
www.sund-by-net.dk  1 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for koordinatorer 

Sund By Netværket er et forum for netværksdannelse, vidensformidling og fælles kapacitetsopbygning. 
Koordinatoren spiller en central rolle i alle opgaverne. 

Koordinatorens hovedopgave er vedligeholdelse, synliggørelse og udvikling af medlemskabet med udgangspunkt i 
tiltrædelsesdokumentet og netværkets formål: at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet til 
gavn for befolkningens sundhed.  

Ifølge tiltrædelsesdokumentet er den lokale koordinators opgaver: 

 At være netværkets lokale kontaktperson 

 At arbejde med den strategiske udvikling af netværket 

 At deltage i netværkets repræsentantskabsmøder 

 Evt. indgå i netværkets bestyrelse 

 Sørge for at finde lokale deltagere til temaarbejdsgrupper 

 På skift at deltage i planlægning og gennemførelse af møder for hele netværket, fx netværksdage, 
temamøder eller lign. som netværket aftaler at mødes om 

 Formidle lokale aktiviteter til de øvrige medlemmer i netværket og samarbejdsparter 

 Formidle relevant information og synliggøre materiale og projektresultater udarbejdet i Sund By 
Netværket til lokale samarbejdspartnere. 

En vigtig koordinatoropgave er at orientere medlemsorganisationen, både den administrative organisation og 
politikere, om Sund By Netværkets aktiviteter, publikationer, metodeudvikling mv. En anden central funktion er at 
udbrede ejerskab i egen organisation til Sund By Netværkets modeller og metoder med henblik på 
implementering, og dermed styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. 
Koordinatoren har til opgave at sikre kendskab og ejerskab til Sund By Netværket blandt politikerne lokalt, og når 
WHO med jævne mellemrum beder om politiske udtalelser fra medlemmer i nationale netværk, er det 
koordinatorens opgave at indhente disse – så vidt muligt - inden for de givne tidsfrister.  

Koordinatoren er ansvarlig for, at medlemsorganisationen arbejder lokalt inden for mindst to af de temaer, som 
netværket har prioriteret at arbejde med. Hver medlemsorganisation indgår desuden med repræsentanter i 
tema- og arbejdsgrupper, hvor organisationen finder det relevant, at der afsættes ressourcer til samarbejdet.  
 
Koordinatorerne kan foreslå oprettelse af nye temagrupper, baseret på flere medlemmers ønske og behov.  

Koordinatoren bør have en central placering i medlemsorganisationen, hvilket dels sikrer at kunne løfte Sund By 
Netværkets arbejde ind i egen organisation, dels at sikrer medlemsorganisationens klare holdninger formidles til 
netværket. 
 
I tiltrædelsesdokumentet forpligter medlemsorganisationen sig på, at der er afsat ressourcer til koordinatorens 
arbejde i Sund By Netværket. 
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Som Sund By koordinator har man pligt til at deltage i repræsentantskabets møder. Koordinatoren modtager på 
forhånd materiale om punkterne til repræsentantskabets møder, således at koordinatoren om nødvendigt kan 
afklare sit mandat i medlemsorganisationen forud for årsmødet. Ved forfald skal en suppleant deltage. 


