
Velkommen til Sund By 
Netværket

Inspirationsmøde om 
Verdensmålene i et 

folkesundhedsperspektiv

København 26. februar 2020



• 10:00-10:30 Velkommen og baggrund for dagen

• 10:30 – 11:15 Kommunerne og Verdensmålene – det store billede

v/Lone Johannsen, Chefkonsulent i KL og medforfatter på artiklen 
Immer Besser – fra global til lokal: Indsatsen i kommunerne

• 11:15-11:45 Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv –
v/Christian Høgh Gregersen, Udviklingskonsulent, Horsens Kommune og 
Malene Lund Grindsted, Specialkonsulent, Fredericia Kommune

Refleksion over formiddagens indlæg.

• 12:15-13:00 Frokost og netværk

Program for dagen

https://www.kl.dk/media/19890/samf_4_1_2019.pdf


Program for dagen fortsat

• 13:00-13:45 Emner der optager jer og mulighed for 
etablering af en Verdensmålstemagruppe 

• 13:45-14:00 Kaffepause og netværk

• 14:00-14:30 Klima og Sundhed – 2 sider af samme mønt? 
v/ Bjarne Bruun Jensen, Professor i sundhedsfremme, Steno Diabetes 
Center Copenhagen

• 14:30-15:30 Refleksion og evaluering



• 51 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



✓ Sunde arbejdspladser (1991)

✓ Fysisk aktivitet (2002)

✓ Mad og måltider (2002) – nu overvægt (2020)

✓ 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

Kommune
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Kommune

Kommune
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Case/ 
ideer

Temagrupperne er netværkets maskinrum
Gratis deltagelse for alle medarbejdere i netværkets medlemskommuner



Præsentation og svar på spørgsmålet

”Hvorfor er du her i dag?”



Sund By Netværket og Verdensmålene

Hvorfor er vi her i dag?

https://www.youtube.com/watch?v=ZrN8KIk0UAs

https://www.youtube.com/watch?v=ZrN8KIk0UAs


Formål med dagen

1.  At sætte Verdensmålene på dagsorden på 
folkesundhedsområdet 

2. Vi forsøger at tage næste spadestik og afsøger 
muligheden for at etablere en temagruppe omkring 
kommunernes arbejde med Verdensmålene

3. Vidensdeling og inspiration!



Mange kommuner er i gang!



Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv

https://sund-by-net.dk/sundhedsemner/verdensmaalene/

https://sund-by-net.dk/sundhedsemner/verdensmaalene/


Og der er meget inspiration og viden at hente 
derude…

• https://www.verdensmaal.org – Drevet af Verdens Bedste Nyheder. Inspiration til 
privatperson, civilsamfundet, kommune og virksomheder.

• www.Verdensmaalene.dk – Inspiration til undervisning i Verdensmålene

• https://www.2030netvaerket.dk – Folketingets forum for Verdensmålene

• https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg – Følg de udvalgte danske indikatorer her

• https://www.danmarkformaalene.dk/ - Fra Verdensmål til hverdagsmål –
verdensmålskaravanen.

https://www.verdensmaal.org/
http://www.verdensmaalene.dk/
https://www.2030netvaerket.dk/
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg
https://www.danmarkformaalene.dk/


Lone Johannsen, KL



Refleksion og dialog over Lone´s oplæg

Pair, share



Malene Lund Grindsted, Fredericia 
Kommune



Christian Høgh Gregersen, Horsens 
Kommune



Præsentation af, hvordan I arbejder med 
Verdensmålene (i et folkesundhedsperspektiv)  
lige nu?

6-mands grupper

Tilbage kl. 12:15



Frokost ☺

Spises her… eller ude omkring.
Vi starter igen kl. 13:00



Særlige emner omkring Verdensmålene, 
som du er optaget af og vil vide mere om?

Kvadranten på bordet 

+  - ? ->

Tilbage kl. 13:35.





Hvad er en temagruppe?

• Et fagligt netværk, der deler viden og erfaring

• Alle bidrager- og nyder godt af viden og erfaringer

• Netværkstankegangen
➢ Relationskontoen opbygges > pay off

➢ Relationer bruges også uden om møderne

➢ Temadag (70%)/netværk (30%)

• Samarbejdspartnere kan sidde med
➢ faglighed & relevans 



• Gerne delt formandskab

• 2-4 temagruppemøder årligt – gerne på tværs!
➢ dato og tema fastlægges inden årsstart

• Mødested går på omgang
➢ Indblik i hinandens verdener

• Information deles på Sund By Netværkets hjemmeside
➢ dagsordener & referater, oplæg & viden

Organisering og arbejdsform



Etablering af en temagruppe om 
Verdensmålene i et 

folkesundhedsperspektiv

Drøftelse… mulighed for:



Klima og Sundhed – 2 sider af samme mønt? 

v/Bjarne Bruun Jensen, Professor i 
Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center



Refleksion og dialog over Bjarne´s oplæg

Think, pair, share



Verdensmålene i et 
folkesundhedsperspektiv – fremadrettet?

Temagruppe?
Årlig temadag?


