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Udviklingen i Sund By Netværkets  
medlemsantal 06.01. 2014 
2005: 18 medlemmer  

2006: 23 medlemmer  
2007: 50 medlemmer  
2008: 60 medlemmer  
2009: 67 medlemmer  

2010: 70 medlemmer 
2011: 67 medlemmer  
2012: 61 medlemmer 

2013: 59 medlemmer 
2014: 59 medlemmer 
 

 
 
 
 

Årsberetning 2013 for Sund By Netværket 
 
Forord v/sekretariatschef 
Denne beretning omfatter en beskrivelse af Sund By Netværkets virksomhed i 2013. 2013 var året, 
hvor vi tog fat på implementering af Sund By Netværkets nye strategi. Strategien blev vedtaget af 
repræsentantskabet i september 2012, og gælder fra 2013-16.  
 
Netværkets aktiviteter kan i 2013 opdeles i to kategorier:  
Aktiviteter, der forholdte sig til den aktuelle danske forebyggelsesagenda med fokus på Sundhedssty-
relsens forebyggelsespakker. Her leverede særligt temagrupperne, men Sund By Netværket blev også 
af Sundhedsstyrelsen bedt om at udvikle og afholde kurser vedr. den korte opsporende samtale om 
alkohol i et tæt samarbejde mellem fem medlemmer af alkoholtemagruppen, sekretariatet og Sund-
hedsstyrelsen.  
Den anden kategori af aktiviteter i Sund By Netværket tager afsæt i WHOs brede sundhedsbegreb:  

 
”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”.  

 
Aktiviteter i 2013 var fx Netværk for innovationsagenter, konference: ”Kan sundhedsfremme betale 
sig?”, pjece og film målrettet de nyvalgte kommunalpolitikere og Netværk for ledere af sundheds-
fremme.  
 
Flere af temagrupperne fik i 2012 nye folk på formandsposten, som har tilført ny energi og sat deres 
præg på posten. Projekter finansieret af Folkesundhedspuljen fra 2012 blev afsluttet i 2013. Det dre-
jer sig om bl.a. afvikling af en temadag om erfaringer fra projekt Røgfrihed for alle, udvikling af ryge-
stop-materiale til etniske danskere og sidste fase af udviklingsprojektet om sundhedskonsekvensvur-
dering nåede næsten i mål, men afsluttes endelige i 1. kvartal 2014.  
 
Organisation 
Medlemmer 
Netværket mistede i 2013 desværre to medlemmer, idet 
Herlev og Nyborg Kommune meldte sig ud. Til gengæld 
bød vi en ny kommune velkommen som medlem, idet 
Middelfart Kommune meldte sig ind i maj 2013. Netværket 
bestod ved årsskiftet 2013-14 således af 58 medlemmer: 
55 kommuner, to regioner og en observatør; Flensborg by.  
 
Dertil skal nævnes, at Høje-Taastrup Kommune i november 
2013 indledte optagelsesproceduren, og er pr. 6.1.2014 
optaget som medlem af Sund By Netværket.   
 
Find oversigten over aktuelle medlemmerne:  
www.sund-by-net.dk/medlemmer 
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Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet er netværkets øverste myndighed og består af en repræsentant (Sund By koor-
dinator) fra hver af netværkets medlemmer. Netværkets repræsentantskab mødtes to gange i 2013; 
Et ordinært møde den 19. marts blev udsat pga. varsel om snestorm, og i stedet afholdt den 3. maj i 
forlængelse af årets netværksdage. Den 7. november 2013 afholdtes den årlige temadag for koordi-
natorerne i Kl-huset.  
 
Bestyrelsen  
Sund By Netværkets bestyrelse består af 10 medlemmer, fem valgt af repræsentantskabet, inklusiv 
formanden, fem udpegede blandt hhv. de fire samarbejdsparter og de to danske WHO-Healthy Ci-
ties: www.sund-by-net.dk/om-netvaerket/bestyrelsen 
 
Nationale samarbejdspartnere 
En række nationale samarbejdspartnere har også i 2013 spillet en væsentlig rolle i netværkets arbej-
de. De fire faste samarbejdsparter Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, KL og Dan-
ske Regioner er medlemmer af Sund By Netværkets bestyrelse, og udpeger et medlem selv.  
 
Netværkets temagrupper har fortsat også andre samarbejdspartnere og aktører på sundhedsområ-
det, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Apotekerforeningen, KOSMOS, Komiteen for Sundhedsoplysning, 
KL, Fødevarestyrelsen. Se en oversigt over samarbejdspartnere i netværket på: 
www.sund-by-net.dk/om-netvaerket/samarbejdspartnere 
 
Ansatte i sekretariatet  
Sekretariatet er beliggende i KL-Huset i København som en selvstændig organisatorisk enhed.  
Sekretariatets medarbejdere pr. 31.12. 2013:  
 

 Jonathan Faarborg Lehmann, studentermedhjælper (15 timer ugentligt) 
 Jacqueline Albers Thomasen, konsulent på projekt Netværk for fællesskabsagenter (ansat 15 

timer ugentligt fra 1.12.13 – 31.1.15) 

 Charlotte Iisager Petersen, konsulent 

 Christina Krog, sekretariatschef 
 
www.sund-by-net.dk 
Sund By Netværket fik den 1.2.13. nyt design til hjemmesiden med mål om at forenkle adgangen til 
indholdet via en forside med flere opslagsmuligheder.  
 
Information fra og om netværket 
Netværket udsendte i 2013 fire nyhedsbreve, se: 
http://sund-by-net.dk/nyt/nyhedsbrevs-arkiv.  
Sekretariatet udsendte hhv. forår og efterår i 2013 et PR-brev til sundhedschefer blandt medlemmer 
og ikke-medlemmer om netværkets aktiviteter. Der var god respons i form af et par kommuner, som 
henvender sig om eventuel optagelse.  
 
Temagrupperne 
Temagrupperne er en faglig drivkraft for og med de medlemmer, der bidrager og de ltager.  
Der eksisterer per 31. december 2013 følgende temagrupper i netværket: 
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 Alkohol (etableret i 2007)  

 Kost og fysisk aktivitet (etableret i 2005) 

 Sunde arbejdspladser (etableret i 1991) 
 Sundhed på tværs (etableret i 2011) 

 Tobak (etableret i 2006)  

 Mental sundhed (etableret i 2013) 
 

Derudover har netværket en erfa-gruppe om ældres faldulykker (som dog har ligget stille i 2013) 
samt et udviklingsprojekt om sundhedskonsekvensvurdering (SKV), forankret under temagruppen om 
sundhed på tværs:  
www.sund-by-net.dk/viden/sundhedskonsekvens-vurdering 
 
Netværkets seks temagrupper mødtes i 2013 fra to til fire gange årligt. Nogle af temagrupperne har 
desuden etableret arbejdsgrupper, som enten har et projekt / udviklingsaktivitet kørende eller mø-
des på basis af et fælles interesseområde. Fx deltog fem medlemmer af alkohol-temagruppen i et 
intenst udviklingsarbejde sammen med sekretariatet og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med tilrette-
læggelse af kursus om den korte opsporende samtale om alkohol for Sundhedsstyrelsen.  
Sidst på året 2013 udformede temagrupperne en årsplan for 2014, som et værktøj for netværket at 
sikre alle arbejder med afsæt i strategien. Årsplanerne skal godkendes af bestyrelsen.  
 
Det er et princip i netværket, at temagrupperne skal drives af medlemmernes eget engagement. Se-
kretariatet kan understøtte medlemmerne og opstart af nye grupper, men ikke være en drivkraft i de 
faglige netværk. 
 
Temagrupperne modtog i 2013 10.000 kr. til deres egen disposition. De fleste grupper valgte at an-
vende midlerne til afholdelse af møder samt honorar til oplægsholdere.  
 
Læs om de enkelte temagruppers fokus, arbejdsgrupper, medlemmer, aktiviteter og udgivelser på 
hjemmesiden: www.sund-by-net.dk/ under fanebladet ”viden”.  
 
Temadage, netværksdage og andre aktiviteter  
Sund By Netværket afviklede et stort projekt finansieret af Folkesundhedspuljen og inviterede alle 
landets kommuner til at deltage. Netværk for innovationsagenter omfattede 26 kommuner med 28 
projekter og omkring 70 innovationsagenter, der gik under radaren, lærte at pitche, skalere og inno-
verede kulturen i det sundhedsfremmende, tværsektorielle arbejde:  
www.sund-by-net.dk/innovationsagenter 
 
D. 2.-3. maj 2013 blev Sund By Netværksdage 2013, netværkets store årlige samling for primært 
medlemmer og samarbejdsparter, afholdt på Akademi for Uhæmmet Kreativitet i København. Net-
værksdagene varede en og en halv konferencedag, og brød den sædvanlige ramme for afviklingen, 
idet dag 1 bød på fire simultane aktiviteter, hvor deltagerne kunne vælge mellem: legepladsen, stan-
de, netværk og mere traditionelle oplæg. Sundhedsminister Astrid Krag indledte dagene, og fremhæ-
vede Sund By Netværkets faste forankring i den danske forebyggelsesverden. Dag 2 havde hhv. Sir 
Michael Marmot og Pelle Guldborg som oplægsholdere.  
 
I november 2013 afholdte Sund By Netværket en velbesøgt konference med titlen: Kan sundheds-
fremme betale sig? I december udgav Sund By Netværket en pjece og en kort film målrettet de ny 

http://www.sund-by-net.dk/
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valgte kommunalpolitikere med budskabet om, at de også har et ansvar for deres borgere folke-
sundhed. De to aktiviteter, hhv. konference og pjece/film har deres oprindelse i vores søsternetværk 
i hhv. Sverige og Norge. Sidstnævnte blev til en artikel i Danske Kommuner:  
http://sund-by-net.dk/sites/sund-by-
net.dk/files/u7/Sundhed%20gaar%20paa%20tvaers_kronik_DanskeKommuner%2010-12-13.pdf 
 
I december 2013 skrev og publicerede Sund By Netværket sammen med sundhedsminister Astrid 
Krag en kronik i Danske Kommuner i anledning af lanceringen af netværkets nye aktivitet (der afvikles 
primært i 2014): Netværk for fællesskabsagenter: http://sund-by-net.dk/sites/sund-by-
net.dk/files/u7/Til%20hjemmesiden%2012-12-13.pdf  
 
Temagruppernes og øvrige arrangementer fremgår af netværkets kalender: www.sund-by-
net.dk/afholdte-arrangementer/    
 
Internationalt arbejde 
Sund By Netværket har haft en årelang tradition for at være aktiv i det internationale WHO-
samarbejde. Sund By Netværkets arbejde tager afsæt i WHO’s brede sundhedsbegreb, hvor sundhed 
også handler om sociale forhold og miljø. Tilknytningen ti l det internationale Healthy Cities netværk 
er i 2013 fortsat styrket.  
 
Christina Krog var i 2013 netværkets internationale repræsentant. I 2013 var Sund By Netværket vært 
for den årlige træningsworkshop, hvor 21 medlemmer fra de nationale Healthy Cities Network var tre 
dage i København, og ”Community Resilience” samt den kommende fase VI i WHO-netværket var på 
dagsordenen. Den årlige WHO Healthy Cities konference blev udsat pga uroligheder i Tyrkiet, som var 
værter. Da den endelige dato blev fastlagt havde Sund By Netværket mulighed for at være repræsen-
teret ved Ingunn S. Jacobsen – næstformand i bestyrelsen. Christina blev genvalgt til det rådgivende 
udvalg.    
 
Det nordiske samarbejde blev i 2013 vedligeholdt med bl.a. deltagelse med oplæg på hinandens re-
præsentantskabsmøder, konferencer, workshopdage for koordinatorerne og udveksling af materiale 
til gensidig inspiration. Det finske netværk var vært for det årlige møde for de nordiske koordinatorer 
i Turku i december.  
 
Netværkets økonomi 
Sund By Netværket har grundlæggende en sund økonomi med en egen projektpulje på omkring ½ 
mill. kr. årligt. Bestyrelsen skal godkende ansøgninger til anvendelse af denne pulje, som primært har 
til formål at understøtte implementering af netværkets strategi.  
Netværket havde i 2013 igen mulighed for at søge Ministerium for Sundhed og Forebyggelse 700.000 
kr. Denne ansøgning fik netværket godkendt i november 2013, hvorfor projektet (Netværk for fælles-
skabsagenter) bliver realiseret i 2014.  I 2013 investerede sekretariatet i samarbejde med en konsu-
lent en del tid til at søge en stor dansk fond, hvilket desværre ikke lykkedes.  

http://www.sund-by-net.dk/afholdte-arrangementer/
http://www.sund-by-net.dk/afholdte-arrangementer/

