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Sund By Netværkets 30-års jubilæumswebinar 
Torsdag den 15. april 2021 kl. 9.00-13.00  

 
Sunde kommuner sammen 
I 30 år har Sund By Netværket - som en del af WHO Healthy Cities Network - arbejdet for at bane vejen for et 
godt levet liv for alle borgere i danske kommune. Det skal vi fejre!! 
 
I Sund By Netværket ser vi det som vores fornemmeste opgave at gøre kommunale medarbejdere til 
hinandens kollegaer på tværs af Danmarks kommunegrænser. Det gør vi ved at skabe de bedste rammer for 
praksisnær erfaringsudveksling, lokalt netværkssamarbejde, udvikling af ny viden om, hvad der virker – og 
omsætning af viden til implementering og forankring i praksis. Og ved at inspirere kommunerne til at turde 
gå nye veje sammen med borgerne – med verdensmålene som løftestang til et bredere fokus på 
folkesundheden på tværs af fagligheder og sektorer og i samarbejdet med forskning og civilsamfund. 
 
- - - - - - -  - 
 

Program den 15. april 2021 
 
Kl. 09.00 Velkommen til Sund By Netværkets 30-års jubilæum 

Sund By Netværket gennem 30 år. Kig ind i 2030-pejlemærker. 
ved formand Lene Bruun, leder af HR og sundhedsstaben, Billund Kommune  

 
Kl. 09.10 Styrket sammenhæng mellem forskning og praksis  

ved Jens Troelsen, professor og leder af Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 
Om Sund By Netværkets rolle i arbejdet for at styrke sammenhæng mellem forskning og 
praksis.  
 
Case – musikken som sundhedsfremmer  
 
Musikkens påvirker vores intelligens og trivsel  
ved Peter Vuust, professor og jazzmusiker på Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet. 
Musikalsk stemning.   
 
Refleksion over de to indlæg, samt invitation til styrket samarbejde mellem forskning og 
praksis. Ved Jens Troelsen  

 
Kl. 10.00 Aktiv pause 
 
Kl. 10.10 Et fagligt stærkt netværk 

ved Sund By Netværkets Verdensmålstemagruppe  
I Sund By Netværkets 17 faglige temagrupper deler vi praksisviden og 
erfaringer. Ved at dykke ned i de forskellige emner, arbejder vi faktisk 
også med Verdensmålene – ud fra et folkesundhedsperspektiv. Det 
afspejles også i de tre spor, vi har planlagt for jer i dag. Vælg mellem: 
 
1) Kommunal dokumentation og evaluering  

ved Morten Hulvej Rod, Sundhedsfremmechef Steno Diabetes Center København 

og formandskabet i Sund By Netværkets temagruppe Dokumentation & 

evaluering. 
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2) Naturen som sundhedsfremmer  

Hvad har vi lært af Sund By Netværkets Naturens Rige – og arbejdet rundt omkring i kommunerne med 

at bruge naturen som sundhedsfremmer. Gode råd til det fremadrettede arbejde i kommunerne. 

ved Søren Andkjær ph.d. og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik og Christina Bjørk Petersen, lektor 

ved Statens Institut for Folkesundhed 

3) Folkesundheden på den politiske og strategiske dagsorden  

Sunne Kommuner i Norge har dels skabt et politiker-oplæringsmateriale som sætter rammen for 

folkesundhedsområdet for nyvalgte politikere – ligesom Norge har Folkehelseloven som strategisk 

ophæng for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne. I en dialog mellem Lene 

Conradi (borgmester i Asker Kommune og fmd. Sunne Kommuner) Lene Bruun (fmd. Sund By Netværket) 

og Hosea Dutschke (direktør, Aarhus Kommune) bringer vi læring ind mod Sund By Netværket og 

udfolder muligheder og udfordringer. 

 
Kl. 11.05 En bærende netværkskultur  

Ved Tor Nørretranders  
Om hvorfor relationer, fællesskab, netværk er fundamentet for et vellykket 
folkesundhedsarbejde – og for Sund By Netværkets arbejde.  

 
 Sund By Netværks-film  

Om Sund By Netværket – det der står mellem linerne, hvad vi lærer af hinanden, kittet der 
binder os sammen… 
 

Kl. 11.30 Det gode levede liv for alle  
ved Vibeke Koushede, Institutleder Psykologi, KU  
Vejen til det gode levede liv, er ikke ens for alle.  

 
Ungedragelse – fra symbolpolitik til handling  
ved Marc, medstifter af JOHO, Sundhedsfaglig tænketank for unge 
Om hvorfor - og hvordan - de unges inddragelse i sundhedspolitiske processer er 
forudsætningen for mere lighed i sundhed. 
 
Case – at facilitere meningsfulde fællesskaber  
Ved Lene Hvam, underviser, FGU, Vejle Kommune 
På FGU-uddannelsen i Vejle, arbejder elever og lærere målrettet med udvikling og forankring 
af aktive, meningsfulde fællesskaber. 

 
Refleksion over de to indlæg, samt invitation til forsat fælles arbejde for at skabe rammerne 
for flere gode leveår for alle. Ved Vibeke Koushede  

 
Kl. 12.10 Aktiv pause 
 
Kl. 12.20 Culture Kids in Helsinki  

ved Mari Männistö, Kulturdirektør, Helsinki kultur- og fritidsafdeling, Finland 
Igennem de sidste 30 år har Sund By Netværket været en del af WHO Healthy Cities. 
Herigennem trækker vi på mere end 1300 byers erfaringer fra hele verden. I dag vil vi 
præsentere jer for en indsats, vi er blevet særligt inspireret af. 
 



 

 

Kl. 12.35 Et kig ind i fremtiden  
…på det allervigtigste i Sund By Netværkets og kommunernes praksis- og erfaringsbaserede 
forebyggelsesarbejde. Tre skarpe.  

 Ved Tor Nørretranders, Vibeke Koushede og Jens Troelsen 
 
Kl. 12.45 Sundhedsfremmende festtale  

v/Niels Sandø, enhedschef for Forebyggelse og ulighed, Sundhedsstyrelsen 
Et blik på Sund By Netværkets rolle i fremadrettede folkesundhedsarbejde.  

  
Kl. 12.55 Tak for i dag 


