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Fra politik til praksis - Verdensmålene i kommunale sundhedspolitikker  

Hvordan kan vi anvende Verdensmålene til at rammesætte vores sundhedspolitikker ude i kommunerne? Og 
hvilke processer og strategiske overvejelser indebærer det, at omsætte globale mål for bæredygtig udvikling til en 
meningsfuld rød tråd for lokale, kommunale indsatser?  

Med fokus på praksisgørelsen af Verdensmålene i en kommunal virkelighed, sætter vi på dette temagruppemøde 
fokus på kommunale sundhedspolitikker. Medbring og orienter jer i egen kommunes sundhedspolitik før mødet.  

Formandskabets deltagelse i årets Klimafolkemøde i Middelfart vil også blive koblet til dagens tema, med fokus på 
de vigtigste og mest inspirerende pointer i snitfladen mellem klima, sundhed, bæredygtighed, samskabelse og 
politisk styrede organisationer. 

Vi samler også op på vores sidste temagruppemødes tema ”Vores Mål” og vil i fællesskab udforske hvordan Vores 
Mål kan være et brugbart værktøj i udviklingen af politikker og handleplaner, både på sundhedsområdet og på 
tværs af kommunale forvaltninger.  

Dato og tidspunkt: torsdag den 1. oktober 2021 kl. 10:00-11:30 
Sted og adresse: virtuelt via Teams – mødeindkaldelse kommer dagen før 

Dagens program 

Kl. 10:00  Velkommen og introduktion til temagruppen samt dagens tema  

v. formandskabet 

Kl. 10.05 Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv v/Jan Andersson, Sund By Netværkets sekretariat 

Kl. 10:15 Formandskabet til Klimafolkemøde – ”Handling sammen” for klima og sundhed v. Christian Høgh 
Gregersen, Horsens Kommune.  

Kl. 10.30 Opsamling på sidste temagruppemødes tema ”Vores Mål” - Eksempler på hvordan 
Verdensmålene og Vores mål kan anvendes i praksis v. Ann Møller Gram Tønder Kommune 

Kl. 10.45 Break-out session: Hvordan kan Vores Mål være et brugbart værktøj i udviklingen af politikker og 
handleplaner, både på sundhedsområdet og på tværs af kommunale forvaltninger. 

 En drøftelse i grupper med afsæt i følgende spørgsmål:  

• Hvad er de vigtigste temaer/prioriteringer i din kommunes nuværende sundhedspolitik/-strategi?  

• Hvilken rolle spiller Verdensmålene / Vores Mål i sundhedspolitikken? 

             Hvorfor spiller de (ikke) en rolle i sundhedspolitikken?  

• På hvilke områder kunne Verdensmålene spille en (større) rolle i at tænke/handle på tværs af 
kommunale forvaltninger i arbejdet med sundhedspolitikker/-strategier?   

Kl. 11.10 Opsamling på drøftelse af spørgsmål 

Kl. 11.25 Afslutning med ønsker til kommende temagruppemøde 
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