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SBN’s WHO fundament
Opgaven for nationale netværk i WHO Healthy Cities Network er ifølge WHO:
De nationale Sund By Netværk udgør rygraden i Healthy Cities Network i Europa. De nationale netværk giver
politisk, strategisk og faglig støtte til deres medlemmer, repræsenterer en national ressource af erfaringer og
ekspertise inden for sundhedsfremme og forebyggelse og tilbyder en dynamisk platform for folkesundhedsarbejdet på nationalt og internationalt plan.

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.

Sund By Sekretariatet

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.

Sund By Netværkets strategi 2013-16

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.

Sund By Netværkets strategi 2013-16 - fortsat

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
 Lighed i sundhed ved at skabe gode muligheder for et sundt liv for alle borgere
 Strukturel forebyggelse for derved at øge effekten af forebyggelsesindsatsen
 Styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse

Kvalitet i medborgerskab?

•
•
•
•

Samskabelse af velfærd
Partnerskaber
Community Resillience
Projekt: ”Fællesskabsagenter”
– Engelsk metode, som implementeres i 20
kommuner

