
www.sund-by-net.dk  1 

 

 

 

Bilag 3 - Fremtidig mødestruktur i Sund By Netværket 
 
Dokumentet består af: 
Baggrund for indstilling (side 1) 
Indstilling til fremtidig mødestruktur (side 2) 
Bilag med ideer til, hvad der kan arbejdes videre med i netværket (side 3) 
 
Baggrund for indstilling 
Denne indstilling er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat på Sund By Netværksdage 2011. 
Arbejdsgruppen har bestået af Ingunn S. Jacobsen (Horsens), Diana Vig Lehmann (Viborg), Mette Jakobsen (FU), 
Anette Brask Brandi (FU) og Susanne Friis (Sekretariatet). 
  
Arbejdsgruppen har modtaget tilbagemeldinger fra 17 kommuner og en region. Nogle af tilbagemeldingerne 
indeholder både synspunkter vedrørende mødeafholdelse samt temagruppernes rammer og råderum.  
Arbejdsgruppen har valgt at præsentere en indstilling, der kun vedrører den fremtidige mødestruktur og har 
behandlet temagruppernes rolle særskilt. 

Den generelle tendens i de indkomne tilbagemeldinger er, at der ønskes en mødereduktion i forhold til fælles 
nationale møder, de fleste ønsker et eller to årlige møder for samtlige koordinatorer, enkelte ønsker tre. Med 
hensyn til muligheden for at afholde geografisk opdelte møder er besvarelserne delt, således at der er lige mange 
for og imod såvel regionsmøder som øst/vest møder. Det skal bemærkes, at en del af medlemmerne ikke har 
tilkendegivet holdning til muligheden for at afholde geografisk opdelte møder.  
 
Det gennemgående dilemma ved at afholde opdelte møder er, at samtidig med, at værdien af at mødes nationalt 
er høj, og at det styrker det nationale netværk, betyder nationale møder store ressourcemæssige omkostninger 
(transport og tid). 

I forhold til de nationale aktører og samarbejdsparter er der stor enighed om, at der er meget høj værdi af 
samarbejdet og den faglige ekspertise, og medlemmerne ønsker, at samarbejdsparterne inviteres til at deltage i 
alle mødefora, hvor det vurderes at være relevant, og altid til fælles nationale møder. 
 

På baggrund af medlemmernes divergerende synspunkter, har arbejdsgruppen udarbejdet en indstilling, der 
forsøger at imødekomme det gennemgående dilemma i medlemsorganisationernes tilbagemeldinger, og hvor 
flest mulige ønsker er inddraget. Arbejdsgruppen har ved udarbejdelse af forslaget vægtet: 
 

 at optimere ressourceanvendelse 

 at udvikle Sund By Netværkets nationale styrke 

 at synliggøre Sund By Netværket lokalt 

 at styrke koordinatorfunktionen 

 temagrupperne som netværkets faglige drivkraft 

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at Sund By Netværket med nærværende forslag til ny mødestruktur både 

opnår ressourceoptimering og mulighed for øget videndeling. 
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Indstilling til fremtidig mødestruktur 

 

A) Netværksdag 

Der afholdes årligt én netværksdag, som er åben for alle. Formålet med netværksdagen er kapacitetsopbygning. 

Indholdsmæssigt vil der være fokus på de nyeste resultater indenfor såvel forskning som best practise. Formen er 

en kombination af oplæg, forskellige dialogfora, workshops, markedsplads m.m. Der er middag kl. 18. Derefter vil 

der være mulighed for hjemrejse eller overnatning, netværksdannelse, inspiration og sparring. Vi mener, at det er 

vigtigt, at den sidste del er et tilvalg, da dette vil gøre det økonomisk muligt for flere at deltage i Netværksdagen.  

B) Repræsentantskabsmøde 

Det årlige repræsentantskabsmøde ligger ifølge vedtægterne i januar kvartal. Formålet med mødet er 

fastlæggelse af netværkets strategi for det kommende år. Vi foreslår, at repræsentantskabsmødet ligesom nu 

afholdes i forlængelse af netværksdagen. Dette giver mulighed for netværksdannelse, inspiration og sparring for 

bestyrelsesmedlemmer, koordinatorer og de deltagere ved netværksdagen som ønsker dette. 

 

C) Strategimøde 

Der afholdes i efteråret et fælles heldagsmøde for koordinatorer, samarbejdspartnere og bestyrelse. Her er fokus 

på at styrke koordinatorerne. Der gøres status og arbejdes strategisk med understøttelse og udvikling af 

koordinatorrollen (jvf. funktionsbeskrivelse for Sund By koordinatorer).   

 

D) Møde for temagruppeformænd 

Der afholdes et årligt møde mellem repræsentanter for temagrupperne og bestyrelsen. 
 

E) Turnerende seminarer 

Sund By Netværket afholder årligt temaseminarer af to til fire timers varighed tre steder i landet (Aalborg, 

København og Fredericia). Seminarerne omhandler et bredt sundhedsfremmende/forebyggende tema indenfor 

den borgerrettede forebyggelse. På det årlige repræsentantskabsmøde vælges et tema, og der nedsættes en 

arbejdsgruppe. Datoerne for seminarerne meldes ud umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Prisen for 

deltagelse på seminarerne holdes meget lav.  

 

Tanken bag temaseminarerne er, at de gør det muligt, at flere deltagere fra samme kommune og region deltager. 

Temaet kan være af en sådan art, at det appellerer til politisk deltagelse. Turnerende temaseminarer kan på 

samme tid styrke det nationale og synliggøre Sund By Netværket lokalt og udgør dermed et bud på et kompromis 

mellem de medlemmer, der ønsker en geografisk bedre tilgængelighed og de medlemmer, der er bekymrede for 

at netværkets nationale styrke kan være truet af regionale møder.  

 

Temagruppemøder  

Der afholdes to til fire årlige møder i temagrupperne. 

 

Arbejdsgruppen indstiller, at ovenstående mødestruktur afprøves i en to årig periode, evalueres og drøftes på 

repræsentantskabsmødet i 2013.  
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Arbejdsgruppen har følgende ideer til, hvordan temagrupperne kan understøtte den foreslåede mødestruktur: 

 De enkelte temagrupper kan holde sig for øje, om det giver mening, at en eller flere temagrupper 
sammen afholder fælles arrangementer, f.eks. fælles oplæg, møder, markedsplads, workshops eller andet 
i lighed med tobakstemagruppens afholdelse af praktikerdage  

 Temagrupper kan huske på muligheden for at invitere alle, når der er spændende oplægsholdere 

 Temagrupperne kan supplere deres mødeaktivitet med webmøder. Arbejdsgruppen opfordrer 
temagrupperne til at eksperimentere med telefonmøder, videomøder og skype. 

 

Arbejdsgruppen har følgende ide til, hvordan de nationale samarbejdsparter kan understøtte lokale møder i 
regioner og kommuner: 
 
De nationale samarbejdsparter lægger to gange årligt information fra deres respektive organisation på Sund By 
Netværkets hjemmeside. Informationen målrettes til brug for lokale kommunale og regionale initiativer. 
 
Sundhedsafdelinger i medlemskommuner og regioner formidler viden om folkesundhed meget bredt, til politikere 
og mange forskelligartede grupper af praktikere indenfor deres lokale organisation. Medlemmerne vil kunne 
inspireres af et nationalt pust til det lokale arbejde.  Samtidig kan denne systematiske formidling af de vigtigste 
nyheder indenfor området borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse kvalificere det lokale arbejde. 
 

 

Temagruppernes ramme, retning og råderum 

Nogle af medlemsorganisationerne har meldt tilbage, at de ønsker en ”opstramning” af temagruppernes arbejde, 
således at der sættes en tydeligere ramme for temagruppernes arbejde. Desuden er der indkommet forslag om, 
at temagruppernes møder opdeles i 

 strategiske møder, hvor der arbejdes målrettet med emner og udvikling og  

 erfa-grupper for praktikere indenfor feltet 
Forslaget indebærer, at der skal koordineres mellem den strategiske temagruppe og erfa-gruppen for praktikere. 
Temagruppen kan arrangere erfa-møde for praktikere, som samtidig kan få præsenteret temagruppens arbejde. 
De enkelte temagrupper kan til eksempel en gang årligt invitere til åbent erfa-møde.  
 
Der er desuden indkommet forslag om, at de strategiske temagrupper kan lukkes for nye medlemmer i en periode 

på et til to år, når emne og mål er defineret for at sikre stabilitet og udvikling. Når ”opgaven” er afsluttet, kan 

gruppen enten opløses eller formulere nye mål, hvorefter det meldes ud i netværket, at en ny gruppe er åben for 

alle interesserede. 

 

Arbejdsgruppen foreslår, at ovennævnte ideer indledningsvis drøftes i de enkelte temagrupper, og efterfølgende 

sættes på dagsordenen når temagruppeformændene mødes med bestyrelsen. 


