
Horsens Sund By 

 



”I Horsens Kommune skaber de gode arenaer for 
deltagelse” citat: KLs Konsulentfirma, KLK 

 • Horsens Sund By har i snart 30 år arbejdet for at skabe rammer for aktivt 

medborgerskab i Horsens Kommune – det handler om mindset! 

 

• Nordiske Folkesundhedspris1992 

• Sundhed for Alle prisen 1992 

• Danske Folkesundhedspris 2006 

• Men’s Health prisen 2012 

• ”I Horsens kommune skaber de gode arenaer for deltagelse” KLs 

Konsulentvirksomhed 2013 

 



Udgangspunktet: Horsens er medlem af WHO Healthy 
Cities 

 “Health is, (…), seen as a resource 

for everyday life, not the objective of 

living. Health is a positive concept 

emphasizing social and personal 

resources, as well as physical 

capacities. Therefore, health 

promotion is not just the 

responsibility of the health sector, 

but goes beyond healthy life-styles to 

well-being” 

 Ottawa CHARTER for action to achieve Health for All 

by the year 2000 and beyond 
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Kilde: UVM 



Horsens Deklarationen om Bæredygtighed og Sundhed for 
Alle (2001) 

  Vision 

• Med denne deklaration er det Horsens Byråds mål at fremme borgernes 

sundhed gennem en fortsat udvikling af bæredygtige lokalsamfund i 

kommunen. 

 

 Værdigrundlag 

Vi bør stræbe efter: 

• Sundhed for Alle i alle livets faser med respekt for det enkelte menneske 

• Lighed i Sundhed, hvor mennesker skal have lige muligheder for at leve et 

godt liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale og kulturelle 

forskelligheder 

 

 



Sundhed og samskabelse 

 

Fra ”Os og dem” til ”Vi” 

 

Fra ”Ydelser” til ”Opgaver” 

 

Fra ”Det offentlig som leverandør” til ”Det offentlige som 

facilitator” 



Sundhed og samskabelse 

Synergien mellem parternes styrker (”der er ingen projektorganisation”) 

 

Vi skaber sammen – alle har betydning for resultatet 

 

”Kreativ risikovillighed” – at turde give slip 

 

Forandre, udfordre og skabe nyt 

 

Få sat de mange ressourcer i spil 

 

 

 



Empowerment 

Brugerdreven  

innovation 
 

 



 
Forebyggelse 
KRAMs 
• Kost 
• Rygning 
• Alkohol 
• Motion  
• Seksuel sundhed 

 
Sundhedsfremme 
KRAMs 
• Kompetencer 
• Ressourcer 
• Anerkendelse 
• Mestring 
• Sjov 



Med WHO - fra New Public Management til New Public 
Governance? 

• Morgendagens ’wicked problems’ kalder på en ny form for ledelse. Uanset 

om det handler om vækst, ulighed i sundhed eller om eksklusion fra 

arbejdsmarkedet, så skal morgendagens løsninger ’samskabes’ på tværs 

af siloer og sektorer. Fremtidens leder skal mestre den proces.  

 

• Bevægelse fra New Public Management til New Public Governance - Fokus 

på interorganisatoriske netværk, samarbejde på tværs, gensidig 

afhængighed og faciliterende ledelse. Sund By Horsens er der allerede. Og 

oplever hvordan samskabelse på tværs gør velfærd til en fælles opgave og 

de ”wicked problems” bliver mindre komplekse fordi vi er fælles om at løse 

dem 

(Kom og hør mere på Velfærdens  

Innovationsdag på torsdag – Øksnehallen) 

 

 



Sundhed og samskabelse  

Det handler om at skabe gode arenaer, have fokus på 

facilitering og vide, at relationerne er drivkraften.  


