Sund By Netværket
Strategi 2013 - 2016

Sund By Netværket er en del af WHO’s Healthy Cities Network, og tager afsæt i WHO’s brede
sundhedsdefinition:

”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære,
og ikke kun fravær af sygdom”.

Mission
Sund By Netværket er en del af WHO’s Healthy Cities Network i Europa, og arbejder for at understøtte
det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og
nationale aktører på folkesundhedsområdet.

Vision
Sund By Netværket skaber rammer for et godt liv for alle borgere ved at styrke kvaliteten i
folkesundhedsarbejdet.

www.sund-by-net.dk
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Sund By Netværkets WHO-fundament
Sund By Netværket er det danske nationale netværk i WHO’s internationale Healthy Cities Network.
WHO Healthy Cities Network er en global bevægelse, der engagerer kommunal/regional ledelse i
prioritering af sundhed gennem bl.a. politisk ejerskab og engagement. Det europæiske Healthy Cities
Network består af omkring 100 byer og 30 nationale netværk, som samler mere end 1400 byer i den
europæiske region. De nationale netværk udgør rygraden i WHO’s Healthy Cities Network. De
repræsenterer en national ressource af erfaringer og ekspertise indenfor sundhedsfremme og
forebyggelse og er en dynamisk platform for folkesundhedsarbejdet.
Healthy Cities Network, og dermed Sund By Netværket, tager afsæt i WHO’s brede sundhedsdefinition:
”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”. Definitionen
tjener et helhedssyn af mennesket og gør livskvalitet til et centralt fokus. Det er et dynamisk
sundhedsbegreb, hvor krop og psyke hænger sammen, og hvor det enkelte menneskes sundhed
udformes i et dynamisk samspil mellem arv, livsstil, levevilkår og sundhedsvæsenets indsats.
Borgerinddragelse, hverdagsliv, politiske rammer og forudsætninger for at kunne leve et godt og sundt
liv samt tværsektorielt samarbejde er centrale elementer i det brede sundhedsbegreb. Sund By
Netværkets arbejde ligger indenfor denne begrebsramme.
At være en del af WHO forpligter. Sund By Netværket skal akkrediteres til nye faser for at sikre et
forpligtende samarbejde. WHO har fokus på sundhed og bæredygtig udvikling hvorunder Sund By
Netværket deklarerer at opfylde både organisatoriske, strategiske og faglige kriterier. Sund By
Netværket tager afsæt i WHO’s faser samt den europæiske regions Health 2020 Plan. Medlemmerne af
Sund By Netværket har ved deres tiltrædelse forpligtet sig til at sætte sundhed højt på den sociale,
økonomiske og politiske dagsorden lokalt, samt at arbejde med indsatsområder i den aktuelle fase.
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Sund By Netværkets strategi for 2013-2016 er med til at fokusere arbejdet i netværket og prioritere
indsatserne. Strategien viser, at netværket har taget tydelige valg med hensyn til retning, med hensyn til
hvem netværket er, og med hensyn til rammen for, hvad vi gør sammen. Strategien består af fire
indsatsområder, der er udvalgte fyrtårne for de næste fire års arbejde i Sund By Netværket.
Mission og vision for Sund By Netværkets strategi 2013-2016

Mission
Sund By Netværket er en del af WHO’s Healthy Cities Network i Europa, og arbejder
for at understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i
samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører på
folkesundhedsområdet.

Vision
Sund By Netværket skaber rammer for et godt liv for alle borgere ved at styrke
kvaliteten i folkesundhedsarbejdet.

Netværkets strategiske indsatsområder 2013-2016
Sund By Netværkets mission og vision skal udmøntes i fire indsatsområder, som medvirker til, at
netværket realiserer sine mål for de næste fire år. Hvert indsatsområde består af elementer, der
strukturerer og prioriterer tilgangene til arbejdet med konkrete indsatser og handlinger.
Sund By Netværket arbejder for at fremme:
 Samarbejdet om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af politik-områder internt i
kommunen og på tværs af landet
o Ved at samle og systematisere erfaringer og viden om implementering og
organisering af sundhedsfremme og forebyggelse
o Ved at etablere endnu stærkere samarbejdsrelationer med nationale aktører og
forskningsinstitutionen
o Ved at understøtte samarbejdet med civilsamfundet
 Lighed i sundhed ved at skabe gode muligheder for et sundt liv for alle borgere
o Ved at understøtte ansvaret for sundhed på tværs af politik-områder i såvel handling
som i politikker.
o Ved at samle og systematisere erfaringer og viden om lighed i sundhed.
o Ved at understøtte udviklingen af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for
særlige grupper af borgere herunder socialt udsatte.
 Strukturel forebyggelse for derved at øge effekten af forebyggelsesindsatsen
o Ved at tydeliggøre de rammer og muligheder, der lokalt kan arbejdes med
o Ved at understøtte afprøvning af metoder og modeller, der giver erfaring med lokal
strukturel forebyggelse
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 Styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse
o Ved at styrke medlemmernes mulighed for at fremme folkesundheden
o Ved at styrke netværksdannelse på tværs
o Ved at have fokus på kompetencer hos frontpersonalet med direkte borgerkontakt i
hele kommunen/regionen
Handlemuligheder og konkrete indsatser
Hvert år giver Sund By Netværkets temagruppeformænd og repræsentantskabet med afsæt i strategien
bestyrelsen input til konkrete indsatser og handlemuligheder for det kommende års arbejde. Disse input
vil årligt sammen med medlemmernes arbejdsvilkår og nationale tendenser i folkesundhedsarbejdet
danne grundlag for de retningslinjer, som bestyrelsen udstikker for det følgende års projektportefølje.
Indenfor indkomne forslag til projektporteføljen, prioriterer bestyrelsen konkrete indsatser.
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