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Sund	  By	  Netværket	  
	  
• 	  59	  kommuner	  og	  to	  regioner,	  
3.8	  mill.	  danskere	  bor	  i	  en	  sund	  
by!	  	  
	  
• 	  OpreAet	  i	  1991	  –	  23	  år	  gammelt	  
	  
• 	  Del	  af	  WHO’s	  internaKonale	  
Healthy	  Ci+es	  Network	  som	  
naKonalt	  netværk	  

• 	  SBN	  tager	  afsæt	  i	  WHO’s	  brede	  
sundhedsbegreb	  og	  Health	  2020	  
planen	  (sept.	  2012)	  

• Sund-‐by-‐net.dk	  
	  
	  



SBN’s	  WHO	  fundament	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sund	  By	  Sekretariatet	  

WHO Healthy Cities er en global bevægelse.  
Den engagerer lokal ledelse i prioritering af sundhed 
gennem processer som politisk ejerskab og engagement, 
institutionelle forandringer, kapacitets opbygning, 
partnerskabs-baseret planlægning og innovative 
projekter.   

Det europæiske Healthy Cities Network består af ca. 90 
medlemsbyer  (sunde byer) og 30 nationale netværk, 
som samler mere end 1400 byer i den europæiske 
region.  

Det primære mål for det europæiske Healthy Cities 
Network er at sætte sundhed højt på den sociale, 
økonomiske og politiske dagsordenen lokalt. Sundhed 
skal prioriteres på tværs og alle skal tage ansvar. Lokal 
ledelsesopbakning og ejerskab er unikt for at fremme 
befolkningens sundhed og trivsel.  

 
 
WHO Healthy Cities bevægelsen fremmer  arbejdet med 
at skabe systematiske sundhedspolitikker og –
planlægning, og vægter: 

•  Behovet for at skabe lighed i sundhed og forebygge 
urban fattigdom  

•  Behovene for sårbare grupper  

•  Deltagende ledelse  

•  Sociale, økonomiske og miljømæssige 
sundhedsdeterminanter  

Det handler ikke om sundhedssektoren alene. Det 
handler også om sundhedsmæssige overvejelser i 
økonomiske, byfornyelses- og byudviklingsindsatser. 

 
 

Opgaven	  for	  na7onale	  netværk	  i	  WHO	  Healthy	  Ci7es	  Network	  er	  ifølge	  WHO:	  
De	  naKonale	  Sund	  By	  Netværk	  udgør	  rygraden	  i	  Healthy	  CiKes	  Network	  i	  Europa.	  De	  naKonale	  netværk	  giver	  
poliKsk,	  strategisk	  og	  faglig	  støAe	  Kl	  deres	  medlemmer,	  repræsenterer	  en	  naKonal	  ressource	  af	  erfaringer	  og	  
eksperKse	  inden	  for	  sundhedsfremme	  og	  forebyggelse	  og	  Klbyder	  en	  dynamisk	  plaUorm	  for	  folkesundheds-‐
arbejdet	  på	  naKonalt	  og	  internaKonalt	  plan.	  	  



•  Temagrupper	  
•  Tobak	  	  

•  Alkohol	  	  

•  Kost	  og	  fysisk	  akKvitet	  	  

•  Metal	  Sundhed	  

•  Sundhed	  på	  tværs	  

•  Sundhed	  på	  arbejdspladsen	  

•  Beskæ\igelse	  og	  sundhed	  

•  Netværk	  for	  fællesskabsagenter	  

•  Ledernetværk	  

•  Uddannelse	  
•  Temamøder	  og	  konferencer	  

AkKviteter	  i	  Sund	  By	  Netværket	  



•  	  Medborgerskab	  

•  	  Samskabelse	  af	  velfærd	  

•  	  Community	  Resillince	  

•  	  Partnerskaber	  	  
•  	  Mere	  fokus	  på	  implementering	  

•  	  Sundhed	  i	  alle	  poliKkker	  

•  	  PrakKske	  løsninger	  på	  komplekse	  problemer	  
	  	  

Sund	  By	  Netværkets	  fokusområder	  



•  Jeg	  hedder…..og	  kommer	  fra…..,	  hvor	  min	  rolle	  er…	  

•  Fortæl	  hvad	  du	  glæder	  dig	  Kl	  i	  dag?	  

Små	  hurKge	  møder	  



	  
	  	  

Lokalsamfund	  

Findes	  de	  i	  fremKden?	  



Hvorfor	  fokus	  på	  lokalsamfund?	  

•  Det	  brede	  sundhedsbegreb	  
•  Ensomhed	  er	  lige	  så	  farligt	  som	  at	  ryge	  15	  cigareAer	  

•  Alkohol	  og	  fællesskab	  

•  Den	  enkelte	  borger	  lever	  i	  et	  lokalsamfund	  og	  har	  en	  hverdag	  uden	  

for	  de	  kommunale	  Klbud	  

•  Naboer	  har	  mere	  at	  byde	  på	  end	  offentligt	  ansaAe	  



•  Netværk	  for	  fællesskabsagenter	  
•  Samskabelse	  med	  frivillige	  om	  sundhedsopgaver	  

•  Styrkelse	  af	  lokalsamfund	  

•  Kompetenceudvikling	  af	  ledelse	  og	  medarbejdere	  

•  Engelsk	  model:	  ”Community	  Champions”	  
•  ForskningsunderstøAet	  model	  

•  Arbejdsmarkedsfokus	  

•  RessourceKlgang	  –	  alle	  har	  noget	  at	  bidrage	  med	  

Robuste	  lokalsamfund	  



Udfordringer	  og	  tendenser	  

Netværket	  og	  folkesundhedsområdet	  
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Megatrends

MEGA-trends  
(Anne Skare Nielsen, 2012) 



Fra	  et	  mekanisk	  industrialder	  paradigme	  –	  succes	  som	  mere	  
….Til	  et	  organisk	  relaKonelt	  paradigme	  –	  succes	  som	  bedre	  
•  Større	  krav	  –	  færre	  økonomiske	  ressourcer	  
•  Flere	  medarbejdere	  –	  færre	  ledere	  
•  Fra	  tæt-‐på-‐ledelse	  Kl	  ledelse-‐på-‐afstand	  
•  Fra	  at	  ’gøre’	  Kl	  at	  ’muliggøre’	  
•  Fra	  ’styring’	  Kl	  ’involvering’ 	   	   	   	  	  
•  Fra	  ’formelle	  fællesskaber’	  Kl	  ’omsorgsfulde	  fællesskaber’ 	  	  
•  Fra	  profession	  Kl	  professionel	  

Megatrenden: Fra mere til bedre 
    



•  Fra MONO-FAGLIGHED til TVÆRFAGLIGHED 
 
•  Fra SILOER til PÅ TVÆRS tænkning i organisationer 

•  Fra STYRENDE og kontrollerende ledelse til MERVÆRDI 
SKABENDE ledelse der forbinder 

•  Fra DOSERENDE UNDERVISNING til LÆRING der sætter 
andre i stand til at MESTRE 

•  Fra PASNING og OPBEVARING til at være en der LEDER PÅ 
VEJ og skaber UDVIKLING 

•  Fra at SÆLGE YDELSER til at GØRE EN FORSKEL 



•  Hvad hæftede du dig ved om fremtiden lige nu? - Og i forhold til 
det I laver i projektet? 

•  Hvilke opmærksomheder giver det jer om fremtiden? – Og i 
forhold til jeres arbejde i projektet? 

Reflektion 
    


