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Kandidatur til Sund By Netværkets bestyrelse 

 

Jeg tilkendegiver hermed min interesse i at stille op som kandidat til bestyrelsen i Sund By Net-

værket – valgt for et år.  

 

Haderslev Kommune har siden 2007 været medlem af Sund By Netværket, hvor jeg i samme tids-

periode har varetaget opgaven som sundhedskoordinator og indgået som medlem af Forretnings-

udvalget de sidste to år. I den periode har jeg i forretningsudvalget været optaget af fokus på gode 

rammer for Sund By Netværket til udvikling af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i 

kommunerne. Status er lige nu, at der er skabt gode vilkår for sekretariatetsbetjeningen af net-

værkets medlemmer og temagrupper samt, at vi skal afprøve nye rammer for netværkssamarbej-

det i en ny organisering.  

Der er og vil fortsat være udfordringer i det sundhedsfremmende arbejde. Her brænder jeg især for 

WHOS brede sundhedsfremmende tilgang, aktivt medejerskab men også at centrale initiativer gi-

ver mening for borgernes liv og sundhed.  

 

I det daglige har jeg min gang i Haderslev Kommunes afdeling for Sundhed og Forebyggelse, hvor 

jeg løser sundhedsfremmende og forebyggende opgaver, der skal gøre det lettere for borgerne at 

vælge det sunde liv til. Dette indebærer ofte kompleksitet i opgaveløsningen, men med fælles mål, 

ser jeg mange muligheder for at skabe simpel tilgang til det sunde liv. Haderslev Kommune er ak-

tive i flere af netværkets temagrupper, hvor vi profiterer højt af den faglige sparring, der sker mel-

lem medlemmerne.  

 

Min faglige baggrund for det sundhedsfremmende arbejde er en uddannelse som sygeplejerske og 

sundhedsplejerske, hvor jeg har gjort erfaringer i praksis, som konsulent, leder og projektleder i 

næsten alle hjørner af det organiserede sundhedsarbejde. Derudover har jeg løbende søgt kompe-

tenceudvikling, bl.a. med moduler i folkesundhed på NHV i Gøteborg, lederuddannelse m.m. Lige 

nu glæder mig til at starte deltidsuddannelsen i master i Etik og Værdier i organisationer på Århus 

Universitet 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Annette Brandi 

  

 

  


