedes forholde jer til følgende arbejdsspørgsmål:

• Giv et par eksempler på ”niveau 2” (sådan vil vi arbejde) som kan understøtte ét eller flere af de 4 strategiske 
indsatsområder

• Giv endvidere et par eksempler på ”niveau 3” (det vi konkret vil gøre), som skal skabe de konkrete resultater
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Gruppearbejde til strategi-workshop

Sund By Netværkets vigtigste aktiv er temagrupperne – den viden der ruller i temagrupperne opsøges dels af fagspecifikke 
sundhedspersonaler og dels af de tværgående medarbejdere i kommunen hvor sundhed er en løftestang for løsningen af 
deres kerneopgaver. I som koordinatorer er vigtige medspillere i temagruppernes arbejde: Dels sidder en del af jer med i 
flere temagrupper, og dels sidder I som nøglepersoner i Sund By Netværkets indgang til kommunen – hvis I ikke får delt 
viden om kommende aktiviteter i temagrupperne, nye grupper eller relevante emner for jeres kolleger på tværs i kommunen 
strander informationen hos jer.

Derfor vil vi i denne time gerne lægge op til, at I som koordinatorer kan komme med input til, hvordan temagrupperne kan 
blive mere synlige – og ikke mindst hvordan resultaterne af temagruppernes arbejde kan være de der ”sælger” 
temagrupperne på tværs i jeres kommune.

I bedes forholde jer til følgende to arbejdsspørgsmål:

• Temagrupperne er en kerneaktivitet i Sund By Netværkets arbejde. Diskuter jeres erfaringer med temagrupperne 
arbejde og opnåede resultater. Kom med 2-3 forslag til, hvordan temagrupperne i deres virke vil kunne arbejde med 
endnu bedre effekt i den kommende strategiperiode? Hvad kan gøres anderledes? Hvad skal der være ”mere af”? Er 
der nye tiltag der kan prøves af?

• Vidensdeling og viden på tværs er en central del af strategien for Sund By Netværket. Diskuter og kom med et par 
konkrete forslag til, hvordan der kan ske en endnu bedre vidensdeling på tværs af temagrupperne i Sund By Netværket?
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Kort om reflexio

I reflexio fokuserer vi på den offentlige sektor. Den offentlige sektors rolle, dynamikker 

og den iboende udfordring om hele tiden at kunne skabe den fornødne ligevægt 

mellem de mange krav og udfordringer og de tilstedeværende ressourcer.

Vi er ydmyge over for den offentlige sektors fortid, skarpe på nutiden og ambitiøse for 

dens fremtidige udvikling. Vi tror på, at den offentlige sektor udvikler sig, når den blive 

udfordret og mødt på rette vis. Vi tror på, at den offentlige sektor kan mere og vil mere. 

Og vi tror på, at en reflekterende og inddragende proces med de “lokalt” ansvarlige, er 

nøglen til effektivitet og videreudvikling.

Ideen bag reflexio kan formuleres kort og præcist. Vi har en ambition om at være det 

vidensbaserede konsulenthus, der synligt og målbart – gennem bedre råd – bidrager til 

at skabe markant bedre beslutninger i den offentlige sektor. I staten, i regionerne og 

lokalt i kommunerne.

reflexios idegrundlag hviler på en helt grundlæggende antagelse om, at gode 

beslutninger kræver en grundig analysebaseret forberedelse og en effektiv 

implementeringsfase. Vi tror på, at præcise problembeskrivelse, fokuseret indsamlet 

viden, opdaterede fakta og inddragelse af relevant ekspert- og praksiserfaring er 

centrale forudsætninger for at træffe gode beslutninger med ønskede resultater.

Se mere på www.reflexio.dk

Kontaktoplysninger:

reflexio P/S

Vestergade 65, 2

5000 Odense C

info@reflexio.dk

www.reflexio.dk

Tlf. 5362 1392

Side 14

http://www.reflexio.dk/
mailto:mri@reflexio.dk
http://www.Reflexio.dk

