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SUND BY NETVÆRKET
– 20 år i udvikling

Forord

Efter 20 år med et fælles fagligt netværk for

drivkraft. Vi er stolte af temagrupperne, og det

praktikere og ledere på sundhedsområdet i Dan-

arbejde de udfører.

mark, kan Sund By Netværket i år fejre sit 20 års
jubilæum! Igennem de første 20 år har netværket

flydelse på det arbejde, der udføres i Sund By

gennemgået en udvikling både i størrelse og gør-

Netværket, og medlemskommuner og -regioner

else – vi er et netværk, der har haft vokseværk

profilerer sundhedsarbejdet i egen organisation

siden kommunalreformen og er fortsat i udvik-

via aktiv deltagelse i Sund By Netværket.

ling. Netværket vedtog nye vedtægter på Årsmø-

Sund By Netværket er akkrediteret af WHOs

det i marts 2011, og står overfor at arbejde i en

Healthy Cities Network som et nationalt net-

ny struktur. Men det rykker ikke på netværkets

værk. Senest er netværket akkrediteret til WHOs

kernekompetencer og værdier. Ligesom visionen

fase V om ”Sundhed og social lighed i sundhed

og strategien er klar og står ved magt.

i alle politikker”. Derfor er Sund By Netværkets

Sund By Netværket samarbejder om at udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde gennem et forpligtende netværks-

fokusområder i 2011 – 12 ”sundhed på tværs” og
”lighed i sundhed”.

Camilla Meyer. Sundhedschef i Faxe Kommune og konstitueret formand for Sund By Netværket

Ingen nævnt ingen glemt, men de to natioDenne jubilæumspublikation giver et indblik i

vis er der et overblik over netværkets aktiviteter

samarbejde. Vi medvirker til at forbedre det

nale samarbejdsparter, der igennem længere tid

lokale arbejde indenfor sundhed med indsatser

har været med i netværkets forretningsudvalg, og

det danske Sund By Netværk. Indledningsvist gi-

nu og fremover. Tak til bidragsyderne for deres

målrettet borgerne. Livskvalitet, livsstil og sund-

deltaget i utallige temagrupper med sparring, ny

ver Agis D. Tsouros en beskrivelse af ”Governance

bidrag.

hedskompetencer har betydning for, at vi hver

viden og forskning har haft en helt særlig betyd-

for Health” og af den danske tilknytning til WHOs

Således vil jeg byde velkommen til fremtiden
og takke for de første 20 år.

især kan leve ”det gode liv” som vi ønsker. Fælles

ning for netværket; tak til Sundhedsstyrelsen og

Healthy Cities Network. Finn Kamper-Jørgensen

kapacitetsopbygning og udvikling af værktøjer og

Statens Institut for Folkesundhed. Samarbejdet

fortæller om netværkets udvikling gennem 20

metoder til lokal implementering er centrale ele-

med centrale aktører, interesseorganisationer,

år. Desuden giver Odense Kommune som helt ny

menter i Sund By Netværkets indsats.

ildsjæle, forskere og andre er af væsentlig betyd-

medlemskommune, og Slagelse Kommune, der

Camilla Meyer

ning for Sund By Netværket, der ikke ville være

har været med i flere år, et indblik i hvad de får

Konstitueret formand for Sund By Netværket

det samme uden.

ud af at være medlem af netværket. Afslutnings-

Maj 2011

Den koordinerede erfaringsudveksling foregår i temagrupperne, som er netværkets faglige
2

I temagrupperne får medlemmerne ind-
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Health2020: a new integrated
approach to health and well-being
Af Dr. Agis D. Tsouros, Head of Policy and Cross-cutting Programmes and Regional
Director´s Special Projects.
Greetings to all current and potential Danish

prove health and health care. At the same time

healthy cities. First let me wish you a Happy 20th

new risks to health, for example, Climate Change

Birthday! Hoorah, hoorah, hoorah! Danish cities

and Pandemic H1N1 (2009), have emerged, many

have been at the core of the WHO Healthy Cities

of which cross national (and city) borders. We are

Network since its earliest days.

also witnessing a profound demographic shift

Over these twenty years we have grown to-

easier by your work and that of other healthy

making mechanisms, processes, relationships

cities across the Region. Since its inception the

and institutional arrangements across all sectors.

WHO Healthy Cities Network and the Network of

A big challenge you may say! Indeed. But ne-

National Networks have been real time laborato-

cessary to address today’s ‘wicked’ complex pro-

ries of innovation and change. In the 2008 Zagreb

blems. Importantly, this process has been made

Declaration for Healthy Cities, city leaders stres-

with decreased fertility rates and a rise in the

gether and experienced many changes in our

old-age dependency ration; persistent health ine-

health and health care environments. We have

quities; challenging inward migration; globalized

seen, for example, health move beyond its vital

marketing of hazards; a changing nature of work

health care functions to become a major social

and recently growing unemployment in some

objective, economic force and security concern.

countries. Public health practitioners at all levels

Our constituencies have come to expect both

across the European Region are telling us that

protection from health risks and access to high

present structures and processes are not ade-

quality health care – health has become a factor

quate in this new environment, and need urgent

of democratic rights, social stability and city and

revisiting. That it is time for some major changes.

state legitimacy. At the same time we have learn-

evidence-based ways to adapt policy decision

To this end the WHO Regional Office for

ed that managing health expectations and needs

Europe has been coordinating a process to iden-

has become an increasingly complex process.

tify effective ways to orchestrate the resetting of

Many of the determinants of health lie outside

priorities and the catalysing of action in other

of the health sector, in transport, environment,

sectors and by other stakeholders around com-

education, etc. Many external forces, outside our

mon Regional health and well-being targets and

ability to directly influence, are driving change.

outcomes. Health2020, a new integrated Euro-

On the positive side, interdependence, con-

pean policy for health, aims to set out an action

nectivity, technological and medical innovation

framework to accelerate attainment of better

create extraordinary new opportunities to im-

health and wellbeing by identifying cost-effective
Dr. Agis D. Tsouros , der står i spidsen for WHOs Healthy Cities Network.
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sed the importance of “integrating health and
sustainable development considerations in how
we plan, design, maintain, improve and manage
our cities and neighbourhoods and use new technologies”. The Danish Healthy City Network, for
example, have for many years pioneered active
transport initiatives that have inspired and catalysed positive public health changes across the
53 countries (and over 1500 cities) that make the
WHO European Region (and Healthy Cities Networks).
As we look to scale-up this experience and
develop new approaches to governance in which
health and well-being are seen as the responsibility of the whole of society and the whole of
government at all levels we look forward to a
strengthened and continued collaboration on
identifying ways to tackle the ‘wicked’ health
problems of our times. Obesity is an excellent

“Our vision is for a WHO European Region
where all people are enabled and supported in

example of a 21st century ’wicked’ health chal-

vides a unique multi-level communication plat-

inaction in addressing inequalities in health and

achieving their full health potential and well-

lenge. The risk patterns for obesity are complex,

form for on-going dialogue, debate, shared lear-

the consequences of unhealthy public policies.

being, and in which countries, individually and

and multi dimensional. Risks are local, (e.g. the

ning and advocacy. As we embark on Health2020

All of this evidence is adaptable to local contexts.

jointly, work towards creating a favorable and

absence of playgrounds or lack of bicycle lanes)

we invite your active involvement. We can learn

Our aim is not to make systems uniform but to

as well as national (e.g. the lack of food labelling

from your experiences and you can benefit from

make them uniformly better. Building on our

requirements) and global (trade and agriculture

the new research and initiatives that Health2020

common values, solid science and commitment

policies). Only a system wide approach and mul-

is commissioning. We know, for example, that

to a new vision of public health solidarity and

tiple interventions which recognize the comple-

reliance on health arguments alone is no longer

cooperation across government and society, He-

xity and ’wicked’ nature of tackling obesity will

enough. To this end Health2020 has been collec-

alth2020 with Healthy City leadership will craft a

stand any chance of success.

ting cost-benefit evidence related to, for example,

way to better health and well being for all.

inspiring environment for healthy choices and
reducing inequalities in health within the
Region and beyond.”
Vision statement for new
WHO Health2020 policy

We believe that the Health2020 process pro8

new medical technologies, burden of disease,
9

Betydningen af Sund By Netværket
Af Finn Kamper-Jørgensen, Direktør for Statens Institut for Folkesundhed/DIKE 1981-2010 og med
siden starten af Sund By Netværket i 1991 – aktuel formand for Dansk Selskab for Folkesundhed.

Horsens og Københavns kommuner var
pionererne i Danmark. De to kommuner forplig-

Jeg baserer dette kapitel på

tede sig til at implementere det brede sundheds-

■	Sund By Netværkets web-site

begreb i politik og praksis, etablere et dansk Sund
By Netværk og samtidigt deltage i det europæiske
”Healthy Cities Network”. Udviklingen begyndte
i 1987, og førte til etableringen af det nationale
danske netværk i 1991.
Jeg var med fra starten. Der blev skabt en alli-

”Sundhed for alle år 2000” lød det forjættende

At sundhed er meget mere end hvide kitler,

ance om udvikling mellem Sundhedsministeriet,

(www.sund-by-net.dk)
■ Sund By Netværket – baggrund, tilblivelse, ud-

vikling & aktiviteter 1988-1997, DIKE 1998
■ Sund By Netværket, struktur- indsats- og pro-

cesevaluering, Statens Institut for Folkesundhed 2000
■ Personlige oplevelser og erindringer

budskab fra generaldirektøren for Verdenssund-

medicin og hospitaler blev velkendt med intro-

et nationalt forskningsinstitut, samt en række

hedsorganisationen, WHO – den danske præste-

duktionen af det brede sundhedsbegreb. Der kom

amter og kommuner. Forskningsinstituttet hed

søn Halfdan Mahler i 1977. Over hele Europa

fokus på væsentlige sundhedsdeterminanter som

dengang DIKE (Dansk Institut for Klinisk Epide-

begyndte sundhedspionererne at tage denne nye

befolkningens levevilkår (uddannelse, økonomi,

miologi), og var et selvstændigt institut i Inden-

ord om nyorientering af indsatsen for en bedre

sundhedsreligion til sig. Det brede sundhedsbe-

arbejde, bolig) og den personlige livsstil som kost,

rigs- og Sundhedsministeriets regi. DIKE skiftede

folkesundhed blev omsat til kommunale policy-

greb skulle ind i praktisk politik, i befolkningens

motion, rygning, alkohol mv.

senere navn til Statens Institut for Folkesundhed,

dokumenter, disse blev tiltrådt af de politiske for-

og blev for nogle år siden organisatorisk indfusio-

samlinger, og gav legitimitet til fagfolkene om at

neret i Syddansk Universitet.

udvikle og implementere et relativt nyt koncept

sundhedsforståelse og i den praktiske indsats for
bedre sundhed i en nation.

I midten af 1980’erne vedtog den danske regering og Folketinget ”Sundhed for alle”-strategien.

Et netværk i udvikling

for sundhed og sundhedsfremme.

Pionér-fasen

Projektfasen

Horsens og Københavns kommuner tog teten,

I år 2000 bestod Sund By Netværket af seks

accepterede WHOs betingelser om, at sundhed

amter (Nordjylland, Storstrøm, Sønderjylland,

skulle ind i alle politikker, og tog initiativ til at

Vejle, Vestsjælland og Viborg) og ni kommuner

etablere et dansk netværk.

(Haderslev, Herlev, Holbæk, Holstebro, Horsens,

Ny sundhedstænkning, etablering af forebyg-

København, Nordborg, Vallø og Århus). De skulle

gelsesråd i stat, amter og kommuner i løbet af

forpligte sig politisk til at samarbejde om udvik-

1980’erne og udvikling af sundhedsprofiler, der

ling af hensigtsmæssige metoder og materialer

måler befolkningens sundhedsstatus, modnede

i det forebyggende sundhedsarbejde. Desuden

gradvist en ny politisk bevidsthed om, at vi ikke

skulle de i egen organisation arbejde for forank-

kan behandle os ud af de aktuelle sundheds-

ring af indsatsen, således at amtet/kommunen

og sygdomsproblemer. Vi må have en markant

kunne være en model for det lokale arbejde med

sundhedsfremme og forebyggelsespolitik.

forebyggelse og sundhedsfremme.

De mange luftige internationale og nationale
10
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Netværkets betydning i projektfasen

skole for netværket, håndbog for koordinatorer i

Tiltrædelsesdokumentet
opererede med disse overskrifter
for forpligtende deltagelse

Der foregik en spredning af et nyt koncept for

netværket, Sund By Netværktøjskasse, sundheds-

sundhedsforståelse, inkluderende levevilkår og

profiler for amter og kommuner, åbning af Sund

livsstil, til stadigt flere politiske og forvaltnings-

By butikker, som var tilgængelige for borgere

Borgerinddragelse: støtte borgergrupper og

mæssige organer samt til borgerne i de involve-

og projektmagere samt afholdelse af en række

rede kommuner og amter. Samtidig var der en

kurser; om ulighed i sundhed, om forebyggelse

politisk forpligtelse til at implementere ”Sundhed

af ældres faldulykker, om sundhed og trivsel på

for alle”-strategien, og der blev skabt en række

arbejdspladsen og kursus for sundhedsinstruk-

lokale erfaringer med at arbejde efter det brede

tører. Desuden foregik der inspirationsrejser for

sundhedsbegreb og med at implementere ”Sund-

netværksmedlemmer til udlandet. Ovenstående

hed for alle”- politikken.

aktiviteter er dokumenteret i publikationen om

skabe offentlig debat om sundhed
Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik
og -planer: politisk forpligtelse til at acceptere
”Sundhed for alle”-politikken
Sund By koordinations eller styringsgruppe:
tværsektoriel gruppe tæt på det politiske niveau

netværket 1988-1997 samt i evalueringen af netværket år 2000, jf. s. 11.

Sund By Sekretariat: mindst én fuldtidsansat

dels forstenet, arbejdsmiljøbegreb med fokus på

koordinator

sikkerhed – uden at have fokus på det moderne

Prioriterede opgaver: netværket havde priori-

brede sundhedsbegreb. Ligeledes foregik der flere

værksmedlemmernes entusiasme og indsats i

forsøg og projekter med fokus på forebyggelse af

denne fase. I den ene ende af spektret stod den

stress og fokus på at skabe sunde kost- og alko-

isolerede medarbejder i forvaltningen uden reel

holvaner i arbejdssammenhæng.

politisk, økonomisk og forvaltningsmæssig op-

teret emnerne ’sundhed på arbejdspladsen’ og
’forebyggelse af ulykker’
Vurderings- og evalueringsmekanismer: for-

Der var fokus på forebyggelse af ulykker, bl.a.

Jeg observerede meget stor spredning i net-

bakning – på trods af den politiske forpligtelse. I

pligtelse til at indgå i evaluering om målopnåelse

faldulykker hos ældre, hjemme- og fritidsulykker

den anden ende af spektret sprudlede det med

og resultater

samt udvikling af nye, systematiske tilgange til

ideer, politisk vedtagne dokumenter om en kom-

Sundhedspolitik og planlægning i øvrigt: Sund

forebyggelse, herunder dokumentation af projekt-

munes sundhed og bæredygtige udvikling, et

By erfaringerne skulle indgå integreret i den

ernes effekt. Især trafikulykker og arbejdsulyk-

utal af projekter og stor erfaringsformidling til

samlede sundhedspolitik

ker var i politisk og mediemæssig fokus. Desuden

andre netværksmedlemmer og inspiration fra en

forekom der en opbygning af viden om og tillid

amtskommunes udviklingsarbejde til alle kom-

til, lokalt, at arbejde med sundhedsfremme og

munerne i amtet. Netværket havde ikke udviklet

forebyggelse nytter og giver resultater, som bag-

sig homogent.

Man kan kalde denne langvarige fase af Sund
By Netværkets arbejde for projektårene, hvor

12

Fasen bød desuden på et opgør med et, til

grund for en kommunalreform i 2007.
Endelig var der stor aktivitet i at formidle vi-

Jeg oplevede også stor inspiration og udvik-

sundhed mv. var repræsenteret. Jeg er sikker på,
at den formidling af netværkserfaringer, der her

lingsvilje i denne fase af Sund By Netværkets

foregik, har gødet jorden for flere elementer i
kommunalreformen af 2007.

der blev skabt projekter lokalt og i netværket,

den, erfaringer fra projekter og fra lokale indsat-

indsats og funktion – jeg tog ofte erfaringer fra

men der var endnu ikke tale om en stabil og

ser; bl.a. fremkom der mange publikationer om

netværkets arbejde med ind i Indenrigs- og Sund-

veletableret driftsfunktion for det sundhedsfrem-

ideer, indsatser, resultater og politik. Som eksem-

hedsministeriets koncernledelse, hvor departe-

hedsfremmende og forebyggende indsatser. Man

mende og forebyggende arbejde.

pler på aktiviteter i Sund By Netværket i projekt-

ment, Sundhedsstyrelse, Lægemiddelstyrelse,

skal vide om noget virker – og hvad man får for

fasen kan nævnes starten af en årlig sommer-

Statens Serum Institut, Statens Institut for Folke-

pengene. I den ovenfor nævnte fase af netværkets

I dag tales der meget om evidens for sund-

13

Ved Statens Institut for Folkesundhed er der nu

kommuner fra 14 til fem regioner, og for det tredje

etableret ”Trygfondens Forebyggelsescenter”, hvor

ændredes ansvarsstrukturen i hele sundheds-

man netop forsker i forebyggende interventioners

arbejdet således, at kommunerne fik en primær

effekter, og hvor man i flere projekter følger en

placering i det sundhedsfremmende og forebyg-

fælles kommunal interventionsprotokol. Det er

gende arbejde samtidig med, at regionernes rolle

min vurdering, at tiden i dag er mere moden til at

reduceredes.

få evalueret og kortlagt kommunale forebyggende
indsatser som multicenterundersøgelser, der følger en fælles protokol. Derfor min opfordring til

Den nye sundhedslov gav kommunerne en
helt ny driftsforpligtelse:
Der blev indført et helt nyt begreb, ”bindende

det nye netværk om bevidst at satse på dokumen-

sundhedsaftaler”, hvor regioner og kommuner

tation af sundhedsfremme og forebyggelse.

forpligtes generelt og individuelt i et samarbejde

Fra projekt til drift

om bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse, og
disse aftaler skal godkendes af Sundhedsstyrel-

Der skete noget dramatisk i Danmark, da kommu-

sen. Så fra at sundhedsfremme og forebyggelse i

nalreformen blev gennemført i 2007. For det første

årevis har haft en projektorienteret tilgang, er det

reduceredes antallet af kommuner fra omkring

nu blevet en driftsforpligtelse, primært for kom-

275 til 98, for det andet reduceredes antal amts-

munerne, men til dels også for regionerne.
Det er denne udfordring, som kommunerne

Sundhedsloven §119

som vi kender fra vort sygehusvæsen – men her

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

koncentreret om det sundhedsfremmende og

for ved varetagelsen af kommunens opgaver i

forebyggende. Sund By Netværkets rolle er at

forhold til borgerne at skabe rammer for sund

understøtte medlemmerne i det arbejde.

levevis.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer

14

skal leve op til og udvikle til lige så sikker drift

forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til

I skrivende stund er der 65 kommuner og to
regioner, der er medlem af netværket. Sund By
Netværkets nuværende mission er at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet

arbejde talte jeg i ca. 10 år for døve øren for at

lige – lød modargumentet. Så det blev aldrig til

sikre en god evidens for det fremtidige forebyg-

noget med en fælles dokumentation af indsatser.

gelsesarbejde. Jeg havde som udgangspunkt de

Jeg har stadig svært ved at forstå, at man ikke

strålende erfaringer, man havde gjort sig i vort

i flere kommuner samtidigt kan følge en fælles

behandlingssystem med såkaldte multicenter

interventionsprotokol for forebyggelse af fald-

toren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kom-

undersøgelser, hvor man fulgte et fælles pro-

ulykker blandt ældre, fedmeforebyggelse i folke-

munernes indsats efter stk. 1 og 2.

hedsarbejde. Der er tydeligvis sket meget efter

tokolleret interventionsprogram og evaluerede

skolen, indsats mod ulighed i sundhed gennem

(november 2008-november 2011).

kommunalreformen – og aktiviteten i netværket

effekterne. Men nej – kommunerne er for forskel-

fokuserede indsatser mv.

borgerne.
Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet
forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissek-

til gavn for befolkningens sundhed. Visionen er, at
Sund By Netværket vil være et anerkendt nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale folkesund-

er klart forøget.
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Jeg har noteret mig, at netværket marts 2011
har fået nye vedtægter og er i gang med at etablere
repræsentantskab, bestyrelse mv. samt at økonomien bag et sekretariat er sikret. Derved er Sund
By Netværket på vej ind i en helt ny fase – jeg har
kaldt den driftsfasen, der skal sikre den langsigtede
udvikling.

Fremtidens indsats og fokuseringer
Man skal altid passe på gamle mænds nostalgiske
tilbageskuende vurderinger og projiceringer for
fremtidige indsatser, men jeg vover alligevel pelsen.
Her er nogle bud til de, der fremover skal stå med
ansvaret for strategien, udviklingen og de konkrete
indsatser. Jeg kalder det ”den gamle ser fremad”.
Overvej at starte en analyse og diskussion af,
hvilke driftsopgaver, der for de kommende fem år
vil være helt centrale at løse i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunerne

Finn Kamper-Jørgensen, formand for Dansk Selskab for Folkesundhed

– set i lyset af Sundhedslovens § 119. Lad arbejdet
munde ud i ”Sundhedsfremme og forebyggelse

Der kan gennemføres en analyse af de nyligt

i mit indlæg omtalt multicenterundersøgelser

2012-2016 – Sund By Netværkets prioritering af

godkendte sundhedsaftaler og vurderes, hvorle-

– og min vurdering af, at tiden er moden til et

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser”.

des sundhedsfremme og forebyggelse indgår i de

samarbejde mellem kommuner og forsknings-

Forsøg at lade disse prioriteringer få gennemslags-

generelle og i de specifikke aftaler. Overvej om

institution, jf. bl.a. det nyoprettede center ved

kraft på regeringsniveau efter valget til Folketinget

Sund By Netværket skal arbejde for forbedringer

Statens Institut for Folkesundhed for forskning i

i 2011.

af næste generation af sundhedsaftaler – og følg

sundhedsfremmende og forebyggende interven-

op.

tioner.

Det kan være en ide at forsøge igennem de årlige statslige/kommunale økonomiske aftaler at få

Min afsluttende bemærkning skal være, at jeg

skabt en statslig sundhedsfremme og forebyggel-

temagrupper med deltagere, der oplever, at de

er overbevist om, at Sund By Netværket – efter at

sespulje, der giver kommunerne reelle udviklings-

brænder for sagen og har et realistisk forhold til

have fundet sin nye organisationsform og strategi

og forsøgsmuligheder eller at forsøge at skabe

udviklingen på området.

– på sigt kan blive en særdeles central faglig- og

en langtidsaftale, der sikrer driftsressourcer, som

16

Jeg vil anbefale at fortsætte med at etablere

Jeg vil desuden anbefale, at Sund By Netværk-

politik formulerende instans. Så tillykke med 20-

garanterer kommunernes sundhedsfremmende og

et arbejder for at sikre dokumentation for, om en

års jubilæet – og mine bedste ønsker for den

forbyggende opgaver.

indsats virker – eller ikke virker. Jeg har tidligere

danske sundhedsudvikling og Sund By Netværket.
17

Forår for den kommunale
forebyggelse

50%
40%

40%
30%
20%

Sund By Netværket er med sine 20 år som dansk

En ændring til det bedre

medlem af WHOs Healthy Cities Network et fo-

For de deltagende kommuner har medlemskabet

rum i bevægelse, der fastholder gamle medlem-

ændret det daglige sundhedsarbejde. Ikke dras-

mer og tiltrækker nye. Målet er at få folkesund-

tisk, men tydeligvis til det bedre. Det mener i

heden ind på en central plads i den kommunale

hvert fald Sund By koordinator, udviklingskonsu-

hverdag. Værktøjerne er bl.a. deltagelse og sam-

lent Peter Holm Vilstrup i Odense Kommune, der

arbejde.

for blot et år siden blev medlem af netværket.

1986 står som et skelsættende år i forebyg-

8%

10%

14%

16%

0%
■ Chef (sundhedschef)
■ Sundhedskoordinator
■ Sundhedskonsulent (primært udførende)

■ Faglig leder (forebyggelse og sundhedsfremme)
■ Sundhedskonsulent (primært planlæggende)
■ Andet

Figur 1: Faggrupper, der deltager i Sund By Netværket 1)

”Forskellen er, at vi i dag har bedre adgang til

gelsesverdenen. Her formulerede Verdens-

evidens- og praksisbaseret viden og aktiv spar-

at medlemskabet af netværket har rykket ved

Medlemmernes eget forum

sundhedsorganisationen WHO det såkaldte

ring. Det er med til at sikre den faglige kvalitet”,

den kommunale hverdag. Selvom hun som tid-

I dag fungerer Sund By Netværket som nationalt

Ottawa-charter, der sætter en tyk streg under

siger han.

ligere Sund By koordinator for Vestsjællands Amt

samlingspunkt for det borgerrettede folkesund-

sundhedsfremme. Bl.a. ved at pege på betydning-

Det var kommunalreformen, der i 2007 for

har været med siden dets begyndelse, mener

hedsarbejde for ca. to tredjedele af landets 98

en af støttende miljøer og forebyggende indsatser

alvor satte skub i interessen for det forebyggende

hun, at Sund By Netværket er mere relevant end

kommuner. Hertil kommer to regioner, Region

i lokalområder. I 1988 voksede Healthy Cities

sundhedsarbejde i Odense Kommune. Foruden

nogensinde.

Hovedstaden og Region Nordjylland.

Network frem under WHO-paraplyen, og i 1991

de øgede udgifter, som fx rygning og overvægt

grundlagde en gruppe af danske kommuner den

forårsager på sundheds- og socialbudgettet.

nationale aflægger, Sund By Netværket.

”I Slagelse fik vi i 2006 lavet en sundhedsprofil

Netværket er medlemmernes eget forum. De,

og udarbejdet et dialogværktøj, som året efter fik

der tager del, sætter dagsordenen, og det gør især

både politisk og ledelsesmæssig opbakning. Det

kommunernes sundhedskonsulenter (samlet 54

grunde. ”Vi var i gang med en proces for at få

har ført til en tværgående sundhedsindsats, som

pct.), både de planlæggende og de udførende, for-

cere sig som en vigtig medspiller i udvikling af

mere struktur på vores sundhedsfremmende og

bl.a. betyder, at alle kommunale arbejdspladser i

uden sundhedskoordinatorerne (11 pct.), de fag-

sundhedsfremme og forebyggelse på den kom-

forebyggende arbejde. I den forbindelse så vi en

dag skal beskæftige sig med temaet sundhed.”

lige ledere (10 pct.) og sundhedscheferne (8 pct.).

munale hjemmebane. I jubilæumsåret 2011 run-

mulighed for at bruge netværket til inspiration

der netværkets medlemstal 65 ud af 98 mulige

og erfaringsudveksling og til fælles kompetence-

Netværkets erfaringsudveksling, der giver hende

kommuner og to regioner. Netværket voksede

opbygning”, fortæller Peter Holm Vilstrup.

opbakning til at italesætte sundhedsfaglige ud-

for en snæver kreds af kommuner og amter. I

fordringer med en hel anden vægt end ellers.

1990’erne deltog syv kommuner og seks amter

I løbet af 20 år har netværket formået at pla-

til over det dobbelte i 2007, primært med afsæt i
kommunalreformen.
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10%

11%

Man valgte at melde sig ind af strategiske

Også Slagelse Kommunes Sund By koordinator, udviklingskonsulent Ragnhild Lindsø synes,

Ragnhild Lindsø fremhæver særligt Sund By

Se figur 1.
Tidligere var Sund By Netværket et forum

ud af hhv. 271 og 16 på landsplan.
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”Dengang bestod arbejdet i at sætte fokus på
de områder, der ikke havde bevågenhed som fx
ulykkesforebyggelse og sundhed på arbejdsplad-

og gensidig inspiration, som er defineret af hver-

strategiske temagrupper som Lighed i sundhed,

dagens praktiske sundhedsudfordringer lokalt.

Strategisk kommunikation, Sundhed på tværs
(tidligere Strategisk sundhedsplanlægning) og

sen. Det er noget de fleste kommuner siden har

Temagrupperne

taget til sig”, beretter Ragnhild Lindsø.

Det bærende arbejde i Sund By Netværket fore-

Sundhed på arbejdspladsen, der alle arbejder
med de overordnede linjer i forebyggelse.
Indtil videre har netværkets primære fokus

Hun mener, at man var forud for sin tid og

går i temagrupper, der udarbejder praksisnære

desuden havde mere bureaukrati at kæmpe imod

metoder og modeller. Arbejdet inddrager rele-

været at inspirere og vidensdele samt at udvikle

end i dag, hvor indsatsen, mere målrettet under-

vante nationale samarbejdsparter, fx Statens

metoder og værktøjer, som skal kunne bruges i

støtter de nationale sundhedsprogrammer og

Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen,

den lokale forebyggelsesindsats uanset kommu-

den tilgængelige viden, der findes om fx KRAM-

som dermed også kvalitetssikrer indholdet med

nernes forskelligheder 3). Mantraerne her er sam-

faktorerne.

nyeste forskning og evidens.

menhæng og samspil – både hvad angår forhold-

Med kommunalreformen i 2007 fik Sund By

Sund By Netværket har i dag ni temagrupper,

et mellem forskning og praksis, og arbejdet på

Netværket for alvor slået sin plads fast i den

som dækker over enkeltstående sundhedsindsat-

tværs af de kommunale sektorer/de nationale og

kommunale bevidsthed. Ikke mindst fordi det

ser som Seksuel sundhed, Ældres faldulykker og

regionale niveauer. Resultatet af denne indsats er

tilbyder sine medlemmer en platform for dialog

de velkendte KRAM-faktorer. Derudover findes de

udgivelsen af seks ”gode kommunale modeller”,
der anbefaler forskellige tiltag indenfor et mere

0%

10%

Tobak

27%

Kost og fysisk aktivitet

19%

Alkohol

16%

Lighed i sundhed

16%

Sundhed på tværs*

12%

Sundhed på arbejdspladsen

11%

Strategisk kommunikation

10%

Seksuel sundhed

7%

Ældres faldulykker

20%

4%

30%

specifikt område/emne.

Fællesskab og faglig kvalitet
Sund By Netværket bidrager med viden og sparring, der understøtter den lange proces, med at få
forebyggelse og sundhedsfremme til at blive en
naturlig del af den kommunale hverdag, fortæl-

Og så peger han på netværkets publikationer

ler Sund By koordinator Peter Holm Vilstrup fra

som en stor inspirationskilde.

Odense Kommune.
”I Sund By Netværket møder jeg medarbejdere fra andre kommuner, der har fingrene dybt
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andet end en konsulentvirksomhed, der stiller op
med viden og gode råd.

nede i den sundhedsfaglige substans. Jeg kan få

Som medlem er man først og fremmest del af

sparring fra praktikere, der kender til de daglige

et fællesskab, der ”netværker” på kryds og tværs.

udfordringer i den kommunale forebyggelse”,

Fællesskabet er stedet, hvor man kan få gavn

siger han.

af andres dyrekøbte erfaringer inden for sund-

Han fortæller, at Odense Kommune har fået
Figur 2: De ni temagrupper – Hvilken temagruppe(r) er du medlem af? 2)
* tidl. Strategisk sundhedsplanlægning.

Men Sund By Netværket er heldigvis mere og

hedsfremme og forebyggelse. Og det er samtidig

helt konkrete råd til, hvordan man kan gribe

stedet, hvor man finder ligesindede, der vil være

sundhedsudfordringer som rygning og kost an.

med til at skabe nye erfaringer sammen.
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Ligeledes kan netværket være med til at sætte

Miljø, Børn og unge, Jobcenter og Ældrepleje som

fokus på at få mere strukturel forebyggelse på

konkrete områder, hvor der er igangsat struktu-

dagsordenen. Udviklingskonsulent i Slagelse

relle indsatser i Slagelse Kommune.

Kommune Ragnhild Lindsø siger: ”Strukturelle
tiltag bør foregå sideordnede med kommunens

Nye temaer på spil

øvrige indsatser. Det er at skabe rammer, der

Arbejdet på tværs af sektorer og faggrupper er

leder fællesskabet i den rigtige retning. Sund-

noget, der er begyndt at fylde mere i Sund By

hedsfremme og forebyggelse skal integreres i

Netværkets arbejde. Det står bl.a. helt centralt

drifts- og planlægningsopgaverne”. Hun nævner

i WHOs retningslinjer for samarbejdet 2009-13

0%

10%

20%

30%

40%

Sundhedsstyrelsen / Sundheds-

50%

60%

70%

80%

90%

82%

styrelsens embedslæger
Sund By Netværket

73%

Andre kommuner

59%

Forskningsinstitutioner

57%

Andre faglige netværk

43%

KL

39%

Den regionale forvaltning, fore-

30%

byggelsesenhed
Praktiserende læger
Eksterne konsulenter
Sygehuse

26%
15%
13%

Figur 3: God rådgivning hos Sund By Netværket
Sund By Netværket er en succes blandt medlemmerne. 73 pct. af dem forventer således, at deres kommune/region også i fremtiden vil søge rådgivning og vejledning hos netop Sund By Netværket (de samme tal for Sundhedsstyrelsen og andre kommuner/Forskningsinstitutioner er hhv. 82 og 57 pct.) 4).
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for de europæiske Sund By Netværk, den såkaldte

tid spare kommunekassen for mange udgifter.

fase V, hvor hovedtemaerne er Sundhed i alle poli-

Og den største udfordring, fordi strukturel

tikker og Lighed i sundhed. Og det er en del af net-

forebyggelse ofte er en kompleks affære, der

værkets nye indsatsområde,5) som ændrer fokus

involverer forskellige forvaltninger og politiske

fra udvikling af metoder til opbygning af fælles

niveauer. Dertil kommer, at indsatserne ofte skal

kapacitet.

løbe over mange år for virkelig at gøre en forskel.

Det tværsektorielle arbejde kan meget vel vise

Det er ikke altid let, når man opererer i en bud-

sig at være både kommunernes største potentiale

getstruktur, der er meget kortsigtet. Samtidig er

og udfordring i det sundhedsfremmende arbejde

der også en politisk forventning om resultater,

på samme tid, mener Peter Holm Vilstrup fra

også på den korte bane.

Odense Kommune.

”At skabe de rigtige rammer kræver naturlig-

Det største potentiale, fordi de rigtige rammer og

vis beslutninger på det strategiske niveau, og ud-

samarbejde på tværs kan være med til at løfte borg-

fordringen her ligger i at få alle med”, siger Peter

ernes sundhedstilstand betragteligt og på samme

Holm Vilstrup.
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Lighed i sundhed

40%

50%

60%

57%

Borgere med kroniske sygdomme

53%

Sundhedsplanlægning og struktu-

48%

rel forebyggelse
Mental sundhed

30%

Sundhedskommunikation

22%

medlemsundersøgelsen fra 2010. Her kommer

teknologisk og borgernært – og foregår bedst

cheferne ind på en andenplads (52 pct.) på

i det lokale hverdagsmiljø. Ingen andre end

spørgsmålet om, hvem det er vigtigst at rette

kommunerne har så gode forudsætninger for

implementering af netværkets aktiviteter mod i

at puffe befolkningen i en sundere retning, lød

fremtiden – kun overgået af politikerne med 63

skudsmålet i Mandag Morgens debatoplæg

pct. 7) Se figur 5.

”Danskernes sundhed – kommunernes valg” fra

til at deltage fremover. Bl.a. ved netværkets nye

I det arbejde er Sund By Netværket en uvur-

vedtægter, der med en mere smidig struktur gør

derlig støtte, mener tidligere sundhedsminister

det mere attraktivt og muligt for flere forskellige

og administrerende direktør for Kræftens Be-

faggrupper at tage del, men også ved særlige ak-

kæmpelse, Arne Rolighed. ”Godt nok er opgaverne i den kommunale sundhedsfremme mange

Etniske minoriteter

11%

tiviteter forbeholdt fx chefer og ledere.

Andet

11%

Netværket gør en forskel

Unge uden uddannelse

9%

Ananlyser og sundhedskonse-

det forår for den kommunale forebyggelse. Ingen
tvivl om, at et forum som Sund By Netværket her

kommunale højreben: Sundhedsfremme er lav-

kan gøre en forskel”, understreger han.

8%
0%
7%

kommunen/regionen

dagsordenen blandt Sund By Netværkets med-

denne indsats ligger uden tvivl hos de kommu-

Front medarbejdere

lemmer: 57 pct. forventer især at skulle arbejde

nale chefer.

Konsulenter

70%

28%

arbejdet mere legitimitet og gennemslagskraft.

med kroniske sygdomme sniger sig dog ind på en

Der er brug for dem til at håndtere de mere kom-

andenplads med 53 pct.). 6) Se figur 4.

plekse udfordringer, som kommunal forebyggelse

Andre afdelinger i min forvatning

10%

i dag står over for”, siger Ragnhild Lindsø.

Eksterne samarbejdsparter

7%

plementering af netværkets aktiviteter viser

60%

30%

planlægning og strukturel forebyggelse (borgere

det tværsektorielle sundhedsarbejde bedst mu-

50%

37%

”En større deltagelse af cheferne kan give

At de kommunale chefer er vigtige for im-

40%

52%

med lighed i sundhed og 48 pct. med sundheds-

formidle eksempler på modeller for, hvordan

30%
63%

Andre afdelinger i tværsektorielt i
ligt kan lykkes i kommunerne. Forankringen af

Sund By Netværket vil i de kommende år

20%

Chefer

Figur 4: Den overordnede forebyggelse er højt på dagsordenen

De strategiske tiltag ligger da også højt på

10%

Politikere

det nære sundhedsvæsen
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og udfordrende, men med kvalificeret sparring er

Forebyggelsesindsatsen ligger allerede til det

kvensvurderinger
Den ældre medicinske patient og

2009. 8)

Netværket satser da også på at få flere ledere

Sundhedspersonale

20%

Figur 5: Cheferne er vigtige
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”Herudover ser jeg to yderligere positive for-

munen”, fortæller Ragnhild Lindsø, der ikke me-

dele ved Sund By Netværket: Ny viden og erfaring

ner, at medlemmernes udbytte kommer an på

spredes hurtigt. Og der er adgang til mange eks-

kommunestørrelsen.

perter på tværs af byerne”, siger Arne Rolighed.
Medlemmerne fra Slagelse og Odense er da
også i forårshumør.
”Uden arbejdet i Sund By Netværket ville jeg

Peter Holm Vilstrup supplerer: ”Sund By Netværket er god til netop netværksdannelse. Det
er let at få adgang til faglig viden, og det er en
kæmpe fordel med alle de udfordringer, vi står

ikke med samme vægt kunne italesætte, at vi

med i dag. Og så er det et stort plus, at netværket

skal arbejde med strukturel forebyggelse i kom-

ikke skal agere politisk. ”

Ragnhild Lindsø
Udviklingskonsulent og Sund By koordinator
Slagelse Kommune

Peter Holm Vilstrup
Udviklingskonsulent og Sund By koordinator
Odense Kommune

Sund By Netværket, Evaluering af Netværkets strategi, Megafon 17.- 28. maj 2010.
Sund By Netværket, Evaluering af Netværkets strategi, Megafon 17.- 28. maj 2010.
3)
Indsatsområde 1 i Sund By Netværkets Strategi for 2009-12.
4)
Sund By Netværket, Evaluering af Netværkets strategi, Megafon 17.- 28. maj 2010.
5)
Indsatsområde 2 i Sund By Netværkets Strategi for 2009-12.
6)
Sund By Netværket, Evaluering af Netværkets strategi, Megafon 17.- 28. maj 2010.
7)
Sund By Netværket, Evaluering af Netværkets strategi, Megafon 17.- 28. maj 2010.
8)
Danskernes sundhed – kommunernes valg, Fremtidens forebyggelse i kommunerne – et debatoplæg til borgere, politikere og
praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme, Mandag Morgen, oktober 2009.
1)

2)

Pausegymnastik
Haderslev og Fredericia kommuner var værter ved dette års Sund By Netværksdage med deltagelse af 180 personer. Temaet for
årets dage var lighed i sundhed, som også er det overordnede tema i WHOs fase V og tværgående indsatsområde for alle Sund
By Netværkets aktiviteter i 2011 og 2012.
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Læg år til livet – og liv til årene!

munale fagområder, som med udgangspunkt i
den kommunale sundhedsprofil 2010 udarbejder
projekter og nedsætter ad hoc arbejdsgrupper
for forebyggelsesindsatser. Stevns Kommunes
Sundhedsforum består af repræsentanter fra de
politiske udvalg, direktionen og afdelingschefer.
Sundhedsforummet har bl.a. til formål at styrke

Sund By Netværkets medlemskommuner arbejder

Sundhed på tværs

lokalt med mange forskellige indsatsområder

Langt de fleste medlemskommuner er organi-

gelsesindsats og at sikre, at sundhed tænkes med

indenfor den borgerrettede og patientrettede

seret med en sundhedsforvaltning som typisk

i den kommunale planlægning og i alle relevante

forebyggelse og sundhedsfremme. Få et indblik i

varetager opgaver indenfor sundhedsfremme- og

aktiviteter. Sundhedschefen er formand for

tendenserne indenfor områderne og i forhold til

forebyggelsesområdet. Selvom sundhedsområdet

Stevns Kommunes Sundhedsforum.

kommunernes organisering af sundhedsområdet,

flere steder ligger særskilt fra kommunens øv-

I Odense og Fredericia kommuner har man

men dyk også ned i de politiske udtalelser, der

rige forvaltningsområder, er det gennemgående

valgt at organisere sundhedsområdet mere stra-

viser stort engagement til de lokale sundhedsop-

for alle, at sundhed er et tværgående element i

tegisk. Sundhedsopgaverne er således fordelt ud

gaver.

kommunerne; Der bliver i høj grad tænkt sund-

til de eksisterende forvaltninger frem for en sær-

den borgerrettede sundhedsfremme og forebyg-

skilt sundhedsforvaltning.
I Odense Kommune betyder det, at alle forvaltninger har et selvstændigt ansvar på sundhedsområdet. Organiseringen medfører, at det ledelsesmæssige ansvar – også for den tværgående
koordinering – er fordelt ud i organisationen til
de enkelte forvaltninger, som har ansvar for hver
hed på tværs, bl.a. i form af sunde tænketanke,
sundhedsfora og tværgående sundhedsgrupper,
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deres del af sundhedsopgaverne.
Til at understøtte samarbejdet på sundheds-

- hvilket også er et krav til medlemmerne som

området er der en række tværgående netværk

fremgår af tiltrædelsesdokumentet.

og fora: Strategisk sundhedsgruppe består af

I Rødovre Kommune er den tværgående

en chef fra hver forvaltning, og har ansvaret for

sundhedsgruppe, med repræsentanter fra for-

arbejdet på det strategiske niveau. En sundheds-

valtninger og afdelinger, med til at sikre et

koordinator i hver forvaltning er forvaltningens

højt sundhedsfagligt niveau i planlægning og

ressourceperson på sundhedsområdet og ind-

opgavevaretagelse. Hørsholm Kommune har

gangen fra andre forvaltninger. En sundhedsana-

en Sund Tænketank, tværgående og tværfaglig

lysegruppe har en medarbejder placeret i hver

arbejdsgruppe med repræsentanter for alle kom-

forvaltning. Gruppen er underlagt den strategiske
29

sundhedsgruppe, og løser primært tværgående

Viborg Kommune

deres sundhedstilbud beskriver, at de dermed

til kredsløbstræning, styrketræning og træning

har én indgang til kommunens sundhedstilbud,

af balance og koordination. En af de store for-

Formand for Forebyggelsesudvalget Katrine

hvormed de kan kommer tættere på den enkelte

dele ved stedet er, at det er gratis at bruge, og at

Ørnebjerg Larsen:

borger i trygge og indbydende omgivelser. Biblio-

borgerne kan bruge det præcis når de har lyst.

tekerne og ”det fri” bruges for at skabe synlighed

Ringsted Kommune har hentet inspiration fra

omkring kommunens sundhedstilbud og for at

kinesisk tradition for folkesundhedspladser ved

gøre sundhed til et naturligt valg for borgerne.

opførsel af Gå i Gang Stedet.

Gå i Gang Stedet i Ringsted

BørneVægtCenter i København

Gå i Gang er et projekt, der skal skabe mulighed-

København Kommunes BørneVægtCentret er et

er for fysisk aktivitet for kronikere og motions-

kommunalt rådgivningscenter for svært over-

lighed i sundhed. At WHO har lighed i sundhed

uvante. Gå i Gang Stedet består af fire moduler

vægtige børn og deres familier. Et rådgivnings-

hedssekretariat, der fungerer som kommunens

på dagsordenen understreger blot, hvor vigtigt

af træredskaber, som borgerne frit kan benytte

team bestående af en børnelæge, en psykolog, en

videncenter, når det gælder sundhed. Det har en

temaet er – ikke bare lokalt og regionalt, men

lang række arbejdsopgaver af forskellig karakter

også internationalt.”

opgaver.
I Fredericia Kommune løftes sundhedsopgaverne i de enkelte fagafdelinger, hvorfor kommunen har oprettet en Programstyregruppe for
sundhed, som består af et antal fag- og stabschefer. Programstyregruppen har til formål at
sikre implementeringen af sundhedspolitikken
på tværs i organisationen. Direktøren for Pleje,

”I Viborg Kommune prioriterer vi lighed i
sundhed højt. Lige nu er vi i gang med at revidere vores politik for forebyggelse og sundhedsfremme, og vi er enige om, at vi fremover vil

sundhed og arbejdsmarked er formand for grup-

målrette vores indsatser, så de gavner de mest

pen.

udsatte grupper, så vi forhåbentlig opnår mere

Desuden er der etableret et tværgående sund-

på tværs af de forskellige fagafdelinger.
Temagruppen om sundhed på tværs udgiver
sidst i 2011 en publikation om organisering af

Kommunale fokusområder

sundhed på tværs. Læs mere om netværkets akti-

Det er KRAM-områderne, der hitter indenfor

viteter og temagrupperne på hjemmesiden.

den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse blandt Sund By Netværkets medlemskommuner. Det viser sig også i Sund By Netværkets

Slagelse kommune
Borgmester Lis Tribler:
”Slagelse Kommune har med vedtagelse af
sundhedspolitikken og den opfølgende sundhedsstrategi valgt at gøre det sunde valg til det
nemme valg, og det er en målsætning de næste
mange år. Vi ved og har også erfaret, at struk-

medlemsundersøgelse fra 2010, hvor netop disse
temagrupper har størst deltagelse af netværkets
medlemmer, se figur 2, side 20.
Kommunerne tilbyder oftest udvalgte grupper
sundhedstilbud indenfor kost, rygning, alkohol og
motion, og arenaerne er bl.a. sundhedscentre/
-huse, biblioteker, ”i det fri” med forskellige mødesteder, væresteder eller sundhedsbusser.
De kommuner, der har en sundhedsbus be-

turelle rammer og menneskers adfærd og vaner

skriver, at de med bussen har bedre mulighed

ikke forandres på kort tid.”

for, at sundhedsindsatsen når ud til alle borgere.
De kommuner, der bruger et sundhedscenter til
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Stevns Kommune
Formand for Social- og Sundhedsudvalget Ole Anker:
”Den sundhedspolitiske vision i Stevns Kommune

Lighed i sundhed er et centralt politisk tema.
Og den gennemførte sundhedsprofil vil være
et godt grundlag for at tilrette kommunens

er at gøre det sunde valg til det naturlige valg, og

kommende sundhedsindsats, så den tager ud-

Stevns Kommune arbejder for at skabe rammer, der

gangspunkt i de målgrupper, der har de største

sikrer borgernes muligheder for at træffe de sunde

sundhedsproblemer. Samtidig er der politisk op-

valg.

mærksomhed på, at de forebyggende og sund-

Der er politisk fokus på, at den forebyggende og
sundhedsfremmende indsats er tværgående og sam-

hedsfremmende tiltag, der igangsættes, giver
størst mulig effekt.

menhængende i den kommunale forvaltning, såle-

Stevns Kommune har ligeledes fokus på

des at projekter og indsatser forankres bredt i den

Sundhedsaftalens politiske målsætning om at

kommunale forvaltning og i lokalsamfundene med

skabe et sammenhængende sundhedsvæsen

henblik på at skabe bæredygtige lokale aktiviteter.

med borgeren i centrum. Dette forpligter også

Stevns Kommunes sundhedspolitik lægger op til

Stevns Kommune til at indgå i et forpligtende

at indtænke sundhed i alle de kommunale forvalt-

samarbejde, der sikrer, at alle arbejder for at

ninger og igangsatte tiltag, hvilket sikres organisa-

sundhed er en fælles opgave mellem region,

torisk gennem et tværgående etableret Sundhedsfo-

praksis og kommuner.”

rum.

sundhedsplejerske og en kost- og motionsvejle-

aktivitetsdage eller i forbindelse med forskellige

der finder sammen med familierne frem til små

idrætsarrangementer, hvorefter skolerne selv

ændringer i hverdagen, som giver varige foran-

står for at igangsætte aktiviteterne.

dringer over tid.

32

Middelfart med Omtanke

Næstved udlåner aktivitetstasker

Sundhed med Omtanke (SMO) arbejder for, at

Som et redskab til at fremme fysisk aktivitet og

nedsætte fedme blandt børn i alderen tre til 10

leg, har Næstved Sundhedscenter indkøbt en

år. Der er fokus på børn i vanskeligt stillede fami-

legetaske fra Gerlev Legepark, som indeholder

lier. SMO har derfor fokus på den familieoriente-

redskaber og informationsmaterialer om 50 for-

rede indsats, og arbejder ud fra et bredt defineret

skellige gamle lege. Skoler kan låne tasken evt. til

sundhedsbegreb, der inkluderer barnets fysiske,
33

Ringsted Kommune

overfor at skulle revidere Sundhedspolitikken,

Formand for Kultur- og Trivselsudvalget Henrik

og vi har allerede besluttet at der i den nye

Hvidesten:

Sundhedspolitik skal fokuseres på, at vi vil have

”I Ringsted Kommune har vi siden strukturre-

sundhed ind i alle kommunale politiker og be-

formen arbejdet på, især at udvikle og igangsætte

slutninger, og at vi vil arbejde med strukturel

individorienterede tiltag. Vi er dog med tiden blevet

forebyggelse i størst mulig omfang - og hermed

mere og mere opmærksomme på, at der især er to

arbejde for at fremme lighed i sundhed. Fx vil vi

ting, vi er nødt til at satse særligt på i det fremti-

i vores byplanlægning have sundhedsaspektet

dige arbejde med sundheden, og det er at sundhed

med ved at tænke over, at vi skal gøre det sunde

angår alle forvaltninger og fagområder i kommu-

valg let - populært sagt vil vi ikke være med til at

nens daglige arbejde, og at det er nødvendigt med

opdrage til at tage rulletrappen, når man lige så

strukturel forebyggelse.

godt kan tage trappen!

Først når de to fremgangsmåder kommer i

Sundhedsarbejdet er og bliver vigtigt i kom-

fokus, vil vores sundhedsfremme og forebyggel-

munens møde med borgerne og derfor er det

sesindsats for alvor kunne batte noget. Ringsted

også af stor betydning, at området prioriteres

Kommune, står som så mange andre kommuner,

højt i det politiske arbejde i al almindelighed”.

psykiske og sociale trivsel. Ung Med Omtanke

fokuseres på at bringe borgernes egne ressourcer

(UMO) er målrettet 16-19-årige unge i Middelfart

i spil. Kommunen tænker i høj grad den pæda-

Kommune, der er uden for uddannelse og be-

gogiske støtte ind i pleje- og omsorgsarbejdet, og

skæftigelse. Formålet er at øge antallet af unge,

tænker i helheder i indsatsen hos den enkelte –

som gennemfører en ungdomsuddannelse og at

samt i at anvende faglige ressourcer fleksibelt på

forbedre sundheden blandt de unge, her under

tværs i organisationen.

også at styrke deres sociale kompetencer og personlige ressourcer.

Mange kommuner er i gang med at arbejde
med hverdagsrehabiliteringskonceptet, som for
alvor er kommet i gang efter Fredericia Kommu-

Sund Aldring i Hjørring
Hjørring Kommune har en vision om, at borgerne
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nes indsats med ”Længst muligt i eget liv”.

i videst muligt omfang mestrer eget liv. ”Hjælp

Aalborg stopper røgen

til selvhjælp” er det bærende princip, hvor der

Aalborg Kommune tilbyder rygestopkurser til
35

småbørnsforældre. Små børn kan ikke sige fra

føre et rygestop, og giver værktøjer til at komme

overfor røgen, og det er de voksnes ansvar at be-

godt igennem rygestoppet og fortsætte med at

skytte børn mod passiv rygning. Rygestopkurset

være røgfri. Der er også fokus på ikke at tage på

giver forældrene hjælp og støtte til at gennem-

i vægt samtidig med rygestoppet. Forældrene
er velkomne til at tage deres små børn med på

Hjørring Kommune

kurset

Udvalgsformand for Sundhed, Ældre og Handi-

Alkoholgruppen i Hedensted

capudvalget Lilli Damsgaard:
”Det er ikke nyt for Hjørring Kommune at fo-

Hedensted Kommune har en øget indsats for
børn i familier med alkoholproblemer. Alkohol-

kusere på lighed i sundhed. Det er en overordnet

gruppen er sat i verden for at mildne luften for

vision i kommunens sundhedspolitik fra 2008.

disse børn samt understøtte det tværfaglige sam-

Men det betyder langt fra, at alle problemer

arbejde. Der er blevet uddannet nøglepersoner

i den retning er løst. Hvis vi skal sikre, at alle

i kommunens dagpleje, daginstitutioner, skoler,

har lige mulighed for at leve et sundt liv, skal vi

SFO’er og i sundhedsplejen. Nøglepersonerne har

fortsat have meget stor opmærksomhed på den

til opgave at formidle viden samt støtte udvikling
og forankring i egen institution.

Fredericia Kommune

støttemiljøer, som gør det muligt for alle borg-

ikke en opgave, der kan løses i sundhedsom–

Slagelses sundhedsambassadører

Sundhedsudvalgsformand Susanne Eilersen:

ere at leve sundt og at foretage sunde valg. Et

rådet alene. Heldigvis er der bred forståelse for

Slagelse Kommune har badmintonspilleren Peter

”Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?

andet fokus er at gøre det muligt for borgerne at

det i hele kommunen.

Gade som sundhedsambassadør for kommunen,

2010” viser, at mere end 80 % af fredericianerne

leve et sundt liv, og det vil vi i Fredericia gerne bi-

og hovedbudskabet for sundheden i Slagelse

har det godt og selv tager vare på egen sundhed.

drage til ved at have de rigtige forebyggende og

som et særligt fokusområde også de kommende

Kommune er ”VÆR MED”. Sundhedsambassadø-

Imidlertid er der en gruppe borgere på 15-20

sundhedsfremmende tilbud til de borgere, der

år. Her er vi godt hjulpet på vej af ”Sundt samspil

rerne skal være rollemodeller – særligt for børn

% for hvem, det er svært med sundheden. De

ikke helt kan mestre deres egen situation. Det er

i Vestbyen”: et satspuljeprojekt om forebyggelse

og unge i kommunen.

fortæller, at deres fysiske og mentale sundhed

derfor vigtigt også at have fokus på den mentale

er dårlig, og at de ofte er stressede og nervøse.

sundhed og på trivslen og glæden, og at udvikle

Det er disse mennesker, som kommunens tilbud

de kommunale serviceydelser, så de modsvarer

især skal målrettes til. Der er med andre ord fo-

borgernes behov. Det tredje hovedtema i WHOs

kus på de udsatte, og at det sunde liv ikke er lige

fase V handler om det sunde bymiljø og sund

tilgængeligt for alle fredericianere.

byplanlægning. Også her vil vi gerne sætte fokus

dimension i alle forvaltninger. Det er bestemt

”Lighed i sundhed” er et af de områder, jeg ser

i nærmiljøet. Her får vi mulighed for at finde ud
af hvilke tilbud, der skal til, hvordan de skal udføres, samt hvor de skal tilbydes for at mindske
ulighed i sundhed. Her er fokus på både den en-

Mange kommunale arbejdspladser uddanner
ligeledes sundhedsambassadører; kolleger, der
ønsker at gå forrest for at sætte trivsel, arbejdsglæde og anerkendelse på dagsordenen.
En anden variation af sundhedsambassadører

kelte, det sociale nærmiljø og omgivelserne. Et

er uddannelse af et korps af sundhedsmedarbej-

spændende projekt, som kan give os stor viden

dere, som har fokus på sundhedsfremme i kom-

Vi kan derfor tilslutte os hovedtemaerne i

om, hvordan vi opnår større lighed i sundhed.”

munale vuggestuer, børnehaver, SFO’er, klubber

WHOs fase V med fokus på at skabe omsorgs- og

på miljøets betydning som ramme for borgerens
sundhed og livsglæde.”

og på skolerne.
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Frivillige i Horsens

tilbud. Nogle kommuner kalder disse kurser for

Horsens Kommune har en lang tradition for

kronisk sygdom”. Kurset ligger i krydsfeltet mel-

sundhedsskoler, andre kalder dem for Lærings-

borgerinvolvering og var forgangskommune med

Sundhedsudvalgsformand Karsten Meyer

lem den borger- og patientrettede forebyggelse,

og Mestringshold, mens endnu andre kalder dem

hensyn til at lave et Landsbyråd, som har haft

Olesen:

og udbydes i stort set alle medlemskommuner.

”En bedre hverdag med …”.

stor indflydelse på kommuneplanen og land-

“Arbejdet med at reducere den sociale ulighed

Enkelte kommuner tilbyder desuden ”Lær at

i sundhed kræver mere end en kommunal ind-

tackle kroniske smerter ”og ”Aktiv med kronisk

denes mål, at borgerne opnår øget livskvalitet

sygdom”.

samt, at de bliver mere sikre på, hvordan de lever

distriktspolitikken.
Borgernes aktive deltagelse gør også en forskel over for udsatte grupper. Et eksempel er
”Idræt for sjov”, hvor frivillige ildsjæle tilbyder
motion og bevægelse igennem leg frem for kon-

sats. En del af problemerne med ulighed i sundhed kræver større strukturelle tiltag. Løsningen
på dette kræver samarbejde mellem stat, region

Rehabiliteringstilbud
Indenfor den patientrettede forebyggelse er det

Som titlerne antyder, er rehabiliteringstilbud-

med sygdommen og, at borgerne får handlemuligheder både fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt.

kurrence til børn, som ikke føler sig hjemme i

og kommune og forskellige interessenter som

idrætsforeningerne, fx børn med overvægt og

erhvervslivet, foreninger, organisationer osv. I

biliteringstilbud, der især er i fokus. KOL, Type

Ikke samtlige medlemmer nævnes i denne publikation,

børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Aabenraa Kommune tænkes sundhedsindsatser

2 Diabetes og hjerte/kar områderne er de gen-

men på Sund By Netværkets hjemmeside

ind på tværs af vores forvaltninger, hvilket er en

nemgående tendenser, mens enkelte kommuner

www.sund-by-net.dk beskriver hvert medlem egne

netværk af sunde byer – WHO Healthy Cities Net-

stor fordel. På den måde kan der iværksættes

tilbyder kræft- og muskel-skelet rehabiliterings-

lokale indsatser.

work.

mere helhedsorienterede løsninger, fx kan sund-

Horsens Kommune er ligeledes med i WHOs

forløbsprogrammerne og kommunernes reha-

hedsindsatser tænkes sammen med uddannel-

Faxe kommune

for en målrettet indsats i daginstitutioner og

ses- og arbejdsmarkedsindsatser, og dette kan

Formand for Social- og Sundhedsudvalget

skoler, hvor sund mad og masser af motion skal

medvirke til, at den sociale ulighed i sundhed

Mogens Stilhoff:

være naturlige elementer i dagligdagen.

mindskes.”

”Udfordringerne med lighed i sundhed, og på

I kommunen vil vi arbejde for at skabe ram-

sundhedsområdet i det hele taget, kan vi som

mer, der gør det muligt for alle at leve sundt. Vi

kommune ikke løse på egen hånd. Det kræver et

vil prioritere at have fokus på de målgrupper,

samarbejde på tværs med stat, region, erhvervsliv,

hvor der er særlige behov, og den nye Sundheds-

foreninger og mange flere. Hvis vi skal øge sundhe-

profil 2010 er et redskab vi kan bruge i forhold til

den i Faxe Kommune, er vi nødt til at få bragt an-

at planlægge de kommunale sundhedsindsatser,

munes Lev Livet cafeer. Cafeerne er tænkt som

tallet af overvægtige ned – en udfordring, der også

så vi der igennem styrker vores arbejde med at

lokale mødesteder, der skal give borgerne mu-

er blevet synlig i den netop udkomne Sundheds-

skabe større lighed i sundhed for kommunens

lighed for at mødes om emner, der er fælles for

profil. Vi arbejder allerede nu på sagen, men vi kan

borgere. Endelig vil vi gerne samarbejde mere på

livet med kronisk sygdom på tværs af diagnoser,

blive bedre til at skabe muligheder for, at borgerne

tværs indenfor den kommunale organisation – så

sygdomshistorier og alder.

nemmere kan røre sig fx ved at gøre det attraktivt

hele organisationen tager ansvar for borgernes

at tage cyklen frem for bilen. Desuden arbejder vi

sundhed.”

Kronikercafé i Faxe
Borgere, der lever med en kronisk sygdom, eller
som er pårørende til en med kronisk sygdom, kan
tre gange årligt møde ligesindede i Faxe Kom-

Café-eftermiddagene er et yderligere tilbud til
de borgere, der har gået eller er i målgruppen for
38

at deltage i kommunens kursus ”Lær at leve med

Aabenraa Kommune
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Aktiviteter og projekter i 2011 - 2012
Efter 20 år er det tid til at gøre status. Status over netværkets temagrupper, igangværende og kommende
aktiviteter samt facts om hjemmeside, publikationer og fælles arrangementer.

Temagrupperne anno 2011
Temagruppe *
Alkohol

Facts*

Udgivelser *

Status*

Etableret: 2007

15 skridt til forebyggelse

Temagruppen har fået ny

Formål: at styrke alko-

af alkoholproblemer –

formand: Anna Bendtsen

holforebyggelsen i land-

den gode kommunale

fra Frederiksberg Kom-

ets kommuner ved at

model. Anbefalinger,

mune. På gruppens sidste

udvikle metoder til god

strategier og redskaber

møde (maj 2011), blev der

og effektiv forebyggelse

til kommunernes alko-

orienteret om en undersøg-

samt ved at påvirke

holforebyggende indsats

else, som SIF og Trygfon-

holdninger og lovgiv-

(2008). Publikationen fin-

dens Forebyggelsescenter

ning.

des også i en miniudgave

har lavet af en kort inter-

(2008).

vention i forhold til alkohol storforbrugere.

Kost og fysisk

Etableret: 2005

12 skridt til fremme af

Temagruppen har det

aktivitet

Formål: at understøtte

sund kost og fysisk akti-

sidste års tid haft fokus

nationale strategier

vitet – den gode kommu-

på at vidensdele i forhold

og handlingsplaner

nale model. Anbefalinger

til egen praksis. Gruppen

indenfor kost og fysisk

på basis af litteraturen og

har senest identificeret

aktivitet.

lokale erfaringer (2009).

forskellige mediekana-

Fysisk aktivitet og aktiv

ler og målgrupper som

livsstil i byer. Kommu-

en fælles udfordring, og

nernes rolle (2008)**.

besluttet at eksperimen-

Fysisk aktivitet og sund-

tere med brug af sociale

hed i Europa. Evidens og

medier.

handling (2008)***.
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*Læs mere på www.sund-by-net.dk
** Oversat efter ”Promoting physical acticity and active living in urban environments: the role of local government. The solid
facts.” (WHO 2006)
*** Oversat efter ”Physical activity and health in Europe: evidence for action.” (WHO 2006)
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Temagruppe *
Lighed i
sundhed

Temagruppe *

Facts*

Udgivelser *

Status*

Etableret: 2010

Lighed i sundhed –

Temagruppen skal i gang med

Formål: at opbygge fæl-

artikelsamling om lig-

at udarbejde et nyt kommis-

kommunikation

Strategisk

Facts*

Udgivelser *

Status*

Etableret: 2008

Social marketing - til

Temagruppen nåede i mål

Formål: at være med til

brug i kommuner

til Sund By Netværksdagene

les kapacitet, samle og

hed i sundhed og fæ-

sorium, idet det første udløb

at udvikle sundhedskom-

og regioner, eHæfte

med deres eHæfte om social

drøfte de kommunale/

nomenets betydning

med afholdelsen af Sund By

munikation og definere,

(2011).

marketing, som de ønsker

regionale og forsknings-

i det danske samfund

Netværksdagene, marts 2011.

hvad der særligt gør sig

at arbejde videre med ved at

baserede erfaringer med

(2011).

Hold øje med kalenderen, hvor

gældende i kommuni-

opdatere løbende med egne

næste møde annonceres.

kation med forskellige

erfaringer.

henblik på at skabe overblik samt understøtte

målgrupper. Der fremstil-

netværkets beslutning

les og afprøves et værktøj

om at sætte lighed i

om hvordan social mar-

sundhed på dagsordenen.

keting kan bruges i praksis med gode eksempler.

Seksuel

Etableret: 2008

Seksuel sundhed –

Temagruppen står midlertidigt

sundhed

Formål: at påvirke

den gode kommunale

i et vakum, da der mangler en

Sundhed på

Etableret: 2011

Sundhedskonse-

Sundhed på tværs-tema-

holdninger både hos be-

model (2010).

ny formand.

tværs

Formål: at skabe viden

kvensvurdering i

gruppen igangsætter i 2011

slutningstagere og med-

Hold øje med medlemsrum-

(herunder

om implementering af

danske kommuner

arbejdet med ”Den/de gode

arbejdere i kommuner,

met vedr. evt. løsning (maj

Sundheds-

strategier og (sundheds)

og regioner – anvendt

kommunale model(ler) for

regioner, folketing og i

2011).

konsekvens-

politikker på tværs af

og planlagt praksis for

sundhed på tværs”. Desuden

forvaltninger, at udvikle

sundhedskonsekvens-

har temagruppen fokus på vi-

evidens begrebet samt at

vurdering (2010).

densdeling til hele netværket

befolkningen generelt,
således at der bliver sat
fokus på borgernes sek-

vurdering
– SKV)

suelle sundhed.

inddrage det sundheds-

ved bl.a. at forpligte sig på at

økonomiske perspektiv i

dele dokumenter og erfaringer

betragtningen.

via netværkets hjemmeside.

SKV etableret: 2008
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Sundhed på

Etableret: 1991

Ni skridt til sundhed

Temagruppen har et aktuelt

arbejdsplad-

Formål: at styrke folke-

og trivsel på arbejds-

projekt om udarbejdelse af

sen

sundheden med arbejds-

pladsen – den gode

info-materiale, vejledning og

pladsen og arbejdslivet

kommunale model.

inspiration til, hvordan kom-

som omdrejningspunkt.

Anbefalinger, strate-

muner og arbejdspladser kan

43

Temagruppe *

Sundhed på
arbejdspladsen

Tobak

Facts*

Udgivelser *

Status*

Temagruppe *

Facts*

Udgivelser *

Der er fokus på tre ind-

gier og redskaber til

inddrage sundhed i APV og

satsområder:

kommunens forebyg-

MUS.

til Sund By Netværket, når

1) Udvikling af metoder,

gende og sundheds-

Desuden fortsætter temagrup-

projektet afsluttes til novem-

modeller og værktøjer;

fremmende indsats

pen arbejdet med at under-

ber 2011.

2) Fælles kapacitetsop-

(2010).

støtte implementeringen af

bygning; og 3) Synlighed

Sundhed i arbejds-

modellen.

og faglig profilering.

miljø-uddannelserne

Ældres fald-

Etableret: 2008

8 anbefalinger til

Temagruppen har færdig-

– Inspiration til at

ulykker

Tobak

Status*

dan Røgfrihed for alle overgår

Formål: at opbygge

forebyggelse af æl-

gjort deres ”implementerings-

samtænke arbejds-

ekspertise og sikre sam-

dres faldulykker – den

pakke”, som er deres bud på

miljø, socialt ansvar

menhæng og fokus på

gode kommunale mo-

at hjælpe det øvrige netværk

og livsstil i sundheds-

faldforebyggelse i danske

del. Anbefalinger, stra-

videre med at forebygge æl-

fremme på arbejds-

kommuner.

tegier og redskaber til

dres faldulykker lokalt. Grup-

pladsen (2007).

kommunens faldfore-

pen holder møde d. 9. juni

Sund By Netværk-

byggende tiltag (2010).

2011, og regner med at lukke

tøjskasse – Sundhed

Implementerings-

sig selv som temagruppe. De

og trivsel på arbejds-

pakke med forskellige

vil evt. fortsætte som spar-

pladsen. Erfaringer

værktøjer til støtte

ringsnetværk for hinanden og

– redskaber – metoder

for lokalt arbejde

de øvrige netværk i forhold til

(2004).

med faldforebyggelse

det videre implementerings-

bl.a. seks faldfoldere

arbejde.

Etableret: 2006

Ti skridt til god tobaks-

Der er forskellige arbejdsgrup-

(2008), en video med

Formål: at implementere,

forebyggelse – den

per under tobakstemagrup-

interview med den

kvalitetssikre og videre-

gode kommunale mo-

pen. Temagruppens fælles

ældre, pårørende og

udvikle tobaksforebyggel-

del. Anbefalinger, stra-

projekt er revidering af ”den

plejepersonale. Den

sen i Danmark, at sikre

tegier og redskaber til

gode kommunale model”, som

fulde pakke findes via

vidensdeling internt og

kommunernes tobaks-

igangsættes på et arbejdssemi-

netværkets hjemme-

eksternt samt at skabe

forebyggende indsats

nar den 6.-7. juni 2011.

side.

synlighed og faglig profi-

(2006).

Desuden arbejdes der med at

lering om temagruppens

afdække mulighederne for et

arbejde.

større fælles projekt, forankret
i temagruppen samt på hvor*Mere information om temagrupperne og deres udgivelser findes på www.sund-by-net.dk/temaer

44

45

Konferencer/ seminarer/møder afholdt i Sund By Netværket

kommunale model bliver denne viden samlet,

Bestyrelsen afholder tre årlige møder, mens der

bliver tilføjet praktiske eksempler. Publikationen

afholdes ét årligt repræsentantskabsmøde.

udgives i 2012.

Temagrupperne afholder mellem to-fire årlige
bejdsgrupper efter behov. Netværkets fremtidige

Gode kommunale modeller for implementering
af sundhed på tværs

mødestruktur vedtages i juni 2011, men at af-

Sund By Netværket igangsætter i 2011 et projekt

holde af Sund By Netværksdage, konferencer og

med det formål at kortlægge viden og erfaring

seminarer er også på programmet i fremtiden.

med kommunalt arbejde med sundhed på tværs,

møder, og medlemmerne nedsætter mindre ar-

Aktuelle og kommende projekter
Røgfrihed for alle

og på sigt at understøtte den lokale implementering i kommunerne. Projektet forankres i temagruppen om sundhed på tværs, som er ansvarlige

Projektet arbejder med at fremme viden og prak-

for udarbejdelsen af en publikation med udvalgte

sis omkring tobaksforebyggelse blandt socialt

eksempler på god kommunal praksis for sundhed

udsatte, og er et 3-årigt SATS pulje projekt, der

på tværs. Det forventes, at publikationen udkom-

afsluttes november 2011. Hovedformålet er at

mer i 2011. I 2012 er det målet at understøtte den

igangsætte rygestoptilbud og tobaksforebyggende

lokale implementering i kommunerne.

indsatser blandt socialt udsatte. Målgruppen
for projektet er alkoholmisbrugere, stofbrugere,

Sundhedskonsekvensvurdering (SKV)

hjemløse, prostituerede og udsatte sindslidende.

SKV arbejdsgruppen har indtil nu haft fokus på

Projektet er forankret i Københavns Kommune

fælles kapacitetsopbygning gennem udvikling

under Sund By Netværket, som sammen med 12

af træningsmaterialer, kurser, modeller for im-

modelkommuner sætter temaet i fokus på den

plementering og oprettelse af en platform for

nationale og kommunale dagsorden.

erfaringsudveksling. Anden fase af projektet er

Revision af ”den gode kommunale model” for
tobak
Publikationen ”Ti skridt til god tobaksforebyggelse” stammer fra 2006, altså før kommunal-

igangsat i 2011, og har fokus på afprøvning af
modellerne, afholdelse af kursus/træning samt
evaluering og justering af materialet med henblik
på implementering bredt i fase 3 (fra juli 2012).

godt i gang med det forebyggende arbejde på

Info-materiale vedr. sundhedsfremme på arbejdspladsen

tobaksområdet, og der findes megen ny viden

Med afsæt i publikationen ”Ni skridt til sundhed

på området. I den reviderede udgave af den gode

og trivsel på arbejdspladsen” vil temagruppen

reformen. Siden er kommunerne kommet rigtig
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fakta, metoder og anbefalinger opdateret og der
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udarbejde informationsmateriale med vejled-

række på nordisk plan for politikere og embeds-

ning og inspiration til, hvordan kommuner og

folk om sundhedsfremme og - forebyggelsesop-

arbejdspladser kan inddrage sundhed i APV og

gaverne.

MUS. Samtidig følger også anbefalinger til hvilke
overvejelser det er hensigtsmæssigt at gøre sig,

Ledere og chefer

når kommuner og arbejdspladser vil arbejde med

Sund By Netværket planlægger at etablere sær-

sundhedstjek, sundhedsprofiler, og sundheds-

lige aktiviteter i 2011 og -12 for chefer og ledere

samtaler.

indenfor sundhed og omsorg.

Lighed i sundhed
Temagruppen udgav ved Sund By Netværksdagene i 2011 publikationen ”Lighed i sundhed –
Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund”, og i 2011
arbejder gruppen med at øge deres fælles kapacitetsopbygning ved at undersøge og afdække
holdninger til, og viden om, lighed i sundhed.

Konferencer
Sund By Netværk afholder i juni 2011 en konference om sundhedspolitik i hverdagen med nationale og kommunale politikere i debatpanel.
Til september afholder netværket en konference om overvægt, - i samarbejde med KL og
Danske Regioner.
Sund By Netværk afholder en session med
det norske og det svenske nationale Sund By
Netværk på Nordisk folkesundhedskonference i
Finland i august 2011 med styrkelsen af samarbejdet mellem politikere og embedsmænd.

Styrket internationalt arbejde
De fire nordiske Sund By Netværk planlægger
med støtte fra Nordisk ministerråd en møde48

SUND BY NETVÆRKET
– 20 ÅR I UDVIKLING

Publikationen udgives i anledningen af, at Sund
By Netværket fylder 20 år i 2011. Det faglige
netværk har siden 1991 været med til at sætte
sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordenen i landets kommuner og regioner, og vil
også fremover arbejde for at forbedre folkesundheden i Danmark. Sund By Netværket
er en fælles platform for medlemmerne, hvor
samarbejde, dialog og erfaringsudveksling
inspirerer til sundhedsplanlægning og -arbejde.
Det danske Sund By Netværk er med i WHOs
internationale Healthy Cities Network.
Publikationen tegner et billede af netværkets
tilknytning til WHO og dets udvikling gennem
20 år. En ny og en gammel medlemskommune
fortæller om deres udbytte af Sund By Netværket, og der gives en status på netværkets
temagrupper anno 2011. Kommunalpolitikere
udtalelser sig om kommunernes opbakning til
WHOs fase V om lighed i sundhed, og endelig

indeholder publikationen en beskrivelse af
nuværende og kommende projekter i Sund By
Netværket.

SUND BY NETVÆRKET
Sund By Sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S
Telefon 33 70 35 80
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk

SUND BY NETVÆRKET - 20 ÅR I UDVIKLING

Sund By netværket
- 20 år i udvikling

