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WHO-systemet – optakt til Health 2020 og Fase VI
2008 The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth
2011 First meeting of the European Health Policy Forum for High-Level Government
Officials, Andorra

2012 Final Health 2020 policy launched in Malta in September

Healthy Cities-systemet
2011 Forberedelse af Healthy Cities Network – fase VI, 2014-18
2012 Tilkendegivelser fra byer og de nationale netværk: Fase VI kobles til H2020
2013 Fase VI godkendes endeligt
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Health 2020 & Healthy Cities Network fase VI
H2020s fire prioritetsområder for politisk handling:

• Investering i sundhed gennem en livsforløbsanskuelse og bemyndigelse af
den enkelte
• Håndtering af Regionens største sundhedsudfordringer: smitsomme som
ikke-smitsomme sygdomme
• Styrkelse af personfokuserede sundhedsvæsener, folkesundhedskapacitet
samt nødberedskab, monitorering og respons og

• Skabelse af bæredygtige samfund og understøttende miljøer
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Health Cities fase VI - overordnede mål
• Forbedre sundhed og trivsel for alle
• Reducere helbredsmæssige uligheder (lighed i sundhed)
•

Livslangt perspektiv, fx børns trivsel, beskæftigelse, sundhedsfremme på
arbejdspladser, ældres trivsel, hindre social isolation og fattigdom

• Styrke lederskab og forankring af ledelse for sundhed
•
•
•
•

sundhed på tværs
forståelse af sundhed ift. social og økonomisk udvikling
Interesse for/evne til at indgå nye partnerskaber
forfølge det konsekvent politisk og i de strukturelle tiltag

”..acting as a guardian, facilitator, catalyst, advocate and
defender of the right to the highest level of health for all residents.”
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Eksempler på konkrete anbefalinger i
Fase VI
•
•
•
•

Børn og tidlig opsporing
Ældre: længst mulig i eget hjem
Sårbarhed både socialt og pga dårligt helbred
Styrkelse af borgeren som medskaber af egen sundhed /
health literacy
• Fysisk aktivitet, kost & fedme, alkohol, tobak, mental
sundhed
•
•
•
•
•
•
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Bæredygtig udvikling / community resilience
Bæredygtige omgivelser
Byplanlægning
God offentlig transport i kombination med cykling og gang
Klima-forandringer
Bolig-sociale fornyelse og udvikling

Medlem af HCN - Hvad får vi?
De 20 akkrediteret nationale
netværk + de løse!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forpligtende netværk
Nyhedsbreve – NNs og fra de forskellige lande
Årligt møde – vi arrangerer selv
Konference
Produktion af præsentationspublikation
Webinars
Publikationer
Oplæg på hinandens konferencer
Studietur og –besøg
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WHO’s initiativer
•
•
•
•
•
•

Temagrupper – mindre aktive
Årlig konference
Udgivelser & videos
Evaluering
Akkreditering
”Pakker”

Gouvernance for health/ The 21st
century (Kickbusch & Gleicher – 2013)
Addressing the social determinants for
health: the urban dimension and the
role of local government (2012)

European review of the social
determinants of health and the health
divide (Marmot– endnu ikke
publiceret)
Præsentation af netværket for
Nationale Healthy Cities Network
(publiceres 2013-14)

http://sund-by-net.dk/om-netvaerket/who-healthy-cities
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Medlem af HCN – Hvad kan vi?
Det uformelle

WHO

• Adgang til kommunal og national praksis i Europa
• Real time
• Solid vidensdeling

• Temagrupper med eksperter
• Publikationer
• Formaliteter – anerkendt stempel

Og hvad med Sund By
Netværkets temagrupper
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