
 
 

Sund By Netværksdagenes indledende internationale oplæg: 

I vor nye strategi skriver vi, at Sund By Netværkets arbejde er inspirerende:  
Som en del af WHOs Healthy Cities Network inspirerer vi, skaber synergi på folkesundhedsområdet, og bidra-
ger til sundhedsdagsordenen - både nationalt og internationalt.  
 
Derfor indledes Sund By Netværksdagene med et oplæg omkring strategi og mål for WHO Healthy Cities 

Network Europe v/Monika Kosinska, Programme Manager, WHO Healthy Cities Network Europe. 

Verdens regeringsledere vedtog den 25. september 2015 på FN topmødet i New York 2030 dagsordenen for 
Bæredygtig Udvikling. Den nye dagsorden består af 17 globale mål for bæredygtig udvikling, på engelsk 
kaldet Sustainable Development Goals (SDG) og på dansk kaldet verdensmålene for bæredygtig udvikling. 
Målene vil være guidelines for politikker og budgetplanlægning i de næste 15 år. Målsætningen er at 
definere universelle mål, som skal balancere de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: den miljømæssige, 
den sociale og den økonomiske. 

Den nye udviklingsdagsorden gælder for alle lande, også Danmark, og skal fremme fredelige og involverende 
samfund, skabe anstændige arbejdsmuligheder og håndtere de miljømæssige udfordringer i vores tid. 

Så bliv inspireret til, hvordan Danmark kan bidrage til verdensmålene og arbejde for et helhedsperspektiv, 

som sætter mennesker, arenaer og processer i centrum. 

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

To af disse strategiområder er: 

 Styrket faglighed – Vi er generøse 

 Lighed i sundhed – Vi ser borgerne som lige forskellige 

Som inspiration til arbejdet med disse strategiområder byder Sund By Netværket på oplægget ”Closing the 

Gap: tackling health inequalities” v/Dr. Peter Goldblatt. 

Oplægget vil bidrage til øget viden om lighed i sundhed. Oplægget vil inspirere til udarbejdelse af strategier, 

der sikrer en bred indsats som både inkluderer universelle og differentierede sundhedsindsatser.  I Sund By 

Netværket skal vi udvikle modeller der gør en forskel – for alle har ret til sundhed, men det kræver en 

differentieret indsats.  

Som opfølgning på Peter Goldblatts oplæg hører vi, Dina von Heimburg, næstformand for Sunne Kommuner, 

Norge, fortælle om hvordan Inherred Samkommune har samarbejdet med Dr. Goldblatt og University 

College London – og hvordan forskning og praksis har givet politisk medvind for folkesundhedsarbejdet lokalt 

og nationalt. 

Vi håber, at oplæggene vil give god og generøs inspiration!  


