
Velkommen til fællesmøde 
Sund By Netværkets koordinatorer, 

temagruppeformandskaber og 
bestyrelse

Fredericia 22. og 23. august 2019

Otto Ohrt, formand



• 55 kommuner (ud af 98) 

• Mere end 70 % af den danske 
befolkning bor I en Sund By 
Netværks Kommune – flere end 4 
millioner danskere 

• På tværs af landets 5 regioner

• Sund By Netværket blev grundlagt i 
1991 og har siden etableringen 
været aktivt medlem af WHOs
European Healthy Cities Network

• Udvikler praksisfeltet – tæt på 
borgeren – på tværs af fagområder

Sund By Netværket – hvem er vi



• Temagrupper

• Netværk i praksis

• Faglighed

• Kompetenceudvikling

• Ny viden 

• Genereres gennem udviklingsprojekter i 

samarbejde med kommunerne – og 

vidensinstitutioner

• Den politiske dagsorden for 

sundhedsfremme og forebyggelse

• Vi giver indspark til den politiske 

dagsorden– både lokalt og landspolitisk.

Sund By Netværket – hvem er vi



• Repræsentantskabet 
Netværkets øverste besluttende myndighed.
Hvert medlem udpeger en koordinator – jer, I udgør 
repræsentantskabet. Netværket ér kommunerne.

• Bestyrelsen
Fem medlemsvalgte medlemmer fra 
repræsentantskabet plus fem samarbejdspartnere 
(KL, DR, SST, WHO HC og SIF)

• Sekretariatet
To-fire ansatte og en studenter-medhjælper

• Temagruppeformandskaberne
Udstikker faglig retning
Udvikler viden om, hvad der virker

Netværkets organisering



Et udvidet og værdifuldt netværk 

Kompetenceudvikling af nøgleansatte

Spændende udviklingsprojekter og nye samarbejdsmuligheder

Internationalt fællesskab

Politisk forankring

Et godt omdømme



✓ Sunde arbejdspladser (1991)

✓ Fysisk aktivitet (2002)

✓ Mad og måltider (2002)

✓ Tobak (2005)

✓ Faldforebyggelse (2005)

✓ Alkohol (2007)

✓ Beskæftigelse og sundhed (2014)

✓ Mental sundhed (2014)

✓ Natur, udeliv og sundhedsfremme 
(2015)

✓ Sundhed og lokalsamfund (2016)

✓ Ledernetværk (2016)

✓ Dokumentation og evaluering (2016) 

✓ WHO Healthy Cities (2017)

✓ Seksuel sundhed (2018)

✓ Det gode ungeliv (2018)

Temagruppe i
Sund By Netværket
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Temagrupperne er netværkets maskinrum
Gratis deltagelse for alle medarbejdere i netværkets medlemskommuner



Aktiviteten i vores temagrupper
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Projekter… på tværs af kommunerne

• Sunde Borgere – vidensdeling af de bedste cases og indsatser på 
sundhedsfremme- og forebyggelses-området- Udvikling af 
videnskabelon, metode og konkrete værktøjer

• Byens Rum – kortlægning og udvikling af konkrete projekter i 
lokalområderne – alt sammen med borgeren i centrum og ved 
styrepinden (14 kommuner)

• Rygestop på dit sprog – udvikling af rygestoptilbud til borgere af 
anden etnisk oprindelse end dansk (14 kommuner)

• Naturens Rige og Krop og bevægelse i Naturens Rige – om brug af 
naturen i det sundhedsfremmende arbejde (15 kommuner)

• Partner i ABC for mental sundhed – om meningsfulde fællesskaber

• Medspiller i Fælles om det frie ungdomsliv – Sundhedsstyrelsens 
(og Trygfondens) arbejde for at implementere inspiration fra den 
islandske model i det danske forebyggelsesarbejde



• Via WHO Healthy Cities trækker vi på erfaring 
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, Frederiksberg, 
Lolland og Fredericia er specielt 
akkrediteret som WHO-”sunde byer”

• Særlig dansk fordel ved WHO-kontor i FN-byen, 
København

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

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

• Verdensmålene og de 6 P’er

WHO – Verdenssundhedsorganisationen 



Sund By Netværket – lige nu

• 14 aktive temagrupper 

• Videndelingsplatform Sunde Borgere – på vej til version 2

• Samskabelsesprojekter – Byens Rum og Naturens Rige

• Nye partnerskaber og samarbejder - vokser ud af det løbende 
netværksarbejde, og af Folkemødet (datasamarbejde med 
regionerne, evidenstrappe, fælles om det frie ungdomsliv, abc-fokus 
på kapacitetsopbygning, natursamarbejde, …)

• Ny WHO-akredittering, fase VII (2019-2024)

• Ministerbrev – lighed i sundhed, medlemsbesøg,

• Systematisering og redskaber til medlemskommunerne

• Aktivt rekrutteringsarbejde

• Medlemsstatistik

• Drejebog til temagruppeformandskaber og koordinatorer

• Sund By Netværksdage 2020 23. og 24. april – hvem vil være vært?



Programmet……

Idag:

• Introduktion af Handlemod – og måden vi arbejder på i dag

• Sund By Netværket er en del af noget større

• WHO

• Sunde Borgere

• FROKOST

• Særskilte møder: koordinatorer / temagruppeformandskaber /bestyrelse

• At være et netværk

• MIDDAG

I morgen

• Godmorgen

• Samskabelse

• Afsluttende videndeling



Hvem er hvem?
Og hvem er Handlemod?

Anne og Laura, Handlemod



Sund By Netværket er en del af 
noget større

Otto, Jan, Rie, Benny og Malene



Sund By Netværket og WHO European 
Healthy Cities Network

En del af noget større

22-08-2019

Otto og Jan



WHO European Healthy
Cities Network

30 Nationale netværk

1300 byer

31 år

Ny fase - Fase VII (2019-
2024 

WHO – Verdenssundhedsorganisationen 



Eksempler på vidensdeling i WHO European Healthy
Cities Network i fase VI

• Fællesskabsagenterne gennem 
English Healthy Cities Network 

• LAKS-projektet, deling af resultater

• Deling af aktionslæringsartikel

• Brobygningskursus – lighed i 
sundhed sammen med SST og KL -
WHO materiale

• Vores temagruppestruktur (Norge)

• The Place Standard Model

• De WHO - akkrediterede byer 
fortæller mere om deres arbejde……



WHO European Healthy Cities fokus de seneste år - hvad 
kommer vi af?

• Fra 2014-2018: fase VI i det europæiske 
netværk har haft fokus på: 

• at fremme sundhed i bredeste forstand samt reducere 
ulighed i sundhed

• at forbedre lederskab og fremme borgerdeltagelse på 
sundhedsområdet



Sund By Netværket



Baggrund for den nye fase.. fortsat

• 2015: Verdensmålene fra FN 

• 2018: Copenhagen Consensus of 
Mayors: Healthier and happier cities
for all

• Introduktion af de 6 P´er

• 2019-2024 Ny WHO fase – fase VII, 
baseret på de 6 p´er

Et fokus på de 6 p´er er et fokus på 
Verdensmålene i et 

folkesundhedsperspektiv



Phase VII – de 6 P´er



Skemaet kommer snart i en forbedret udgave



ParticipationPlaces ProsperityPeople PlanetPeace

En Sund By
(a happy and healthy

city)

Et fokus på de 6 p´er er således automatisk et fokus på Verdensmålene i et 
folkesundhedsperspektiv.



” In Phase VII, cities will act as champions for developing 

and including effective life- course approaches in city 

strategies, policies and plans. They will apply new 

approaches to promoting health and well-being and 

preventing disease from early childhood through to later 

life, especially for people who live in vulnerable 

circumstances”

Implementation framework for Phase VII (2019–2024) of the WHO 

European Healthy Cities Network



- Input fra fællesmøde

- Rundt på temagrupper i efteråret

- Yderligere koordinatorinvolvering sidst i 
oktober via mail

- Bestyrelsesmøde i november

- Ansøgning sendes i december

Plan for Sund By Netværkets ansøgning til 
akkreditering af WHO European Healthy Cities
Network - Phase VII



3 af de 5 WHO akkrediterede byer
Fredericia, Lolland og Frederiksberg

v. Malene, Benny og Rie



• De 5 WHO kommuner trækker det danske netværk i en mere international 
retning, som alle medlemskommuner kan få glæde af

• Stjæle idéer og erfaringer fra vores internationale fokus, hvis det giver 
mening i egen kommune (eksempelvis Micropartnerskaber, Fredericia)

• I fase Vll er FNs Verdensmål en del af kommissoriet for medlemsskabet.

• Et bud på en ”legitim” ramme for, hvordan man kan arbejde med Verdensmålene 
i et folkesundhedsperspektiv i en kommune. En ramme som måske også kunne 
anvendes i det nationale netværks medlemskommuner

• Styringsdokumenter fra WHO, som medlemskommuner i det danske Sund By 
Netværk, kan lade sig inspirere af ? 

• Arbejdet i Phase Vll er delt op i temaer- Evt. inspiration til indhold og fokus i 
temagrupperne

Erfaringer fra WHO Healthy Cities, som kan komme 
alle medlemskommunerne til gode



Sunde Borgere

Jan Andersson



Status og fortsat engagement

v. Jan Andersson

22-08-19



Hvad er Sunde borgere?
www.Sundeborgere.dk er en digital vidensdelingsplatform, 

• Kan uploade og dokumentere egen kommunale indsats – som en case – til inspiration 
for andre kommuner

• Kan blive inspireret til egen forestående indsats

Baggrund
»Hvis vi skal helt op på den høje klinge, så handler det om at styrke folkesundheden i 
kommunerne. Mere operationelt handler det om at udbrede best practice i vores 
medlemskommuner med ny og lettilgængelig viden, som man kan omsætte direkte og 
hurtigt til praksis,« (Otto Ohrt, kommunalsundhed.dk, 04-12-18)

Mission
• Sunde Borgere skal understøtte og styrke kommunernes indsatser på 

sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så de i højere grad baseres på et 
grundlag af viden, praksiserfaring og dokumentation.

http://www.sundeborgere.dk/


Lancering: 1. december 2018  
1806 sessioner pr. 20. august 2019 

30 cases indenfor 10 målgrupper og 19 arenaer



Eksempler på cases



Positive resultater –
• Der er et udbredt kendskab til Sunde 
Borgere blandt Sund By Netværkets 
medlemmer 

• Brugerne af Sunde Borgere finder det nemt 
at oprette en case 

• Vidensskabelonens form og indhold er 
fyldestgørende og meningsfuld 

• Sunde Borgere bidrager med 
erfaringsudveksling og vidensdeling af 
praksisviden 

• Brugerne af Sunde Borgere i høj grad vil 
anbefale hjemmesiden til andre 

Forbedringspotentiale

• Annoncere Sunde Borgere på digitale 
medier 

• Få integreret hjemmesiden i 
arbejdsprocesser 

• Forbedre den administrative proces i 
forbindelse med at opdatere og redigere 
cases man har uploadet 

• Udvide Sunde Borgere til at rumme 
indsatser på andre sundhedsområder end 
tobak, som for eksempel kost, alkohol, 
fysisk aktivitet, rehabilitering og mental 
sundhed 

Evaluering fra SIF



• En opskalering og udvidelse af 
Sundeborgere.dk til alle områder, som 
er relevante inden for kommunal 
sundhedsfremme og forebyggelse. 
Dvs. risiko/sundhedsparametre, 
målgruppe og arena.

• Indgåelse af partnerskaber: Udvidelsen 
af nye undersider med et nyt 
forebyggelsesområde – såkaldte 
landingpages – bestemmes af Sund By 
Netværket i dialog med vores 
temagrupper og drives i et partnerskab
med en relevant organisation, som 
arbejder med dette område.

Idé om Sunde Borgere version 2





Feedback på Sunde Borgere 
v. Handlemod



Frokost og derefter tre 
forskellige møder

…vi mødes i plenumrummet igen kl. 16.30!



At være et netværk…

Uffe Nymark Breum, næstformand Sund By Netværket



At være et netværk

• Hvordan styrker vi bedst netværkstankegangen – og arbejdsgangen?

• Vidensdeling

• Erfaringsudveksling

• Brobygning

• Samarbejde og partnerskaber

• Generøsitet

• Relationer

• …og nye tekniske muligheder, skype, streaming



Netværk og rundbold

…og kl. 19 mødes vi til middag i restauranten



Godmorgen og velkommen til 
dag 2

Otto Ohrt



Glimt fra i går…

• Del af noget større

• Netværk

..og blik på i dag: 

• Samskabelse

• Sund By Netværkets arbejde og pubikation

• Velkommen til Anne Tortzen



Samskabelse – hvad skal der til 
for at lykkes?

Anne Tortzen, direktør for Center for Borgerdialog



Netværkskaffe…

Vi starter igen kl. 10.45



Videndeling – fra alle til alle

Temagruppeformandskaber, koordinatorer og bestyrelse



Tak for denne gang…


