
Strategi for Sund By 
Netværket (2021-2030)
Sund By Netværket – sunde kommuner sammen

Danmarks største faglige fællesskab for folkesundhed, hvor 
kommuner deler de gode ideer og den praksisnære viden 
med hinanden, til gavn for borgernes sundhed og trivsel. 



Vision
Sund By Netværket baner vejen for flere gode 
leveår for alle borgere i de danske kommuner 
ved at styrke kommunernes faglige og 
relationelle kapacitet til at bedrive praksisnært 
folkesundhedsarbejde.

Mission
Sund By Netværket

… gør kommunale medarbejdere til 
hinandens kollegaer på tværs af Danmarks 
kommunegrænser, og skaber herigennem de 
bedste rammer for erfaringsudveksling og 
lokalt netværkssamarbejde.

… udvikler ny viden om, hvad der virker – 
og omsætter viden til implementering og 
forankring i praksis. 

… inspirerer kommunerne til at skabe nye veje 
sammen med borgerne på tværs af fagligheder, 
kommunale forvaltninger og sektorer, og i 
partnerskaber med nationale og lokale aktører, 
myndigheder, forskningsinstitutioner og 
civilsamfund. 

… bruger verdensmålene som løftestang for et 
bredere fokus på folkesundheden. 

Vision og mission
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De 4 pejlemærker

Et fagligt stærkt 
fællesskab med en 
bærende netværkskultur

- som løfter fagligheden og 
kompetenceniveauet og forener 
kollegaer på tværs af kommunerne i 
Danmarks største faglige fællesskab 
for folkesundhed

Styrket sammenhæng 
mellem praksis, forskning 
og politikudvikling

- gensidig afhængighed i arbejdet for at 
skabe ny praksisnær evidensbaseret 
viden og forbedre folkesundhedsarbejdet 
til gavn for borgerne

Stigende ulighed i sundhed 
kræver handling

- fælles ansvar, viden og forståelse

Verdensmålene samler os

- som løftestang for folkesundheden i 
praksis og som fælles sprog
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Et fagligt stærkt fællesskab 
med en bærende 
netværkskultur 

– som løfter fagligheden og 
kompetenceniveauet og forener kollegaer på 
tværs af kommunerne i Danmarks største 
faglige fællesskab for folkesundhed 
 

• Vi deler og kvalificerer generøst 
praksisnær viden og erfaringer i vores 
temagrupper på tværs af fagligheder og 
kommunegrænser, regioner, myndigheder 
og forskningsinstitutioner – både digitalt og i 
det fysiske rum.

• Vi arbejder lokalt, nationalt og internationalt, 
via WHO, og skaber sammen en vidensbank 
til gavn for folkesundheden.

• Vi styrker relationer på tværs af – og 
i – kommuner, regioner, myndigheder og 
forskningsinstitutioner, og vi møder hinanden 
med åbenhed og nysgerrighed.

• Vi inviterer alle relevante aktører med 
i netværket og indgår alliancer og 
partnerskaber. Vi ser fællesskab og stærke 
relationer som fundamentet for værdifuld 
viden- og erfaringsdeling.

• Vi arbejder ud fra en samskabende 
tilgang til folkesundheden og skaber viden 
sammen i en ligeværdig relation og tænker 
mødet mellem mennesker, ind i alle vores 
aktiviteter.

Stigende ulighed i sundhed 
kræver handling 

 
– fælles ansvar, viden og forståelse

• Vi arbejder med kommunernes og 
regionernes veje til at skabe de bedste 
rammer for borgerne og fremme den sociale 
lighed i sundhed. 

• Vi samarbejder på tværs af fagskel og 
sektorer med udvikling af bl.a. meningsfulde 
fællesskaber, bæredygtige lokalsamfund 
og i arbejdet med faktorerne i det dobbelte 
KRAM.

• Vi er optaget af samfundets strukturer og 
hvordan disse kan gøre sunde valg til de lette 
og umiddelbare valg fx med flere cykelstier, 
adgang til grønne områder og begrænset 
tilgængelighed af rusmidler.  

• Vi arbejder for forståelsen af at 
”samfundsvæsenet”, sammen med 
civilsamfundet, styrker borgernes ressourcer 
til at mestre deres liv.

De strategiske pejlemærker for Sund By 
Netværket frem mod 2030
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Styrket sammenhæng 
mellem praksis, forskning 
og politikudvikling

 
– gensidig afhængighed i arbejdet for at 
skabe ny praksisnær evidensbaseret viden og 
forbedre folkesundhedsarbejdet til gavn for 
borgerne 

• Vi arbejder for et endnu tættere samarbejde 
mellem de danske forskningsinstitutioner og 
vores medlemmer. 

• Vi arbejder for at styrke sammenhæng 
mellem forskning og praksis og muliggør, 
at ny viden og evidens implementeres i den 
kommunale kontekst i spændingsfeltet fra 
borgerniveau til politikniveau.

• Vi arbejder for at praksis og forskning former 
national politik, bl.a. gennem samarbejde 
og dialog med KL, Danske Regioner og 
ministerier. 

Verdensmålene samler os 
 

 
– som løftestang for folkesundheden i praksis 
og som fælles sprog 

 

• Vi arbejder for, at verdensmålene kan 
bidrage til, at folkesundheden tænkes 
sammen med øvrige politikker (og vice 
versa). 

• Vi arbejder for at omsætte verdensmålene 
i praksis, med et særligt fokus på 
folkesundheds-dagsordenen og den sociale 
bæredygtighed.   

• Vi udvider horisonten via verdensmålene, 
og muliggør herved et bredere fokus på 
folkesundhed på tværs af fagskel og sektorer 
og med internationale, nationale og lokale 
aktører. 
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Sund By Netværket
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk

Om Sund By Netværket
De danske kommuner har det afgørende ansvar for folkesundheden. I Sund 
By Netværket arbejder vi med kompetenceudvikling, vi deler erfaringer fra 
kommune til kommune, og vi kvalificerer folkesundhedsindsatsen for, og 
med, borgerne. Dét gør vi særligt på tværs af fagskel og sektorer og sammen 
med nationale og lokale aktører, myndigheder, forskningsinstitutioner og 
civilsamfund. 

I Sund By Netværket arbejder vi for at ”giver folkesundheden en stemme 
og en styrke” i den kommunale og nationale prioritering. Derfor målretter 
vi faglige aktiviteter til hele spændet fra politikere og ledere til konsulenter 
og praktikere samt interessenter som Danske Regioner og Kommunernes 
Landsforening.

Sund By Netværket er en omstillingsparat og smidig organisation, der 
holder fokus på de aktuelle folkesundhedsdagsordener. Samtidig er vi rustet 
til fremtidige akutte folkesundhedsudfordringer – så vi er agile i måden vi 
arbejder på, og med, folkesundhed. Vi samler læring om konsekvenser af 
sundheds- og trivselsmæssige udfordringer og forstørrer og forstærker 
arbejdet med de beskyttende faktorer, så vi kommer stærkere i mål. 

Sund By Netværket er en del af WHO Healthy 
Cities Network. Vi ser verdensmålene som hele 
verdens mål – det er vores fælles mål og ansvar, 
og vi inspirerer til, at alle kan handle på det 
ansvar: myndigheder, kommuner, institutioner 
og den enkelte borger. Dig og mig.

Sund By Netværket – en del af noget større.
Det nationale WHO Healthy Cities Network arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bæredygtige byer – Vi bidrager til Agenda 2030. 


