
 

 

 

 

Webinar om formidling og kommunikation af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk 

aktivitet og hvordan, de implementeres i praksis 

 

Kære deltager i Sund By Netværkets temagruppe for fysisk aktivitet, 

 

Vi har brug for din hjælp!  

Sundhedsstyrelsen vil gerne gøre alle danskerne mere fysisk aktive! Til opnåelsen af den ambition er der brug for 

dine input og ideer. Sundhedsstyrelsen vil derfor i samarbejde med temagruppen for fysisk aktivitet i Sund By 

Netværket invitere til et webinar d. 25. august fra 10-12 om formidling og kommunikation af Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger for fysisk aktivitet og hvordan, de implementeres i praksis. 

 

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde reviderede anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingerne forventes at være 

færdige ved udgangen af 2021, hvorefter de skal kommunikeres og formidles bredt ud til befolkningen. 

Vores spørgsmål til dig i den forbindelse er:  

 

- Vil du bidrage til, at de nye anbefalinger for fysisk aktivitet kommer ud at leve og dermed kommer til at gøre 
mange flere danskere mere fysisk aktive i hverdagen? 

 

- Har du ideer til, hvordan anbefalingerne om fysisk aktivitet kan omsættes til praksis og dermed bidrage til at 
motivere bestemte målgrupper til at være fysisk aktive? 

 

Hvis du kan svare ja til ét af disse eller begge spørgsmål, og har du muligheden for at give dit bidrag på vores webinar 

d. 25. august fra 10-12 – så skynd dig at tilmelde dig her. 

 

Ved at deltage i webinaret kan du få mulighed for at sætte dit præg på Sundhedsstyrelsens formidling og 

kommunikation af anbefalingerne for fysisk aktivitet og ikke mindst, hvordan Sundhedsstyrelsen i de næste år vil 

arbejde for at understøtte kommunernes arbejde med fysisk aktivitet.  

Mere information om webinaret kommer, når vi nærmer os. 

Vi håber, vi har fanget din interesse. 

Med venlig hilsen Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen 

 

 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

https://sund-by-net.dk/aktivitet/webinar-om-formidling-og-kommunikation-af-sundhedsstyrelsens-anbefalinger-for-fysisk-aktivitet-og-hvordan-de-implementeres-i-praksis/

