
Health” er der en stor anerkendelse 
fra WHO’s side om, at ansvaret 
ligger på tværs af fagområder, 
sektorer, institutioner og organisa-
tioner. Vi ser frem til en konference, 
der adresserer både de sociale, 
kulturelle, politiske, økonomiske og 
miljømæssige aspekter af arbejdet 
med folkesundhedsdagsordenen. 
Kort sagt: hvordan et sundhed 
samfund er et bæredygtigt samfund 
og vice versa. 

Vi glæder os til at dele inspiration, 
læring og aha-oplevelser med en 
stærk, dansk delegation og forven-
ter at komme hjem med nye ideer til 
løsninger til morgendagens udfor-
dringer både lokalt og nationalt. 

Vi ønsker alle en god konference.

Lene Bruun 
forkvinde for 

bestyrelsen, Billund 

Kommune

Christian Fly 
Gregersen 
næstformand for 

bestyrelsen, Horsens 

Kommune 

Det danske nationale Sund By 
Netværk og de fem danske 

WHO Healthy Cities akkrediterede 
kommuner – Horsens, Køben-
havn, Frederiksberg, Fredericia og 
Haderslev er gennem rigtig mange 
år gået forrest i arbejdet med sund-
hedsfremme og forebyggelse. Det 
er et privilegium, og en forpligtelse, 
at stå i spidsen for det arbejde. 

Som formandskab for bestyrelsen 
af Sund By Netværket i Danmark, 
er vi derfor stolte over den flotte 
opbakning og en stor dansk delega-
tion. Danske byer og kommuner er 
stærke rollemodeller for at fremme 
arbejdet med lighed i sundhed ud i 
Europa. Vi deler gerne vores erfa-
ringer med vores med-kollegaer fra 
mange andre akkrediterede euro-
pæiske byer gennem WHO Healthy 
Cities Network i Europa – og endnu 
bredere på forespørgsel.

Når vi mødes i København til 
Business Meeting 2022 får vi igen 
lejlighed til at dele viden og erfarin-
ger i arbejdet for at skabe sunde og 
bæredygtige byer. Under overskrif-
ten ”One Planet, One People, One 
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Connie Maybrith 
Jørgensen
Formand for 

Beskæftigelses- og 

Sundhedsudvalget

Connie Maybrith Jørgensen er 
formand for Beskæftigelses – og 
Sundhedsudvalget og medlem af 
Børne- og Skoleudvalget.

 ▸ connie.jorgensen@fredericia.dk

Turan Savas
Næstformand for 

Beskæftigelses- og 

Sundhedsudvalget

 
Turan Savas er næstformand 
for Beskæftigelses- og 
Sundhedsudvalget. Derudover 
er han medlem af Kultur- og 
Idrætsudvalget, samt Klima, 
Energi- og Miljøudvalget. Han er 
også formand for Kulturkasernen.

 ▸ turan.savas@fredericia.dk

Den fredericianske 
delegation

John Nyborg
Næstformand for både  

Klima, Energi- og 

Miljøudvalget, samt 

Bosætnings- og 

Turismeudvalget

John Nyborg er medlem 
af Beskæftigelses- og 
Sundhedsudvalget. Derudover 
er han næstformand for både 
Bosætnings- og Turismeudvalget 
og Klima, Energi- og Miljøudvalget.

 ▸ john.e.nyborg@fredericia.dk

Michela Jørgensen
Strategisk 

sundhedskonsulent

Michela Jørgensen arbejder som 
strategisk sundhedskonsulent i 
Sekretariatet for Beskæftigelse 
og Velfærd. Hun har en kandidat i 
Folkesundhedsvidenskab.

 ▸ michela.jorgensen@fredericia.dk
 � 20 60 46 13

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune er en geo-
grafisk lille og befolkningstæt 
kommune, hvor omkring 80% af 
kommunens ca. 52.000 indbyg-
gere bor i hovedbyen Fredericia. 
Kommunen er med sin placering 
ved Lillebælt især kendt som et 
trafikknudepunkt og et industri-
elt vækstområde, men kom-
munen rummer også en kyst-
strækning på 47 km og mange 
lettilgængelige naturområder.

Fredericia blev grundlagt som 
en fæstningsby, og er derfor 
karakteriseret ved voldene, 
som omkranser bymidten. Der 
er anlagt ca. 16 km stier på 
voldene, hvormed voldanlæg-
get udgør en af landets største 
byparker. Kanalbyen, der er 
Fredericias nye bydel, er et godt 
eksempel på den bæredygtige, 
sundhedsfremmende og grønne 
byudvikling, der lige nu er i fokus 
i Fredericia, da den på én og 
samme tid beskytter den gamle 
bymidte mod stigende vandmas-
ser samtidigt med, at der indby-
des til aktivt liv og fællesskaber i 
nye bynære åndehuller.

Fredericia Kommunes sund-
hedsprofil ligger på de fleste 
parametre dårligere, når man 
sammenligner med gennemsnit-
tet for Region Syddanmark.
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Fredericia for Livet 
– Sundhedspolitik og 
Handleplanskatalog

Fredericia Kommune har været 
medlem af WHO European 
Healthy Cities Network siden 
2018. Derfor var det helt natur-
ligt, at den nuværende strategi 
for fase VII skulle indgå i udar-
bejdelsen af kommunens nye 
sundhedspolitik ’Fredericia for 
Livet’. De 6 P’er er derfor indi-
rekte inkorporeret i politikken, 
og kommer bl.a. til udtryk gen-
nem sammentænkningen af det 
brede sundhedsbegreb og bære-
dygtighed. Sundhedspolitikken, 
som blev godkendt i 2021, står 
på fire pejlemærker: Sunde 
rammer, Sammen om sundhed, 
Livsglæde og fællesskaber, 
samt Lighed i sundhed. For at 
omdanne visionerne i politikken 
til konkrete handlinger, så har vi 
sidenhen arbejdet med et dyna-
misk Handleplanskatalog, der 
giver et overblik over nuværende 
indsatser, fremtidige fokusområ-
der og mulige udviklingsspor på 
tværs af alle fagområder.  

Fredericia Sundhedshus

I 2016 købte Fredericia Kommune 
de gamle sygehusbygninger i byen 
og startede et samarbejde med 
Region Syddanmark om at etablere 
et fælles sundhedshus, og med 
bygningernes 27.000 m2 er det ble-
vet Danmarks største sundhedshus. 
I dag er cirka 80% af hele bygnings-
massen sat i stand, og huset byder 
på nuværende tidspunkt på 45 
forskellige kommunale, regionale, 
private og frivillige sundhedsaktø-
rer.  

Vi har oplevet en lang række gevin-
ster ved etableringen af Frederi-
cia Sundhedshus og den seneste 
evaluering har vist, at borgerne i 
Fredericia Kommune har taget godt 
imod huset. De er bl.a. positive 
over for de tilbud der er i huset, 
den synergi de oplever mellem 
tilbuddene og deres mulighed for 
at besøge flere sundhedstilbud på 
sammen dag. Herudover har vi, 
via de rammer som sundhedshu-

set kan give, sikret, at Fredericia 
Kommune ikke længere er læge-
dækningstruet, og vi har udviklet 
flere forskellige samarbejder med 
civilsamfundet, der kan fungere 
som forebyggende tilbud eller 
opfølgning efter behandling.  

Vi er trods udfordringer nået 
utroligt langt, men vi er ikke 
færdige med udviklingen endnu. 
Vi kan komme længere i vores 
samarbejde, og det kunne fx være 
inden for en udvidet anvendelse af 
virtuelle løsninger, deling af data 
på tværs af sektorer, samt sikring 
af udviklingsarbejdet i en travl 
drift. Herudover ønsker vi at koble 
civilsamfundet tættere på udvik-
lingen af tværsektorielle indsatser, 
og i højere grad inddrage borgere, 
patienter og pårørende. Desuden 
har vi et fortsat stort fokus på i fæl-
lesskab at arbejde for at mindske 
uligheden i sundhed. 
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Nikolaj Bøgh
Formand for Sundheds og 

Forebyggelsesudvalget, 

Det Konservative Folkeparti 

(C), Public affairs director

Nikolaj Bøgh er formand for Sund-
heds- og Forebyggelsesudvalget, 
rådmand samt medlem af Klima-, 
Plan- og Boligudvalget og Under-
visningsudvalget. Han indtrådte i 
kommunalbestyrelsen i april 2012 
og blev genvalgt i 2013, 2017 og 
2021. Nikolaj har siden december 
2021 været politisk ordfører for de 
konservative på Frederiksberg.

Lone Loklindt
Næstformand for Sundheds 

og Forebyggelsesudvalget 

og 1. viceborgmester, Det 

Radikale Venstre (B), tidl. 

MF, Cand. Merc.Int 

Lone Loklindt er 1. viceborgme-
ster, rådmand, formand for By- og 
Erhvervsstrategisk Udvalg, næst-
formand for Sundheds- og Fore-
byggelsesudvalget samt medlem 
af Klima-, Plan- og Boligudvalget i 
Frederiksberg Kommune. Lone har 
været medlem af Kommunalbesty-
relsen siden januar 2018.

Nicolai Kjems
Chef for Sundheds- og 

Omsorgsafdelingen i 

Frederiksberg Kommune

 
Nicolai har de seneste 15 år været 
chef eller leder på ældre- og sund-
hedsområdet i flere kommuner. 
Nicolai er formand i den tværgå-
ende sundhedspolitikgruppe, der 
danner baggrund for kommunens 

implementering af WHO´s strategi. 
Han er uddannet sygeplejerske, 
og har efterfølgende taget både 
en diplomuddannelse i ledelse og 
samt en masteruddannelse i ledel-
ses- og organisationsudvikling. 

Addie Just Frederiksen
Leder af 

forebyggelsesafdelingen i 

Frederiksberg Kommune

 
Addie har i en årrække arbejdet 
med sundhedsfremme, forebyg-
gelse og rehabilitering både i den 
kommunale og regionale kontekst. 
Addie er næstformand i den tvær-
gående sundhedspolitikgruppe, der 
danner baggrund for kommunens 
implementering af WHO´s strategi. 
Addie er uddannet sygeplejerske og 
har en Master i Folkesundhedsvi-
denskab og ledelse.

Rie Toft 
Specialkonsulent i 

Frederiksberg Kommune

 
 
Rie er projektleder for den tværgå-
ende sundhedspolitik, der danner 
baggrund for kommunens imple-
mentering af WHO’s strategi. Hertil 
kommer, at hun er koordinator for 
kommunens medlemskab af WHO 
European Healthy Cities Networks, 
samt deltager i bestyrelsesarbejdet 
i Sund By Netværket som supple-
ant. Rie vil præsentere ”testing 
Place Standard Tool på konferen-
cen sammen med Joanna. Rie er 
uddannet er hun Cand. Scient. Soc. 

Frederiksberg 
Kommune

WHO inspirerer os til at 
samarbejde om sundhed

Frederiksberg har været medlem 
af WHO European Healthy Cities 
Network siden 2013. Arbej-
det er integreret i kommunens 
Sundhedspolitik, og forankret 
på tværs af fagområder i kom-
munen. Sundhedspolitikken har 
fire indsatsområder: Sundhed 
for alle, Fællesskaber, Familier 
og Byrum. Også Frederiks-
berg Strategien, der beskriver 
kommunens overordnede mål 
og visioner, har fokus på bære-
dygtighed og sundhed. Frede-
riksbergstrategien er bygget op 
om fire temaer: ”Byen i byen”, 
”Livskvalitet i hverdagen”, 
”Vidensbyen” og ”Klimabyen for 
fremtiden”.

Frederiksberg Kommunes med-
lemskab af WHO bidrager med 
international inspiration til det 
lokale arbejde. Et godt eksempel 
på dette, er kommunens afprøv-
ning af metoden ”Place Standard 
Tool” i en lokal park på Frede-
riksberg. Metoden er oprindeligt 
udviklet i Skotland, men anbefa-
les af WHO som en helt konkret 
måde at arbejde med  de 6 P’er 
fra WHO’s strategi. Projektet har 
været med til at løfte en lokal 
park, og projektet har samtidig 
været katalysator for et bed-
re tværgående samarbejde 
omkring sundhed i kommunen.
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Ditte Buch Herskind
Konsulent i 

Frederiksberg 

Kommune

 
Ditte arbejder med politisk 
betjening på sundheds- og 
socialområdet og er projektleder 
på Rusansvarlig Ungdom, der 
danner baggrund for oplægget 
“Reducing the intake of alcohol 
and drugs among young peop-
le, and postponing the onset of 
alcohol consumption” på kon-
ferencen. Ditte er er uddannet i 
Statskundskab.

Joanna Mai Skibsted
Projektleder og 

byplanlægger for 

Områdefornyelsen 

i Frederiksberg 

Kommune

Joanna er projektleder for en 
igangværende områdefornyelse 
i Frederiksberg Kommune. Ind-
satserne fokuserer på at skabe 
en tryg, sund og livlig by samt 
styrke blandt andet bykvalite-
ter, bynatur, mangfoldighed og 
social bæredygtighed. Joanna 
vil præsentere ”testing Place 
Standard Tool på konferencen 
sammen med Rie. Joanna er 
uddannet Civilingeniør i arkitek-
tur med kandidat i Urban Design. 

“Reducing the intake of alcohol 
and drugs among young peop-
le, and postponing the onset of 
alcohol consumption” 

Præsenteres tirsdag den 22/11 
kl. 15.00-16.15 i parallelsession 
A.4.

Udskolingsundersøgelsen for 
2019/2020 viste, at de unges 
alkoholforbrug på Frederiksberg 
var markant højere og tidlige-
re forekommende end i resten 
af landet. På den baggrund 
iværksatte Kommunalbestyrel-
sen i maj 2021 en handleplan for 
Rusansvarlig Ungdom. Hand-
leplanen består af 22 indsatser, 
som går på tværs af kommunen 
forvaltningsområder, med en 
målsætning om at skabe en mere 
hensigtsmæssig alkoholkultur 
blandt børn og unge i kommu-
nen. 

Kort beskrivelse af 
abstracts

”Testing Place Standard Tool in a 
Local Park”

Præsenteres onsdag den 23/11 
kl. 8:30-10:00 i parallelsession 
B1. 

Som en del af implementeringen 
af WHOs strategi indgik Frede-
riksberg Kommune i 2020 i Sund 
by Netværkets projekt ”Byens 
Rum, Livet mellem Husene” 
som handlede om at afprøve 
den skotske metode til byudvik-
ling ”Place Standard Tool” i en 
dansk kontekst. Projektet var 
en stor succes, og resulterede 
blandt andet i at en 8. klasse fra 
Lindevangsskolen selv var med 
til at designe og bygge en række 
byrumsmøbler til den lokale 
Lindevangspark.
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Styrkelse af 
sammenhængende 
borgerforløb lokalt

Sundhedscenter Haderslev er et 
tværfagligt og tværsektorielt cen-
ter med 15 forskellige regionale, 
kommunale og private funktioner* 
under samme tag plus mange fri-
villige tilbud i centret. Centret ejes 
og driftes af Region Syddanmark og 
Haderslev Kommune i fællesskab. 

Formålet med centret er at styrke 
sammenhængende borgerforløb, 
særligt for sårbare borgere og 
på tværs af somatik og psykiatri. 
Eksempler på nogle af de tværgå-
ende borgerforløb er kombinatio-
nen af; jordemoder, sundhedspleje 
og børnelæge; samt lokal- og 
socialpsykiatri og sundhedstilbud. 

Borgere og medarbejdere har en 
oplevelse af, at det er nemmere at 
samarbejde på tværs, når man er 
samlet i et hus - forudsat at man 
har kendskab til hinandens tilbud. 
En borger, som bl.a. har været 
tilknyttet lokalpsykiatrien og rus-
middelcentret har udtalt: ”Jeg har 
sagt ja tak til de fleste tilbud, da de 
er her i huset. Jeg skal ikke rende i 
byen eller andre steder hen, ellers 
tror jeg ikke, jeg havde været så 
mødestabil. Jeg er også mere tryg 
ved, at personalet giver udtryk for, 
at det er nemmere at være under 
samme tag”. 

*Regionale funktioner: røntgen, mammo-
grafiscreening, diabetesambulatorium, 
lokalpsykiatri og jordemoder.  Kommunale 
funktioner: sygeplejeklinik, sundheds-
tilbud, rusmiddelcenter, socialpsykiatri 
og sundhedspleje. Private funktioner: to 
lægepraksisser, børnelæge, gynækolog, 
øjenlæge, fodplejer. 

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune blev 
godkendt som medlem af WHO 
Healthy City Network i 2021.

Haderslev Kommune har 55.340 
indbyggere. Kommunen består 
af 3 centerbyer og mange lands-
byer fordelt på 813,57 km². 

De udfordringer, der opleves i 
Haderslev Kommune, handler 
om:

• Demografi. En befolknings-
prognose for Haderslev 
Kommune viser, at det sam-
lede indbyggertal forventes 
at falde med omkring 1,2 %, 
og at andelen af ældre over 
60 år vil stige med op til 11,4 
%, særligt blandt ældre over 
80 år. 

• Geografi. Kommunens sær-
lige geografi skal hele tiden 
tænkes ind i vores tilbud 
for ikke at skabe geografisk 
ulighed i tilbuddene.

• Sundhedsadfærd. Fra 
seneste sundhedsprofil kan 
fremhæves udfordringer 
som dårlig mental sundhed, 
ensomhed, for lidt fysisk 
aktivitet og mange fysiske 
smerter. 

Øget selvhjulpenhed via 
velfærdsteknologiske 
løsninger

Alle mennesker har behov for at 
bestemme over eget liv og så vidt 
muligt leve et liv uafhængigt af 
kommunens hjælp. En af vejene 
dertil kan være velfærdsteknolo-
giske løsninger til borgere, som får 
hjælp af kommunen f.eks. hjem-
mepleje. E-Distriktet i Haderslev 
Kommune arbejder netop med 
at understøtte borgerne i deres 
selvstændighed, samtidig med at 
E-Distriktet skal være en del af 
løsningen til at afhjælpe kommu-
nens demografiske udfordringer og 
rekrutteringsproblemer. 

Eksempler på de anvendte teknolo-
giske løsninger kan være medicin-
teknologier og skærmopkald, som 
enten bruges adskilt eller i kom-
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Haderslev Kommunes 
delegation

Louise Vestring 
Chef for Sundhed og 

Forebyggelse Haderslev 

Kommune 

 
Christian Dyreborg 
Nielsen
Ledelseskonsulent 

og koordinator for 

Haderslev Kommunes 

deltagelse i WHO 

Healthy Cities 

 Heidi Mattle
Konsulent og 

koordinator for 

Haderslev Kommunes 

deltagelse i WHO 

Healthy Cities

bination. En medicinteknologi kan 
være en medicinkasse, som består 
af en medicindoseringsenhed med 
huskefunktion. Gennem alarmer 
giver kassen borgeren besked 
om, hvornår det er tid til at tage 
medicinen. Enten kvitterer borge-
ren via maskinen, at medicinen er 
taget, eller også foretages et aftalt 
skærmopkald fra en fagperson for 
at se, at borgeren tager sin medicin. 
Skærmopkald anvendes desuden 
til at støtte og motivere borgerne til 
dagligdagsopgaver og til at skabe 
tryghed. 

Fordelen ved at anvende teknologi-
erne for borgerne er, at de får færre 
besøg, oplever kontinuitet i med-
arbejderne, og medarbejderne er 
nemme at komme i kontakt med via 

skærmopkald. Derudover oplever 
borgerne, sammenlignet med den 
konventionelle hjemmepleje, en 
større fleksibilitet, da de leverede 
services er tilrettelagt på borgernes 
præmisser, smidige arbejdsgange 
og en stærk borger og medarbejder 
relation.

Brugerdrevne 
gå-grupper i hele 
kommunen

I Haderslev Kommune er der et 
godt samarbejde med frivillige og 
civilsamfundet. Et eksempel på det 
er brugerdrevne gå-grupper i hele 
kommunen. Gå-grupperne startede 
som et projekt under puljen Bevæg 
dig for livet, der oprindeligt blev 
etableret i samarbejde med DGI, 

hvor der blev etableret gå-grupper 
rundt om i Haderslev Kommune. 
Hver gå-gruppe har en gå-vært, 
som planlægger ruten, og tilpasser 
tempoet til gruppen. Aktiviteten er 
for alle, bare de har lyst til at gå 4 – 
5 km og være sammen med andre. 
Hvor det tidligere var kommunen, 
der fandt de frivillige til at være 
gå-værter, er gå-grupperne i dag 
brugerdrevne. De frivillige gå-vær-
ter formidler via Facebook Bevæg 
dig for livet Haderslev Kommu-
ne. Gå-grupperne er et eksempel 
på samarbejde, der fremmer fysisk 
aktivitet samt understøtter sunde 
ikke-kommunale netværk omkring 
borgerne for herved at mindske 
ensomhed. 
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Horsens Kommune

Med sine næsten 95.000 ind-
byggere er Horsens Kommune 
et samfund med masser af liv. 
Horsens er kendt for sit rige 
kulturliv, aktive foreninger og 
oplevelser året rundt.

Med kun 30 minutter til Aarhus 
mod nord og trekantsområdet 
mod syd er Horsens Kommune 
et attraktivt sted for tilflyttere og 
virksomheder. Hvert år kommer 
cirka 1.000 nye horsensiane-
re hertil, hvoraf en stor del af 
dem slår sig ned i nye attraktive 
boligområder rundt omkring i 
kommunen.

I Horsens er mange spændende 
udviklingsprojekter i gang. I 2021 
stod et campus til 8.000 stu-
derende klar ved Banegården, 
gågaderne i Horsens By er for 
nyligt renoveret, en stor del af 
havnepromenaden er omdannet 
til en helt ny bydel, og i naturen 
nord for Nørrestrand er der ind-
rettet et unikt boligområde.

Og så er vi kendte for at stå sam-
men, passe på hinanden og for at 
løfte i flok! Her har Horsens Sund 
By spillet en stor rolle i de sidste 
35 år. I Sund By Butikken, cen-
tralt placeret i Horsens centrum, 
mødes hvert år 20.000 engage-
rede borgere for at stå sammen 
om initiativer på det sociale og 
sundhedsfremmende område.

Horsens Sund By

I 1987 var Horsens Kommune én 
af de 10 internationale byer der 
var med, da WHO Healthy Cities 
Network blev dannet. Og vi har 
været med lige siden. Som medlem 
af netværket har vi fået masser af 
inspiration til at arbejde bredt med 
sundhed og lighed i sundhed. For 
os har samskabelse, deltagelse og 
empowerment stået som første 
prioritet I arbejdet med Sundheds-
fremme – til gavn for alle.

Lige nu er vi særligt optaget af
Jobtaskforcen i Horsens – Borgeren 
i Centrum med Corporate Social 
Responsibility (abstract og præ-
sentation)

Sorghandleplan for hele Horsens 
Kommune – et samarbejde mellem 
Folkekirken, Kræftens Bekæmpelse 
og Sund By med fokus på børn og 
unges sorg (abstract og præsen-
tation)

Fællesskabsportalen – et dynamisk 
værktøj med fokus på sociale- og 
sundhedsfremmende tilbud i 
Horsens Kommune (Fællesskabs-
portalen Horsens | Fællesskabs-
portalen)

Sund By Butikken

Sund By Butikken har siden 1987 
været Horsens Kommunes platform 
for samskabelse og frivillighed 
på det sundhedsfremmende og 
sociale område. I Sund Bys mødes 
hvert år ca. 20.000 borgere for at 
arbejde med Fællesskab, Trivsel 
og Frivillighed. I Sund By kan man 
møde personer der ønsker at gøre 
en forskel, låne lokaler i forbin-
delse med frivilligt socialt arbejde, 
få information om aktiviteter og 
frivillige foreninger i byen, få hjælp 
til at finde et frivilligt arbejde, være 
med i selvhjælps- og netværks-
grupper, komme med til forenings-
møder, komme til åben rådgivning 
ved foreninger med meget mere. 
Omkring 100 personer er direkte 
tilknyttet Sund By som frivillige, for 
eksempel i Sund Bys sorggrupper, 
trivselsgrupper, programmer som 
Lær at tackle angst og depression 
og Kom videre mand. Derudover 
samarbejder repræsentanter fra 
mere end 250 frivillige foreninger i 
Det Folkelige Forum, et frivilligfo-
rum faciliteret af Sund Bys ansatte.
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Kontaktoplysninger på 
Horsens Delegationen

Ingunn S. Jacobsen 
Leder af Horsens 

Sund By, Kultur og 

Medborgerskab og 

medlem af WHO HCN 

Advisory Committee

 ▸ ssisj@horsens.dk 
 � +45 2261 7343

Christian Fly 
Gregersen 
Udviklingskonsulent, 

Horsens Sund By, Kultur 

og Medborgerskab, og 

næstformand i Sund By 

Netværkets bestyrelse

 ▸ chg@horsens.dk 

Kristina Rahbek 
Schmidt
Playmaker, Horsens 

Sund By, Kultur og 

Medborgerskab

 ▸ kra@horsens.dk 

Sanne Ravn 
Chefkonsulent, 

Jobtaskforcen, 

Uddannelse- og 

Arbejdsmarked

 ▸ sarav@horsens.dk 

Allan Krogh Paludan 
Malver
Chef for Biblioteker, 

Borgerservice og 

Fællesskab, Kultur og 

Medborgerskab

 ▸ akpm@horsens.dk
 � + 45 2467 0553

Jobtaskforcen

Præsenteres torsdag den 24/11 kl. 
13:00-14:00 i parallelsession E.6. 

Jobtaskforcen skaber netværk, 
relationer og praksisorientere-
de projekter i krydsfeltet mellem 
private virksomheder, offentlige 
aktører, Jobcenter og jobsøgende. 
Udgangspunktet for det hele er 
virksomheders sociale ansvarlig-
hed – også kendt som Corporate 
Social Responsibility. I øjeblikket er 
fokus for Jobtaskforcens arbejde 
på rekruttering, forebyggelse af 
sygefravær og støtte til unge uden 
uddannelse og uden for arbejds-
markedet. Konkret har Jobtaskfor-
cens indsats udmøntet sig i initiati-
ver som: CSRpeople-mærket som 
private og offentlige virksomheder 
søger på baggrund af deres arbejde 
med social ansvarlighed. Fra 
2019-2023 er mærket uddelt flere 
end 400 gange. Mikrotaskforcen 
skaber et rum for mødet mellem 
virksomhedsledere og jobsøgen-
de, hvor der gives sparring, input 
og ledernes netværk åbnes i et 
tillidsfuldt rum. Netværk for fore-
byggelse af sygefravær inspirerer 
og deler best-practice på forebyg-
gelsesområdet på arbejdspladser. 
I Horsens løfter vi i flok – også når 
det handler om social ansvarlighed 
og skabelsen af et mere rumme-
ligt, inkluderende, mangfoldigt og 
forebyggende arbejdsmarked – her 
går Jobtaskforcen forrest for at 
understøtte et paradigmeskifte i 
måden vi forstår det meningsfulde 
arbejde. Kort sagt: udviklingen 
af en economy of wellbeing á la 
Horsens. 

OmSorg - 
Sorghandleplan

Præsenteres torsdag den 24/11 kl. 
13:00-14:00 i parallelsession E.5.

Børn og unge i sorg rammes helt 
naturligt af stærke følelser, der 
kan være svære at håndtere og 
svære for omgivelserne at for-
stå. Det er vigtigt for barnet/den 
unges trivsel, både i situationen 
og på sigt, at de møder forståel-
se og mennesker, der tør tale om 
det, der er sket og er svært. Derfor 
har Horsens Sund By og Horsens 
Provsti i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse udviklet et initiativ vi 
kalder OmSorg, hvor det vigtigste 
element er en sorghandleplan. 
Initiativet henvender sig til børn 
og unge i sorg og deres familier og 
til alle, der i deres hverdag møder 
børn og unge i sorg. Det er en 
håndsrækning til den første tid og 
giver vigtig, langsigtet hjælp. Sund 
By står for drift og koordinering, 
Folkekirken sørger for at rekruttere 
frivillige og Kræftens Bekæmpelse 
har bidraget med uddannelse af 
de 15 første sorgvejledere. Vores 
erfaring med at arbejde med den 
samlede sorghandleplan er, at den 
systematiserede tilgang er med 
til at nedbryde tabuer om sorg og 
bidrager til støttende fællesskaber 
for de børn og unge, der møder 
sorgen. Langt flere familier får nu 
hjælp og støtte og langt flere af de 
voksne som møder børn og unge i 
deres hverdag er rustet til at hjælpe 
og imødekomme de behov der er.
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Københavns Kommune

København er et godt sted at bo 
og er flere gange blevet kåret 
som en af verdens bedste byer at 
bo i. Det er resultatet af mange 
års planlægning og udvikling 
baseret på borgernes behov 
og med fokus på livet mel-
lem bygningerne. København 
arbejder hver dag på at sikre, at 
byen – både nu og i fremtiden – 
fortsat er et grønt og godt sted 
at bo med høj livskvalitet, stort 
potentiale for økonomisk vækst 
og sunde borgere. København 
har en enestående cykelkultur 
samt sunde, grønne og bære-
dygtige løsninger, der inspirerer 
andre byer både nationalt og 
internationalt.

København vokser hvert år med 
mere end 10.000 nye indbygge-
re, hvilket sætter byen overfor 
en række udfordringer. Der er 
bl.a. pres på børneinstitutioner 
og skoler, fremkommelighe-
den og brugen af byrummene, 
hvilket kan påvirke borgernes 
livskvalitet og øge uligheden i 
byen. Derfor er der på tværs af 
forvaltninger fokus på at holde 
byen sammen – både fysisk og 
socialt. 

Livskvalitet og lighed i sundhed er 
et tværgående hensyn og bærende 
element i Københavns 10-årige 
sundhedspolitik ’Nyd livet, køben-
havner’. Politikken bidrager med en 
strategisk tilgang til, hvordan sund-
hed kan implementeres strukturelt 
og integreres i borgeres hverdag, 
så sundhed bliver et middel til, at 
man kan leve det liv, man ønsker. 

København er engageret i en række 
internationale partnerskaber og 
netværk, der generelt arbejder 
for at skabe vækst og udvikling 
– fx C40, Eurocities og FN’s ver-
densmål. Nøgleordene for disse 
samarbejder er bæredygtighed, 
sund-, smart-, grøn- og kreativ 
vækst. København har bl.a. udar-
bejdet en handleplan for FN’s 
verdensmål.  

Flere sunde leveår til 
Københavnerne

København vil i de kommende år 
få langt flere ældre borgere end i 
dag, hvilket på forskellige måder vil 
få betydning for byen. Derfor har 
København igangsat en styrket og 
mere systematisk forebyggelses-
indsats målrettet nuværende og 
kommende ældre københavnere. 

Arbejdet skal bidrage til at enga-
gere aktører både i og udenfor 
kommunen i at udvikle kultur-
forandrende løsninger, som kan 
understøtte at flere københavnere 
trives og klarer sig selv i længere 
tid. København har i den forbindel-
se oprettet et forskerrum i regi af 
Danmarks Statistik, hvor formålet, 
gennem analyser er at identificere 
forskellige faktorer, som kan have 
betydning for københavnernes 
sundhed og sygelighed. 

Ny viden gennem 
udveksling af erfaringer 
i det internationale 
samarbejde

København har siden 1988 været 
medlem af WHO’s European Healt-
hy Cities Network. Ved at indgå i 
WHO-arbejdets fase VII vil Køben-
havns Kommune opnå værdifuld 
international erfaring. Fasen vil 
bl.a. understøtte kommunens 
arbejde med at bringe nøgleinte-
ressenter sammen for at arbejde for 
sundhed og livskvalitet og styrke 
forandringsledelse samt poten-
tialerne for i fællesskab, at løse de 
lokale sundhedsmæssige udfor-
dringer til gavn for kommunens 
borgere. Det er samtidig erfarin-
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Den københavnske 
delegation

Katrine Schjønning 
folkesundhedschef

 
 

Katrine Schjønning er folke-
sundhedschef i Københavns 
Kommune. Hun er tidligere kon-
torchef i Sundhedsministeriet 
med ansvar for sundhedsfremme 
og forebyggelse, og har været 
ansat som juridisk rådgiver hos 
den danske repræsentation i EU. 
Tidligere har hun desuden haft 
forskellige stillinger i det danske 
udenrigsministerium. Katrine 
har en kandidatgrad i Jura fra 
Københavns Universitet, hvor 
hun også tidligere har undervist.

gen, at inspiration fra andre byer og 
lande har stor betydning, hvilket er 
afgørende i forhold til samarbejde, 
inspiration, erfaringsudveksling og 
udvikling af den lokale virkelighed. 

København har tidligere talt i plenum 
på WHO’s årlige Healthy City konfe-
rence om Røgfrit København 2025 
samt om ulighed og bæredygtighed 
på Mayors Summit i foråret 2018. 

København har siden 1991 været 
medlem af Sund By Netværket og 
deltager pt i 11 temagrupper i regi 
af netværket: beskæftigelse og 
sundhed, sunde arbejdspladser, 
alkohol, seksuel sundhed, tobak, 
Netværk for sundhed og Lokal-
samfund, det gode ungeliv, Leder-
netværket, fysisk aktivitet samt 
overvægt børn, unge.

Folkesundhedschef Katrine Schøn-
ning sidder i Sund By Netværkets 
bestyrelse som repræsentant for de 
danske Healthy City byer.

Mikkel Bernt Nielsen 
Chefkonsulent

 
 

Mikkel Bernt Nielsen er chefkon-
sulent i Københavns Kommune. 
Han har ansvaret for kommunens 
tværgående sundhedspolitik og 
arbejder derudover bl.a. med 
en bred vifte af sundhedsfrem-
mende initiativer herunder sund 
aldring samt med politikudvik-
ling og generel politisk betje-
ning. Han har tidligere været 
ansat i Sundhedsstyrelsen, hvor 
han bl.a. var med til at udvikle 
kræft- og hjertepakker. Mikkel 
har en kandidatgrad i Folkesund-
hedsvidenskab fra Københavns 
Universitet, hvor han også tidli-
gere har undervist i organisation 
og forvaltning samt international 
sundhed.
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Sund By Netværkets 
sekretariat

Charlotte Iisager 
Petersen
Sekretariatschef i Sund By 

Netværket

 ▸ cip@sundbynetvaerket.dk

Louise Dal
Chefkonsulent i Sund By 

Netværket 

 ▸ lod@sundbynetvaerket.dk

Tine Thorsboe 
Konsulent i Sund By 

Netværket 

 ▸ ttho@sundbynetvaerket.dk

Jan Andersson
Specialkonsulent i Sund 

By Netværket og National 

Koordinator for Danmark 

i WHO Healthy Cities 

Network

 ▸ jaan@sundbynetvaerket.dk

WHO Healthy Cities og 
Sund By Netværket 

WHO (World Health Organiza-
tion) blev oprettet i 1948 og er 
den del af FN, der skal varetage 
international sundhed. WHO 
Healthy Cities Network blev 
etableret i 1988 og arbejder 
for at engagere lokale politiske 
kræfter, kapacitetsopbygge, dele 
erfaringer og bibringe innovative 
løsninger på sundhedsfrem-
me- og forebyggelses-området. 
Netværket består af 30 nationale 
netværk i Europa og omkring 
100 særlige ’flagskibs byer’ – i 
Danmark er de akkrediterede 
kommuner Horsens, København, 
Frederiksberg, Fredericia og 
Haderslev. 

Det danske Sund By 
Netværk 

I mere end 30 år har Sund By 
Netværket – det nationale netværk 
under WHO European Healthy Citi-
es – arbejdet for at skabe grobund 
for forandring og for at opnå øget 
sundhed og trivsel gennem bære-
dygtig udvikling. Sund By Netvær-
ket engagerer i dag 52 kommuner, 
der i fællesskab arbejder for at 
fremme lighed i sundhed. 

Det internationale udsyn styrkes på 
konferencen i København, og vi ser 
frem til at lære fra vores kollegaer i 
hele Europa. Vi glæder os også til at 
dele nogle af de erfaringer vi gør os 
i arbejdet med sundhedsfremme og 
forebyggelse i Danmark. 
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Indsatser i Sund By 
Netværket

Det danske Sund By Netværket 
initierer også indsatser sammen 
med vores medlemskommuner. 

På konferencen skal følgende tre 
præsenteres:

Sundeborgere.dk
Onsdag den 23/11 kl. 16:00-17:30 
i parallelsession C.4

Vidensdelingsplatformen 
www.sundeborgere.dk samler 
arbejdet med sundhed på tværs 
af en række områder. Danske 
kommuner, patientforeninger og 
interesseorganisationer kan dels 
dele deres arbejde med folke-
sundhed og dels lade sig inspire-
re, når der skal igangsættes nye 
initiativer. Platformen rummer 
i dag knap 200 cases under 
emnerne tobak, fysisk aktivitet, 
mental sundhed, ABC for mental 
sundhed, corona, overvægt, 
seksuel sundhed, alkohol, 
faldforebyggelse, beskæftigelse 
og sundhed, indsatser i naturen, 
indsatser i lokalsamfundet, de 
unge, og mænds sundhed.

Sundeborgere.dk understøtter 
og styrker kommunernes ind-
satser på sundhedsfremme- og 
forebyggelsesområdet, så de i 
højere grad baseres på et grund-
lag af viden, praksiserfaring og 
dokumentation.   

Sund By Netværkets model for 
samskabelse
Torsdag den 24/11 kl. 13:00-14:30 i 
parallelsession E.4

Samskabelse har et særligt poten-
tiale for at skabe større lighed i 
sundhed og bæredygtigt forank-
rede forebyggelsesindsatser i 
lokalområdet. Dét greb har Sund By 
Netværkets tværkommunale ind-
satser gennem de sidste ti år være 
bygget omkring, og vi har samlet 
vores erfaringer i et katalog, som vi 
deler viden fra. Vores model beskri-
ver, at der er en række kriterier der 
skal være opfylde for en vellykket 
samskabelsesproces. 

Tag vare på dine vælgere - 
workshop
Onsdag den 23/11 kl. 8.30-10:00 i 
workshop B.2

Sund By Netværket udgav i foråret 
2022 en såkaldt ’politikervejled-
ning’, som sætter ord og billeder 
på lokalpolitikernes vigtige rolle 
og ansvar for at træffe valg, der 
gør det sunde valg til det lette valg. 
Materialet er suppleret med flere 
korte videoer, der kan supplere 
præsentationen lokalt og skabe 
grobund for en dialog mellem poli-
tikere og administration. Materialet 
er inspireret af det norske materiale 
’Ta vare på velgerne dine’, og på en 
workshop sammen med vores nor-
ske kollegaer fra Sunne Kommuner 
deler vi erfaringer fra arbejdet med 
at klæde politikere på til at forstå, at 
de alle er folkesundhedspolitikere.

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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One Health
 – udkast af det politiske statement fra WHO ifm. Healthy Cities Europe 
Business Meeting 2022  

Rammen for WHO Healthy Cities 
Politiske Komité ”Operationa-
lizing a ’One Health’ Approach” 
udfoldes på Business Meeting 
del 1 (tirsdag den 22. nov. kl. 
10.30-12.00) og den politiske 
tilslutning til dokumentet med 
underskrift-højtidelighed fore-
går på Business Meeting del 2 
(torsdag den 24. nov. kl. 16.00-
17.00).

WHO’s politiske komité anbefaler 
følgende handlinger, for at operati-
onalisere One Health lokalt:

Forebyggende handlinger
1. Identificér, innovér og opskalér 

allerede eksisterende initiativer 
og netværk lokalt, der under-
støtter One Health-tilgangen

2. Arbejd med at opbygge forstå-
elsen af One Health på tværs af 
fagområder, sektorer, instituti-
oner og organisationer

3. ’Kom stærkere tilbage’ og 
investér i forskning og data på 
tværs af fagområder, sektorer, 
institutioner og organisatio-
ner, så vi er bedre forberedt til 
næste pandemi

Forberedende handlinger
4. Styrk og arbejd med det sociale 

aspekt af One Health og under-
støt lokalt engagement

5. Skab urban modstandskraft 
gennem bæredygtige partner-
skaber – fx med civilsamfundet 
og private aktører

6. Hav øje for alle interessenter 
og politikere både indenfor 
sundhed, miljø, veterinær- og 
fødevaresikkerhedssektoren 

Fremmende handlinger
7. Understøt fødevareproduktion, 

der følger Fødevarestyrelsens 
kostråd der støtter op om fol-
kesundhed og klima

At opnå en bæredygtig og sund 
fremtid
Oversat af det danske sekretariat

Vi er alle forbundne enheder – og 
gensidig afhængig af hinanden: 
Mennesker, Dyr og vores Økosy-
stem. Vi må anerkende en samlen-
de tilgang til arbejdet med sådan en 
kompleks udfordring. Vores såkald-
te vilde problemer – såsom social 
ulighed i sundhed, smitsomme syg-
domme og miljømæssige ubalance 
– kræver delt ansvar for handling. 
Ingen kan løse disse problemer 
alene, men vi må håndtere dem på 
tværs af både fagområder, sektorer, 
institutioner og organisationer.

Byerne går foran med de gode 
eksempler, og er fantastiske rolle-
modeller. Byerne (kommunerne) er 
dem, med et politisk niveau tættest 
på borgerne, tættest på lokalsam-
fundene – og med den mest direkte 
og synlige beslutningskraft. Derfor 
er handling påkrævet fra os som 
byer: gennem lokale handlinger 
kan vi påvirke globalt. 

One Health spiller sammen med 
de velkendte 6P’er (People, Place, 
Participation, Prosperity, Peace og 
Planet), som danner grundlag for 
WHO Healthy Cities Europe strategi 
frem mod 2025 som igen spiller 
sammen med FN’s Verdensmål for 
en bæredygtig udvikling. 

8. Understøt bæredygtig byplan-
lægning der ser alle perspekti-
ver indenfor One Health – men-
nesker, dyr og økosystemer

9. Understøt projekter og part-
nerskaber der arbejder med 
den tværgående agenda – vær 
synlig når I fejrer succeser 
undervejs og del jeres udfor-
dringer, så andre kan lære.

Transformerende handlinger
10. Frem det gode samarbejde 

mellem lokale politikere, regi-
ons politikere og politikere på 
nationalt niveau.


