
 

INVITATION TIL FEJRING AF HEALTH 2020 
 

 
 

Vær med til at fejre, at Danmark har tilsluttet sig Health 2020 – en fælles 
europæisk politisk ramme på tværs af regeringer og samfund med målet om at 
styrke borgernes sundhed og velvære. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune er vært ved arrangementet. Fejringen 
er arrangeret i samarbejde med Sund By Netværket – det danske WHO Healthy Cities Network. 

Fejringen byder på visioner og dans 
Sundheds- og Forebyggelsesministeren og Sundheds- og Omsorgsborgmesteren i Københavns 
Kommune fortæller om deres visioner for, hvordan folkesundhedsområdet vil se ud i 2020 med 
afsæt i lighed i sundhed og sundhed på tværs. Hør også, hvordan Bispebjerg Lokaludvalg arbejder 
med folkesundhed i bydelsplanen. 

Hvor 
Dansekapellet  
Bispebjerg Torv 1 
2400 København NV. 

Hvornår 
31. oktober 2012 kl. 13.30-15.30. 

 

  

 
Dansekapellet er resultatet af et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, Nordea-fonden, 
Lokale- og Anlægsfonden og en række lokale ildsjæle. Siden marts 2012, hvor huset åbnede som 
danse- og bevægelseshus, er dansere og publikum blevet modtaget i smukke og fredfyldte omgivelser. 

 
 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Tilmeld dig via www.sund-by-net.dk i kalenderen. 

For yderligere information kontakt 

 Mikkel Bernt Nielsen, specialkonsulent i Københavns Kommune, 
mikkel.bernt.nielsen@suf.kk.dk eller tlf. 35 30 35 11  

 Christina Krog, sekretariatschef i Sund By Netværket, crk@kl.dk eller tlf. 33 70 33 75 

http://www.sund-by-net.dk
mailto:mikkel.bernt.nielsen@suf.kk.dk
mailto:crk@kl.dk
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Om Health 2020 
Tankegangen bag Health 2020 er grundlæggende, at folkesundhedsopgaven skal løftes i fællesskab. 
Sundhed skal være et fælles ansvar. WHO kalder det ”health in all policies”, som beskriver, at alle 
politikområder skal overveje, hvordan deres opgaver har betydning for folkesundheden. For at flytte 
folkesundheden i en positiv retning på tværs af national- og lokalpolitikere og på tværs af landene, 
kræver det et fælles ansvar. 

WHO’s vision for Health 2020 er, at alle har mulighed for at opnå sit fulde sundhedspotentiale og 
velvære – dels i eget land, men også på tværs af Europa. Målene i Health 2020 er derfor at skabe 
rammer for det gode liv for borgerne, og det nås bl.a. ved fortsat at arbejde med at fremme lighed i 
sundhed og samarbejde på tværs. 

Health 2020-erklæringen er tiltrådt af Europas 52 medlemsstater på Malta den 11. september 2012, 
herunder Danmark. 

Læs mere om Health 2020 på: 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020 

 
Program for fejring af Health 2020 

Kl. 13.30 Velkommen  
Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune. 
 
Hvorfor er Health 2020 nødvendig? 
Hvilken pointe er der i at have en fælles europæisk politik/strategi på 
folkesundhedsområdet frem mod 2020?  
Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe (på engelsk) 
 
Folkesundhedsområdet anno 2020 
Astrid Krag, Sundheds- og Forebyggelsesminister, eller taler fra Regeringens Sundheds- 
og Forebyggelsesudvalg samt Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester i 
Københavns Kommune. 

Kl. 14.00 Bispebjerg Lokaludvalgs arbejde med folkesundhed 
Tove Auda, Bispebjerg Lokaludvalg 
 
Danseopvisning 

Kl. 14.30 Reception & networking 
Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune, byder på 
bobler og pindemadder. 

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020

