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Partnerskabsaftale:  
’Fælles om forebyggelse - fra data til praksis’ 

 

Sund By Netværket og Danske Regioner er gået sammen i et partnerskab om 
at styrke det eksisterende faglige samarbejde om forebyggelse i regioner og 
kommuner. 
 

Med en partnerskabsaftale sættes fælles ambitioner for samarbejdet om at 
formidle og omsætte data om folkesundheden til praksisnær viden og hand-
ling. Ydermere ønsker Sund By Netværket og Danske Regioner sammen at 
dagsordensætte sundhedsfremme- og forebyggelse endnu tydeligere i arbej-
det for at sikre lighed i sundhed. 
 
Partnerskabsaftalen skal understøtte, at samarbejdet om forebyggelse gror og 
udvikles lokalt. Generelt er der tætte relationer og samarbejder på forebyg-
gelsesområdet mellem kommuner og regioner. Mange steder er der for ek-
sempel tradition for et tæt samarbejde omkring de lokale sundhedsprofiler, 
som kommer hvert fjerde år. Her etableres samarbejde om at få præsenteret 
og omsat data i praksis til konkret implementering af nye initiativer eller juste-
ringer af eksisterende initiativer, der kan fremme sundheden lokalt. Danske 
Regioner og Sund By Netværket ønsker at understøtte og videreudvikle dette 
samarbejde, så der generelt sker et systematisk og tæt samarbejde om fore-
byggelse med afsæt i nyeste viden og data med et praksisnært perspektiv. 

 
Partnerskabsaftalen tager afsæt i kommuners og regioners ekspertiser og lov-
bestemte ansvarsområder indenfor forebyggelses- og sundhedsfremmearbej-
det. Med afsæt i denne partnerskabsaftale kan lokale samarbejder styrkes og 
videreudvikles. 
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Partnerskabsaftalens mål 

Det er et mål for partnerskabet at reducere ulighed i sundhed gennem et tæt 
og forpligtende samarbejde på forebyggelsesområdet.  

Delmål 1: Sundhedsprofildata og øvrige data 

Med afsæt i data og viden identificeres lokale sundhedsudfordringer. I fælles-
skab vil regioner og kommuner understøtte sundhedsprofildata og øvrige data 
med kommunale indsatser der adresserer de udfordringer, som data viser, via: 

- Lokale kommunale cases 
- Temagruppecases 
- Cases fra www.sundeborgere.dk  

Med afsæt i data og viden følges handlingerne over tid med henblik på forbed-
ringer af indsatsen. 

 
Delmål 2: Temagruppesamarbejde  

Med afsæt i Sund By Netværkets forskellige faglige netværk styrkes kobling 
mellem data (forskning), lokal viden og praksis. Som en del af partnerskabet 
etableres en fælles temagruppe ”Temagruppen om styrket samarbejde mellem 
regioner og kommuner”, der bl.a. stiller skarpt på ”de gode overgange” mellem 
regionale og kommunale tilbud (behandling og forebyggelses- og rehabilite-
ringsindsatser). Øvrige temagruppesamarbejder kan udvikles. 

 

Delmål 3: Kobling af forskning og praksis 

Med afsæt i et ønske om endnu tættere kobling mellem regionernes forsknings-
praksis og forskningscentre og Sund By Netværket, styrkes samarbejdet om at 
koble forskning og praksis – til gavn for kvaliteten af, og sammenhængen i fo-
rebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet lokalt. I partnerskabet er der fokus 
på at samle op på, at indsatser bliver dokumenteret over tid, med henblik på 
læring og forbedringer. 

 

Partnerskabet skal understøtte de lovbestemte ansvarsområder for forebyggel-
sesopgaven mellem kommuner og regioner som beskrevet i sundhedsloven. 

http://www.sundeborgere.dk/

