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Muligheder – hvilke muligheder ser du strategien giver 
for Sund By Netværket 

Supplementer – forslag til justeringer 

Gruppe 1  

Åbn = mange, de tre strategiske mål er meget åbne, der 
kan ligges mange aktiviteter ind under 

Modvirke diagnosesamfundet. Forholde os til det – gør 
flere syge.  

Profilering af SBN, synlig både internt og eksternt. SBN 
skal være anerkendt som en aktør, der giver sin holdning 
til kende og derved bliver spurgt ved f.eks. 
publikationer/samarbejder med andre nationale 
samarbejdspartnere (SBN skal være mere synlig – og vi 
skal anerkendes for de gode praktikere vi er). Ønsket 
kunne være at blive inviteret med som høringspartner 
ved f.eks. forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen.  

Strategisk kommunikation har tidligere været en 
temagruppe i SBN. Måske er det tid til igen at tilføre 
ressourcer til det område, og sådan en opgave kunne 
ligge hos sekretariatet. 

Gruppe 2  

Gruppen kunne ikke placere følgende under hverken 
muligheder eller supplementer – kortene blev derfor sat 
midt mellem de to.  
Er niveauet for strategien den rette – skal vi ligge 
niveauet ved det arbejde der sker i temagrupperne eller 
skal man have et mere helikopterperspektiv? 
Faglige mål for forebyggelsen – kan vi blive den part der 
kan få SST og KL til at skabe mål for forebyggelse. 
SBN skal være en faglig og ligeværdig sparringspartner. 
De tre strategiske mål skal løfte sig fra temagruppens 
arbejdsspørgsmål (ex sundhed på tværs – frontpersonale 
skal løftes til et nationalt og kommunalt plan). Arbejde 
med ledelse og politikere. 
  
 

Strukturel og borgerrettet forebyggelse – strategien som 
den ligger, tydeliggør ikke dette arbejde. 
 

SBN skal påvirke, at der arbejdes med sundhed på tværs 
på ministerielt/styrelsesniveau. Det opnår vi til dels 
allerede, men vi kan blive endnu bedre.  

Ulighed i sundhed – må gerne fylde mere. 

Gruppe 3  

Forpligtende samarbejder: Nationale 
samarbejdspartnere og idrætsforeninger (civilsamfundet)  

”Danmarks største sundhedsnetværk”, den ordlyd bryder 
gruppen sig ikke om. De vil gerne have at den tekst 
slettes, og at SBN i stedet viser, at vi er Danmarks største 
netværk af sundhedsfaglige personer.   

Fælles sprog: SBN kan være med til dette ved at give 
indhold i sundhedsbegreber. 
Tydeliggøre hvem frontpersonalet er – koordinatorer, 
SOSU’er, mv. 

Hvilke leverancer kan SBN levere?  
Det skal være endnu tydeligere  

Kommuner som laboratorium/prøveklude for forskning. 
Modelkommuner til afprøvning 
Undgå parallelindsatser med fx SST og forskning. 
Understøt i stedet det nationale samarbejde.  

Strategiske mål: formuleret som kommunale 
målsætninger. SBN skal løfte sig op. SBN skal understøtte 
mere end levere – dette skal tydeliggøres. 

Gruppe 4  

 Fra frontpersonale  højere niveau. 
Bottom up eller top down? 

 Strukturel forebyggelse + konkrete indsatser (ikke enten 
eller men et både og) 

 Det internationale samarbejde skal stå tydeligere 

 Temagrupperne skal blive mere skarpe på, hvad det er 
for et tema de diskutere på møderne – stil gerne 
offensive spørgsmål til mødekulturen. Bliv smal på det 
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der snakkes om, så det ligeledes bliver lettere at tage de 
rigtige kolleger med til møderne.  

 Mulighed for at arbejde/påvirke på flere niveauer 

Gruppe 5  

Sundhed på tværs – tværfaglighed. Åbner op for mange 
flere deltagere i netværket. Det er positivt, men vi skal 
blive meget bedre til at gøre det. 

Stramme op på begreber. 
Hvad er fælles kapacitetsopbygning? 
Hvad er patient og borgerrettet forebyggelse? 
Hvad er sundhed? 
Hvad er folkesundhed? 
Hvad er sundhedsfremme? 

SBN strategien kan bruges som skabelon for kommunale 
strategier for forebyggelse.  

Løfte op på nationale niveau SBN som nationalt talerør – 
skelne mellem det organisatoriske og politiske niveau. 
Når man bliver inviteret til at sidde med ved 
møder/samarbejder hos vores samarbejdspartnere, skal 
man være repræsentant for SBN, ikke for sin kommune. 

 Største sundhedsnetværk… folkesundhedsnetværk. Ikke 
skrive det man gerne vil vise! 

 SBN kan understøtte det lokale arbejde. Målene er 
formuleret som kommunale mål.   

 

Generelt: Kunne der være en temagruppe for hver strategisk mål hvor det skulle være mere fleksibelt at deltage som 

medlem af SBN.  

 

Mission 

Forslag til ny formulering af mission: SBN arbejder som en del af WHOs Healthy Cities Network i Europa for at 

understøtte det danske folkesundhedsarbejde.  

Vigtigt at få WHO perspektivet med – at det internationale sætter en dagsorden som vi er med på. 

”Styrke folkesundheden” – er en god formulering som vi gerne vil beholde i mission og vision.  

  

Vision 

Borgernes sundhed/ folkesundheden som grundlag for velfærdssamfundet. 

Mindre fokus på midler 

Beholde ordet ”folkesundhedsarbejde” 

Skal handle om outcome – SBN skaber rammerne for det sunde liv for alle borgere (beskrives i nutid, i den tilstand 

som vi opnår om x år) 

SBN skaber gode rammer for et sundt liv, det sker ved at styrke samarbejdet… ”sammenhængskraft” er et ord der 

gerne må være med. 

Kort og aktiv formulering 

Mere visioner 

Færre midler i teksten 

 

Forslag til ny formulering af vision:  

- SBN skaber gode rammer for et sundt liv for alle borgere. Det sker ved at styrke kvaliteten og 

sammenhængen i folkesundhedsarbejdet. 

- SBN skal understøtte det lokale arbejde med udvikling og implementering af indsatser i 

folkesundhedsarbejdet. 

 

SBN er et nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale 

folkesundhedsarbejde.  
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Folkesundhedsarbejdet 


