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Temadag om beskæftigelse og 
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Beskæftigelse og sundhed 

Hvorfor er det vigtigt? 



Hvorfor fokus på beskæftigelse? 

• Mange nye reformer 

• Det brede sundhedsbegreb 

• Tilknytning til arbejdsmarkedet er en af de bedste 

forsikringer mod dårligt helbred 

• Vi har nogle bud på, hvordan det skal gøres 

• Vi har stor erfaring med at transformere kompleks viden til 

lokal handling 

 



 
  

Sund By Netværket 

Kort fortalt 



Sund By Netværket 
 
• 59 kommuner og to regioner, 3.8 
mill. danskere bor i en sund by!  
 
• Oprettet i 1991 – 23 år gammelt 
 
• Del af WHO’s internationale 
Healthy Cities Network som 
nationalt netværk 
 
• SBN tager afsæt i WHO’s brede 
sundhedsbegreb og Health 2020 
planen (sept. 2012) 
 
•Sund-by-net.dk 
 
 



SBN’s WHO fundament 
 
 
 
 
 

Sund By Sekretariatet 

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.  

 

 

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. 

 

 

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 folkesundheds-
arbejdet på nationalt og internationalt plan.  



• Temagrupper 

• Tobak  

• Alkohol  

• Kost og fysisk aktivitet  

• Metal Sundhed 

• Sundhed på tværs 

• Sundhed på arbejdspladsen 

• Beskæftigelse og sundhed 

• Netværk for fællesskabsagenter 

• Ledernetværk 

• Uddannelse 

• Temamøder og konferencer 

 

 

Aktiviteter i Sund By Netværket 



•  Medborgerskab 

•  Samskabelse af velfærd 

•  Community Resillince 

•  Mere fokus på implementering 

•  Sundhed i alle politikker 

•  Praktiske løsninger på komplekse problemer 

• Beskæftigelse og sundhed er nyt fokusområde 
 

 
  

Sund By Netværkets fokusområder 



Forventninger til dagen i dag 

• Husk, at vi er et netværk 

• Del din viden 

• Få ny inspiration 

• Sørg for at lave mindst én aftale om opfølgning efter 

mødet 

 



Få et netværk på 5 minutter 

• Hvad er du optaget af for tiden? 

• Arbejde 

• Privat 

• Hvad har du brug for? 

• Ny viden 

• Hjælp 

• … 


