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Rammer for konferencen
• Netværket arrangerer hvert år en konference og et Business Meeting for at 

medlemskommunerne kan blive inspireret til deres arbejde og mødes på tværs. 

• COVID-19 med stort aftryk.

• Fokus på hvordan medlemskommunerne kan ”build back better” og skabe sundere, 
mere bæredygtige og mere inkluderende byer på den anden side af 
coronapandemien. 

• Dialog på tværs for at styrke lokalt lederskab og lokalpolitiske svar og 
genopretningsforanstaltninger som svar på COVID-19 pandemien

• Fremhæve og lære fra gode eksempler i praksis fra de enkelte sunde byer og 
nationale netværk 

• Styrke samtalen om byers vigtige rolle i at beskytte, promovere og styrke sundhed 
og trivsel på det lokale og urbane niveau, især ift. spørgsmål om inklusion, 
bæredygtig udvikling og modstandsdygtighed. 



• Afsættet for Fase VII af European Healthy Cities Network er de seks P’er 
fra netværkets strategi ”Healthier and Happier Cities for All”. Strategien 
tager afsæt i FN’s Verdensmål, da WHO European Healthy Cities Network 
er en del af FN.

• Konferencens budskab: Globale udfordringer skal løses lokalt. Lige nu 
står verdens byer med en mulighed for ikke at gå tilbage til det vante, 
men tænke nyt og ”build back better”. Derigennem skal der sættes fokus 
på borgeres trivsel på det lokale niveau – og i fællesskab skal vi finde en 
vej ud af de sundhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske kriser vi står 
midt i. Det kræver styrket borgerinddragelse, samarbejde på tværs – både 
lokalt, nationalt og globalt, og en vilje til at gå nye veje.

People: Investering i de mennesker, der 
udgør vores byer 
Places: Skabe byrum, der styrker sundhed 
og trivsel
Participation: Styrke deltagelse og 
partnerskaber målrettet sundhed og trivsel
Prosperity: Forbedre velstand i 
lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder 
og serviceydelser
Peace: Understøtte fred og sikkerhed 
gennem inkluderende samfund
Planet: Beskytte planeten gennem 
bæredygtigt forbrug og produktion

Building Back Better
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En GLOBAL konference
• 2000+ deltagere | 100+ deltagende politikere

• Deltagere fra 38 europæiske lande, 16 lande udenfor Europa – alle 6 WHO regioner repræsenteret.

• Deltagelse fra alle 5 danske WHO kommuner (Fredericia, Frederiksberg, Haderslev, Horsens, København) 



HVAD TAGER HORSENS MED SIG FRA KONFERENCEN? 
• INSPIRATION! 

• Muligheder i det digitale
• Nytænkning af partnerskaber under corona
• Kommunikationsindsatser og nye platforme

til at bryde ulighed i sundhed
• Ilona Kickbusch: Transformationer af

verden og byer/kommuners rolle (urban, 
digital, sundhed, civilsamfund, klima, 
magt)

• Ingunn Jacobsen, leder af Horsens Sund By, 
nyt medlem af WHO’s Europæiske Sund By 
Netværks Advisory Board 2020-2022

• Løftestang ift. synlighed på WHO indad og
opad i organisationen

• Nyt tværgående samarbejde i kommunen i
forbindelse med udarbejdelse af case. 



HORSENS PRÆSENTATIONER PÅ KONFERENCEN
Tre cases på tre forskellige sessioner: 
• Horsens – Sammen Hver for Sig

(del af ”Sociale netværk i pandemiske tider”-
session)

• FællesskabsPortalen 
(del af ”Ydelser i en digitaliseringstid”-session) 

• Nytænkning af kulturaktiviteter i coronatider 
(del af ”Kultur og sundhed”-session)

100+ deltagere fra 15+ lande med fælles 
refleksioner omkring: 
• Digitale sundhedsfremmeindsatser
• Nytænkning af samskabelse-processer med borgere
• Kulturens potentiale i et sundhedsfremmeperspektiv 



HVAD BLEV DELTAGERNE FRA FREDERICIA SÆRLIGT 
INSPIRERET AF?
Building Back Better: Ecosystem-based 
urban planning post COVID-19
Ben Wheeler fra University of Exeter og Brigit 
Staatsen, National Institute for Public Health and 
the Environment (RIVM), Utrecht 

• evidens for at god adgang til grønne arealer i 
nærheden af boliger reducerer borgernes 
kontakter med sundhedssystemet. 

• grønne områder har mange positive 
egenskaber, udover stress reduktion, også som 
mødesteder, motionssteder, til at understøtte 
biodiversitet og skabe læring om naturen mv.

• Her deltog en strategisk konsulent fra Teknik 
og Miljø i Fredericia med særlig viden og 
interesse for byudvikling – delte viden med 
sine kollegaer



HVAD BLEV DELTAGERNE FRA FREDERICIA SÆRLIGT 
INSPIRERET AF?
The new normal: urban economies of well-
being med oplæg fra Mariana Mazzucato fra
University College London om missions-
orienterede politikker og økonomi
• Vigtigheden af at udfordringer skal løses i 

fællesskab på tværs af både den private og den 
offentlige sektor – vi har en fælles mission. 

Learning through practice: C3: Health for All 
strategies
• Særligt inspireret af Utrecht, der fortalte om 

deres Health Pact. Det handler om 
borgerinvolvering, arrangementer og netværk.



HVAD BLEV DELTAGERNE FRA FREDERICIA SÆRLIGT 
INSPIRERET AF?
Risk communication training

Undervisning i kommunikation v. Simon van 
Woerden,Risk Communication Officer, WHO 
Regional Office for Europe

Workshop med focus på, hvordan kommunikation
bruges ind Ii sundhedsfremme og 
forebyggelsesarbejdet. Igen med særligt focus på
COVID-19: hvordan man når forskellige
målgrupper, kommunikation af særlige budskaber, 
corona-træthed samt meget mere.



Videre inspiration med cases fra deltagende byer
• Kuopio, Finland: Digital hackathon med unge mennesker, som et samskabende innovationsværktøj der 

sætter borgerne i centrum af løsningerne (s. 11 i Book of Abstracts).

• Nilüfer, Tyrkiet: Ændring i arbejdsgange på plejehjem, der resulterede i 0 smittede (s. 11-12 i Book of 
Abstracts)

• Carlisle, Storbritannien: Skabe meningsfulde samtaler med borgerne og udforske det nysgerrige og 
åbne møde mellem mennesker som en måde at styrke folks mentale sundhed i en udfordrende tid (s. 23-
24 i Book of Abstracts)

• Udine, Italien: Borgerinddragende eksperimenter, som værktøj i byplanlægningen, for at skabe steder 
der inspirerer til at mødes og socialisere (s. 29 i Book of Abstracts)

• Greenway, Belfast, Irland: Økonomisk cost-benefit analyse af indsatser der skaber grønne byrum (s. 31 
i Book of Abstracts)

• Helsinki, Finland: Alle børn født i 2020 og derefter i Helsinki sponsoreres af en lokal kulturinstitution, der 
tilbyder kulturelle oplevelser for barnet og familien indtil barnet starter i skole (s. 40-41 i Book of 
Abstracts)

• Newcastle, Storbritannien: Digitalt inklusionsprojekt der bruger historiefortælling, som et værktøj til at 
sætte fokus på lykke og mental sundhed i workshops, podcasts m.m.  (s. 41 i Book of Abstracts)

• Boblberg, flere byer, Danmark: Digital platform for at finde relationer og fællesskab – også under en 
global pandemi (s. 45-46 i Book of Abstracts)


