
Hvorfor arbejde med Verdensmålene i et 
folkesundhedsperspektiv?

• Bredere fokus på sundhedsfremme og 
forebyggelse i andre forvaltninger

• De danner et fælles sprog – også med 
civilsamfundet, virksomheder og øvrige
samarbejdspartnere

• Fordi de er helhedsorienterede – kræver
en holistisk tilgang, som kan være med 
til at nedbryde siloer. 

• Giver mulighed for at evaluere og måle
på fremskridt på globalt, nationalt, 
regionalt og lokalt niveau
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