
Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv

PlanetPeople Places Participation Prosperity Peace

En sund start 
på livet (De første 

1000 dage)

En sund ældre-
befolkning 

(sund aldring)

Mere lighed 
i sundhed 

Trivsel og 
mental sundhed

Styrke kapaciteten
inden for folkesund-

hedsområdet

Sund mad og 
håndtering af 

vægtproblemer

Mindre skadelig
brug af alkohol

Øget tobakskontrol

Menneskelig kapital 
– flere mennesker i 
job og uddannelse

Social tillid og kapital 
– flere fællesskaber

3.53.4

3.4

3.c

3.a

3.5
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Sundhedsfremmende 
steder og områder

Byudvikling i et
sundhedsperspektiv

Sund og aktiv 
transport

Grønne områder 
og byrum

Energikilder og 
sundhed 

– Sammenhæng 
mellem produktion 

af energi og 
befolkningens sundhed

11.23.4

3.9

En sund ældre-
befolkning 

(sund aldring)

Mere lighed 
i sundhed

Flere fysisk aktive
 i fællesskab med 

andre

Styrket sammenhængs-
kraft mellem 

tværgående indsatser

Styrke befolkningens 
kompetencer og 
egenmestring på 
sundhedsområdet

Kultur og sundhed

Robuste
lokalsamfund

En sund ældre-
befolkning 

(sund aldring)

Trivsel og 
mental sundhed

Bygningskonstruktion i
et sundhedsperspektiv

Byplanlægning og 
-design i et 

sundhedsperspektiv

Udvikling af 
indikatorer for 

sundhed og trivsel

Ændrede økonomiske 
modeller og

 investeringer for 
at skabe en mere 

retfærdig og 
bæredygtig udvikling

Etiske og sociale 
investeringer for bedre 

sundhed og trivsel

Velfærd for alle

Kommercielle 
interesser der 

influerer på 
sundhed

3.53.4

Byplanlægning og 
-design i et 

sundhedsperspektiv

Sundhed, som 
en bro for fred 

(fællesskaber, trivsel)

Beskyttelse mod vold 
og traumer/skader

Tryghed som
menneske

Global sikkerhed (i 
forhold til epidemier, 

ulykker etc.)

Trivsel og 
mental sundhed

16

3.8

Tilpasning til- 
og afbødning af 

klimaforandringer

Beskytte
biodiversiteten

Affald, vand og sanitet

Sundhedsfremmende 
og bæredygtige
lokale politikker

6.56.2 11.3 11.6

12.2 12.4 12.5

Under hvert P er der konkrete indsatsområder, som relaterer sig direkte til og med Verdensmålene. Eksempelvis ´Øget 
tobakskontrol´ under People og delmål 3.a under Verdensmål 3. Tabellen er dynamisk.

Oversat og udviklet af Sund By Netværket i oktober 2019 efter original tabel på side 32 i dokumentet “Implementation framework 
for phase VII (2019-2024) of the WHO European Healthy Cities Network: Goals, requirements and strategic approaches”
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WHO Healthy Cities Network kigger på verdensmålene gennem de 6 p´er. Fokusområderne i tabellen er det europæiske netværks forslag til at arbejde 
med Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv. Sund By Netværket støtter op om dette og har forsøgt at visualisere sammenhængen i tabellen.
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