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Opsamling – repræsentantskabets gruppearbejde 27.9.12. om ny strategi
Fire grupper, der idéudviklede på hver sit tema og fremlagde udvalgte ideer efterfølgende for alle.
Fremadrettet indgår ideerne til alles inspiration, og bestyrelsen vil uddrage ideer og tendenser på næste
møde den 26.10. ift. rammer for næste års projektportefølje (udmeldes først i november).

Større fælles projekter (gruppe 4)
Skal og i givet fald hvordan går netværkets medlemmer sammen om større fælles strategisk projekter?
Målet er at mødes om fælles projekter, der ikke nødvendigvis er oplagt at mødes om i en temagruppe,
fx enten pga. tværfaglighed, tidsramme, økonomi eller samarbejdspartner.
Rikke (Silkeborg), Henrik Borggren (Solrød), Gitte Piil (Guldborgsund), Denni Pedersen (Stevns), Annette
Brask Brandi (Haderslev), Louise Theilgaard (Herning), Jesper Ejstrup (Holstebro) og Charlotte
(sekretariatet).
Ideer:
Sundhedsøkonomi
a) Samarbejdspartnere med DSI, SIF og SST og på tværs af kommuner
b) Erfaringer fra europæiske netværk
c) Hvad får vi ud af sundhedsfremme og forebyggelse? Overbevise chef, direktør og politiker (ikke altid
forsvare sit budget, men argument for at få tilført ressourcer).
Kompetenceudvikling for frontpersonalet
a) Model som understøtter borgernes handlekompetencer (social kapital) – sundhedspædagogiske
metoder
b) Hvordan får man kompetenceudvikling i spil? Model som man kan udarbejde med sin chef (argument
for at komme på kompetenceudvikling – hvad får I ud af mig efterfølgende)
c) Video som i praksis viser modellens formål
Røgfri job- og social center
Sundhedsbus (KRAM)
a) Fælles evaluering
b) Gentage KRAM/andre større fælles profiler (Nationale sundhedsprofil?) i samarbejde mellem SST, SIF
og SBN – overordnet brand der går på tværs!
c) Sundhedsfestival som sætter sundhed i fokus for borger

Internationalt arbejde (gruppe 3)
SBN er en del af WHO Healthy Cities Network med over 100 byer og 19 nationale netværk. Hvad skal der til for at
medlemmer af SBN i højere grad benytter sig af de internationale kontakter?

Peter (Odense), Anna (SST), Vibeke (Aarhus), Diana (Viborg)
Temaer/forslag til tiltag:
Information
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a) Få lavet et pp-oplæg om SBN og WHO-samarbejdet
b) Engelsk del af hjemmesiden – engelsk præsentation af arbejdet temagrupper
(findes: http://sund-by-net.dk/in-english/)
c) Kbh. og Horsens er internationale medlemmer af WHO’s by-netværk: vi skal høre de gode
historier om, hvad de får ud af det – det hører vi for lidt om
d) Profil fra kommuner skal indeholde internationale kontakter, fx venskabsbyer
e) Pixi-manual: hvad gør man helt konkret, når man skal ansøge om internationale midler/på
studietur
f) Sammenligning af gode historier/erfaringer
g) Overblik over internationale projekter i kommunen – synliggøre hvilke internationale
organisationer der er at samarbejde med
h) Mulighed for kommuner til at melde tilbage til netværket med deres internationale erfaringer
i) Skabe mere synlighed om mulige internationale kontakter – linke til hjemmesider, rapporter og
materiale fx fra WHO og EU (http://sund-by-net.dk/who/)
j) Få andre landes netværk til at lave en præsentation af sig selv og fokusområder til den danske
side (de nationale netværk har indstillet til WHO Healthy Cities at få lavet en ny version af bogen
fra 2003, der præsenterer de nationale netværk. Sker forhåbentlig i 2013).
Teknologi/facilitering
a) IT-platform på hjemmesiden til udveksling af internationale erfaringer og links til rapporter mv.
b) Virtuelle mødesteder
c) virtuelle netværksgrupper – netværk på tværs af grænser
Udmøntning af strategi
a) At få formandens opgave/rolle ift. det internationale
b) Via sekretariatet: synliggøre fordele ved internationalt samarbejde: info om møder sekretariatet
har været på, links til materiale, nyheder om kommende møder
c) Tættere samarbejde til DSFS
d) Internationalt samarbejde skal hjælpes på vej – kommer ikke af sig selv
e) Det internationale skal ind i temagrupperne
Konkrete indsatser
a) Fælles nordisk SBN konference
b) Temadag for SBN-koordinatorer om internationale netværksmuligheder
c) Internationale oplægsholdere – gennem webcast
d) Bygge videre på venskabsbyer/lande
e) Arrangere kommunale studieture i regi af SBN via internationale kontakter
f) Gøre brug af de internationale officerer, som nogle kommuner har ansat
g) Arbejde sammen om konkrete projekter – og ikke bare konferencer – fx fælles ansøgning om EUmidler

Styrke ”at netværke” (gruppe 2)
Hvordan bliver vi bedre til at netværke uden for de organiserede sammenhænge, bilateralt og på tværs?
Hanna (Holbæk), Uffe (Vejle), Vicki (SIF), Anne Marie (Aabenraa), Malene (Ringsted), Christina
(Favrskov).
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Ideer:
Glæde af SBN - NU
a) Trække mere på hinanden, - hvordan sætter vi værdi ind på hinandens konto (jf Susies oplæg). Vi skal
blive bedre og turde spørge om hjælp, specifikt. Og acceptere både JA og NEJ.
b) DNA-network i temagruppen (kortlægge sit netværk – og det fælles netværk)
c) Video med oplæg af Susie Lynge/ anden, så andre kan få glæde af netværket
Bevidsthed af netværket
a) Bruger hjemmesiden mere aktivt
b) Oprette en lukket facebook gruppe for netværkets medlemmer
C) Fokus på aktiv networking;
- styrede processer, hvor vi møder nye, fortæller om vores drøm eller …
- Kendskab til hinandens (og eget) netværksDNA
På tværs
a) Den gode model for hvordan strategien udmøntes: 10 skridt til bedre anvendelse af Sund By
Netværket
b) Nye samarbejdsformer – skal vi fortsætte med temagrupperne?
c) Styrede netværksmøder om smalle temaer, hvor relevante aktører bliver indbudt

Temagrupper – nuværende og kommende (Gruppe 1)
Hvordan skal vi samles i netværket fremadrettet, og er der behov for flere, andre og nye grupper hvilke?
Lone (Aalborg), Marianne (Rødovre), Margit (Ikast-Brande), Michael (Frederikssund), Birgit (Hedensted),
Karina (Frederiksberg), Louise (Albertslund), Marianne (Bornholm), Mette (Hjørring) og Linda (Vejle)
Ideer:
Større fokus på netværkets strategi og forbyggelsespakker.
Oprette ad hoc-grupper, fx fokus på en arena/område/forebyggelsepakker - lukke dem efterfølgende.
Formidling på tværs af temagrupper - ny hjemmeside kan evt. hjælpe dertil. Udfordring med strategi og
front-/driftspersonale i de samme temagrupper.
Kommunikationsgruppe for hver temagruppe til at fange ad hoc emner.
Udarbejde et metodekatalog med praktiske modeller - fx brugerdreven innovation i lokalområder
Et årligt fællesmøde - eller låne medlemmer i de øvrige temagrupper.
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