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Referat af bestyrelsesmøde den 17. april 2013  

Mødedeltagere: Peter Holm Vilstrup, formand (Odense Kommune). Ingunn S. Jacobsen, næstformand 

(Horsens Kommune). Mette Jakobsen (Hjørring Kommune). Susanne Rystok (Ringkøbing-Skjern Kommune). 

Hanna Vestenaa (Holbæk Kommune). Uffe Nymark Breum (Vejle Kommune). Christina Krog 

(sekretariatschef), Charlotte Iisager (sekretariatet, referent). 

Desuden deltog fra kl. 11.30: Nina Gath (KL), Vicky Facius (SIF), Line Raahauge Hvass (SST), Jean Hald Jensen 

(Region H).    

1. Dagsorden godkendes  

Mette Jakobsen og Ingunn S. Jacobsen oplyser, at de ikke deltager på repræsentantskabsmødet.  

Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet den 3. maj, hvilket 

blev godkendt. De valgte bestyrelsesmedlemmer bliver til kl. 16 fredag den 3.5.  

 

2. Status på arbejdet i netværket 

Se bilag 1, Christina Krog og Peter Holm Vilstrup orienterer. 

Opfølgning på SBNdage: Det er d.d. 134 deltagere til SBNdage – alle inkl. (oplægsholdere, betalende og 

ikke-betalende). 113 betalende – heraf 3 der kun deltager på dag 1 og 5 der kun deltager på dag 2. 

Mails sendt til 23 af vores medlems-kommuner i mandags, da vi endnu ikke havde hørt fra dem omkring 

deres deltagelse. Der er stadig 13 kommuner vi ikke har hørt fra, mens 6 af vores medlems-kommuner har 

meddelt, at de ikke deltager. 

Sundhedsministeren deltager og holder tale d. 2.5.  

Sundhedsministeriet har meddelt, at SBN kan ansøge SUM om 700.000 kr. Sekretariatet anbefaler, at der 

søges om ét eller to større projekter, og afsøger i øjeblikket behovet for at ansøge om et projekt om aktivt 

medborgerskab.  

Sekretariatet orienterer om et projekt i ENWHP, som temagruppen sundhed på arbejdspladsen har været 

en del af. Det anbefales, at temagrupper er varsomme med at indgå samarbejder med EU. Det er meget 

personafhængigt, og desuden en stor og tidskrævende arbejdsopgave for sekretariatet at få afsluttet.  

Center for forebyggelse i praksis (CFP) 

Peter Holm Vilstrup orienterer om første styregruppemøde i CFP, hvor SBN har fået tildelt en plads.  

Det diskuteres hvilken profil og snitflader CFP og SBN har, og hvordan disse kan supplere hinanden. Nina 

Gath (KL) orienterer om, at CFP vil lave efterspørgselsorienterede aktiviteter (aktivitetsplan stadig under 

udarbejdelse), aktiviteterne kunne fx være ”hvordan der optimalt arbejdes med sundhed på tværs” og 

”politikerinvolvering”. CFP vil gerne samarbejde på tværs med alle de aktører, der er på 

folkesundhedsområdet. Ingunn S. Jacobsen understreger at det er vigtigt, at den usikkerhed, der pt. synes 

at være i forhold til CFPs opgaver og snitfladerne til SBN, nødvendiggør dialog og afklaring. Der foreslås, at 

CFP på næstkommende bestyrelsesmøde inviteres til at deltage i en dialog om dette. 
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Ingunn S. Jacobsen understreger, at Danmark, i al den tid vi har byer som er med i det europæiske HCN,  

er forpligtet til at have et nationalt HCN netværk.  

3. Økonomiredegørelse 

Kort gennemgang af redegørelse. Der er (inden behandling af indkomne ansøgninger, jf pkt. 6) 436.000 kr. 

at fordele på den interne projektpulje.  

4. Aktiv bestyrelse 

Ingunn S. Jacobsen orienterer om drøftelser mellem bestyrelsens medlemmer om muligheder for en mere 

aktiv og involveret bestyrelse, og debatten efterfølgende fører til beslutningen om at mødes til en dag med 

udvikling af aktiviteter og ideer med afsæt i strategiens implementering afstemt med  

folkesundhedslandskabet nu. Christina Krog laver en doodle for at finde en dato (juni/august), - 

formandskabet melder snarest en dato ud.  

Hele bestyrelsen samles 

5. Aktiviteter siden sidst 

Christina Krog orienterer ud fra bilag 1.  

Line Hvass Raahauge fra SST orienterer: Der er et sundhedspolitisk udspil på vej. Ministeren er meget 

optaget af partnerskabsstrategier og borgerinddragelse.  

6. Godkendelse af projekter 

Bestyrelsen har besluttet, at temagrupper/medlemmer af netværket/sekretariatet kan komme med 

ansøgninger i løbet af året. Tidligere praksis var at fordele alle projektmidler fra den interne pulje på 

bestyrelsesmødet i januar.   

Der er kommet to projektansøgninger, bilag 2 og 3.  

Bilag 2: Godkendt 

Bilag 3: Godkendt 

OBS: Regionrådsvalg samtidig med Kommunalvalget – så en ide kunne være at tænke politikermaterialet til 

både kommunal- og regionspolitikere.   

 7. Center for forebyggelse i praksis (CFP) 

Peter orienterer om første styregruppemøde i CFP, hvor SBN har fået tildelt en plads.  

Det diskuteres hvilken profil, og snitflader CFP og SBN har, og hvordan disse kan supplere hinanden. 

Profilering fra SBN er vigtig, bl.a. da vi er den eneste NGO på området, hvorfor er vi afhængig af 

kontingentindtægter.  

Nina Gath (KL) orienterer om, at CFP vil lave efterspørgsel orienterede aktiviteter (aktivitetsplan stadig 

under udarbejdelse), men aktiviteterne kunne fx være om ”hvordan der optimalt arbejdes med sundhed på 

tværs” og ”politikerinvolvering”. CFP er ikke et netværk, men nærmere en konsulent-virksomhed.   

CFP vil gerne samarbejde på tværs med alle de, der er på folkesundhedsområdet  

Det foreslås, at CFP på næstkommende bestyrelsesmøde inviteres til at deltage i en strategisk diskussion af 

CFP og SBN. Og indtil dette sker, er det vigtigt, at det i tale sættes, at der er flere spillere på området.    

8. Health 2020 

Christina Krog er SBNs nationale koordinator i HCN, og sætter rammen ud fra bilag 4. Health 2020 bliver 

rammen for den kommende fase VI, som SBN skal akkrediteres til i efteråret 2013. Der er tale om en 
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glidende overgang for SBN, idet vi har status som en ansvarsfuldt og aktivt nationalt netværk. Andre skal 

igennem en mere nøje akkrediteringsfase.  

Det danske HCN er det eneste af de europæiske netværk, der ikke har politikere som aktive i bestyrelsen og 

blandt medlemmerne. Det gør os svagere på en række punkter (ligesom vi modsat står stærkt fagligt). Ift. 

tværgående indsatser og strategisk udnyttelse af HCN vil det være en fordel at øge politiker-e 

engagementet af SBN. Arbejdet med det godkendte politikerprojekt kunne være en forløber for et 

politikernetværk. H2020/Fase VI kan være med til at flytte ejerskabet opad i kommunen ved Governance 

tankegangen. 

Bestyrelsen nikkede til, at SBN arbejder videre med at benytte anledningen som Danmarks tiltrædelse af 

Health 2020 giver os til at profilere os som dem, der arbejder med de tværgående og strategiske indsatser 

ift. WHOs brede sundhedsperspektiv. Det kan komme til udtryk i de kommende projekter, og ikke mindst 

tilgangen til opgaver og netværkets arbejde. En ide kunne være at udvikle en dansk version af ”City Health 

Diplomacy” – et begreb, der blev introduceret på konferencen i St. Petersburg.  

9. Eventuelt 

KL’s socialt politiske udspil ”Investér før det sker” – beskriver at der er god livskvalitet og samfundsøkonomi 

i at investere i tidlige indsatser og forebyggelse. Læs mere her: http://www.kl.dk/Om-KL/Invester-for-det-

sker1-id124451/ (find KL’s udspil nederst på siden). 

Til inspiration – tjek vedhæftet artikel af Dorthe Pedersen – formidlet af Jacqueline A. Thomasen fra 

Macmann Berg, som vi havde med på studieturen om ”Ledelse af velfærd”.  
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