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Sund By Ledernetværket 2021-2022 
Momentum for forebyggelsen – et strategisk greb, refleksion og fælles erfaringsudveksling 

 

I Sund By Ledernetværket har chefer og ledere med ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse, mulighed for 

sammen at lære og reflektere over det, der er særligt kendetegnende for denne rolle og opgave.  

 

Det handler fx om: 

 

- At sundhedsfremme og forebyggelse er en tværgående indsats, der kræver en høj grad af koordinering og 

samarbejde i og udenfor de kommunale organisationer 

- At få skabt ejerskab og læring der, hvor den sundhedsfremmende og forebyggende indsats sker i praksis 

- At lede op og ud i både den kommunale organisation og i de organisationer og netværk, der indgår i 

indsatsen 

- At lede medarbejdere der løser deres opgaver selvstændigt og til tider på afstand fra kollegaer og ledere i et 

mix af selvledelse og strategisk (selv)styring. 

 

Ud fra oplæg, cases og gennem refleksion over en ny samtalepartners fortælling fra gang til gang, fokuserer vi på det 

handlingsrum corona og KV21 (samt kommende sundhedsreform/-aftale, de kommende Sundhedsprofil-data mv.) 

har skabt.  

 

Hvem er ledernetværket for? 
I Sund By Ledernetværket deltager primært ledere med personaleansvar og fagligt ansvar for sundhedsfremme- og 

forebyggelsesområdet. Lederne oplever, at der er god synergi i at deltage flere fra samme kommune, så lederne får 

et fælles sprog og gode dialoger på baggrund af drøftelserne i ledernetværket. Derfor er vi åbne overfor deltagere 

fra andre fagområder, da vi også er meget bevidste om, at muligheden for at lykkes er større, hvis vi selv inviterer til 

dialog og erfaringsudveksling på tværs.  

 

Vores oplevelse af at lykkes sker bedst i samarbejde med fx socialområdet, beskæftigelsesområdet, kulturområdet 

og/eller børn- og ungeområdet! 

 

Momentum for forebyggelse 
Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats var i mange år efter kommunal- 

reformen kendetegnet ved, at der ikke var været en samlet styring på området –  

og heraf op til den enkelte kommune, at finde et værdipolitisk ståsted i forhold til  

indsatsen og der af, en medfølgende praksis. Derfor har indsatsen og organiseringen  

også set vidt forskellige ud på tværs af landet – så vidt også i dag. 

 

Der har dog igennem de seneste år været en række tegn på, at der er ved at opstå en 

landspolitisk-, regional- og kommunal platform der peger mod en mere 

sammenhængende sundhedsfremmende og forbyggende indsats. Det betyder 
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(forventer vi), at der i de kommende år, vil være en række andre politiske og strategiske strømninger, der støtter op 

om denne indsats. 

 

Vi vil derfor i den kommende møderække i Sund By Ledernetværket se på, hvad det giver os af muligheder for at 

styrke området i vores egne kommuner og reflektere over, hvordan vi fra vores position bedst får udnyttet dette 

momentum. 

 

Tema for 2022 

Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket 

mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter vi strategisk folkesundheden på den politiske 

agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx 

italesættelsen af koblingen til kommunens øvrige kerneopgaver; hvordan borgerperspektivet bruges strategisk så 

’politikerne lutter ører’; og hvordan innovative samskabelsesprocesser med omverdenen og civilsamfundet kan 

skabe nye sundhedsveje? 

 

Om møderne 
Sund By Ledernetværket mødes fire gange årligt – hhv. tre online møder og ét 12-12 møde:  

• 2. marts 2022 (virtuelt kl. 8.30-10.30) 

• 2. juni 2022 (virtuelt kl. 8.30-10.30) 

• 29.-30. august 2022 (på Hotel Hesselet, Nyborg kl. 12-12) 

• 7. november 2022 (virtuelt kl. 8.30-10.30) 

 

Møderne planlægges løbende og ud fra deltagernes input og behov. Ligesom alle andre aktiviteter i Sund By 

Netværket er ledernetværket udgiftsdækket af deltagerne (ud over den andel Sund By Netværket dækker til samtlige 

temagrupper). Derfor vil Sund By Netværket opkræve ét engangsbeløb for deltagelse i de fire Sund By 

ledernetværksmøder i 2022 på 5.900 kr. (dette dækker facilitering, samtalepartnere samt ophold og forplejning på 

12-12 mødet). 

 

Møderne faciliteres af Anne Mette Scheibel, partner i konsulentvirksomheden Resonans.  

 

Bedste hilsner fra  

Charlotte Iisager Petersen 

Sekretariatschef 
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