Om WHO Healthy Cities

Lolland Kommune er blevet optaget som Danmarks fjerde WHO Healthy
City.
Hvad er WHO Healthy Cities?
WHO Healthy Cities er et globalt netværk, der engagerer lokale regeringer i at udvikle sundhed i
lokalområdet gennem en proces med politisk engagement, institutionelle forandringer,
kapacitetsopbygning, partnerskabsbaseret planlægning og innovative projekter.

Hvem er med i WHO Healthy Cities?
Næsten 100 byer er medlemmer af WHO europæiske Healthy Cities Network, og der er 30 nationale Sund
By netværk på tværs af den europæiske region, der har mere end 1400 byer som medlemmer. I Danmark er
Horsens, København og Frederiksberg Kommuner medlem af WHO Healthy Cities.

Kan alle komme med i WHO Healthy Cities?
Nej, det er en eksklusiv klub. Der er et max antal licenser til rådighed pr. land. Danmark har dog helt
ekstraordinært fået lov til at have flere medlemmer, end landets størrelse tillader, bl.a. fordi Tyskland kun
har en by der deltager og fordi danske byer ses som en stor ressource i netværket. Alle danske kommuner
kan dog melde sig ind i det danske Sund By Netværk, som Lolland også er medlem af.

Hvad er formålet med WHO Healthy Cities?
WHO Healthy Cities Networks overordnede formål er at opnå betydelig forbedring af den europæiske
befolknings sundhed og velvære. Der lægges vægt på lighed i sundhed, borgerinddragelse, tværsektorielt
samarbejde og handling i forhold til særlige sundhedsforhold.

Hvordan foregår arbejdet i WHO Healthy Cities?
WHO følger tænkningen i sloganet ”Nations talk, cities act” og bruger Healthy Cities som platform til at
skabe synlighed om god praksis for sundhedsfremme. WHO Healthy Cities opererer gennem tre
hovedfunktioner:
•

en politisk

•

en strategisk

•

en faglig funktion

Disse funktioner understøttes via informationsudvekslings-, evaluerings-, uddannelsesprocesser og
monitorering i WHO regi. Det betyder konkret, at der som healthy city er adgang til dialog med forskere og
videnspersoner på sundhedsområdet samtidig med, at selve netværksmøderne fokuserer på god praksis og
erfaringer fra andre byer. Med andre ord arbejdes der målrettet for at understøtte byers arbejde med at
omsætte viden til praksis indenfor de tre hovedfunktioner. Der er altså en politisk forpligtelse til at sætte
sundhed på dagsorden.

Er man medlem for livstid?
Nej. Byerne forpligter sig til WHO’s europæiske Healthy Cities Network på grundlag af kriterier, der fornyes
hvert femte år. I en fem års periode arbejdes med en række centrale temaer, og der lanceres en politisk
erklæring og en række strategiske mål. Den nuværende fase VI (2014-18) har sit afsæt i WHO Health 2020
plan. Hver femte år skal byrådet altså beslutte om man fortsat vil være medlem.

Hvad kræver et medlemskab?
Akkreditering som WHO-Healthy City kræver:
•

Medlemskontingentet: 6000 $ årligt. (ca. 40.000 d.kr)

•

Politisk opbakning gennem politisk eller faglig deltagelse i konferencer

•

En projektkoordinator, der kan arbejde på tværs af kommunens fagområder

Endvidere forpligter Lolland sig til at indgå i et gensidigt samarbejde. På den ene side, stiller WHO viden til
rådighed ved at samle eksperter og forskere til møder og konferencer i Healthy City-regi. Dette giver byerne
unik adgang til at skabe netværk og koble lokale sundhedsindsatser til nyeste viden på sundhedsområdet.
På den anden side forpligter byerne sig til at formidle og dele erfaringer om konkrete tiltag og indsatser til
glæde for andre byer i netværket.

Hvorfor er det en god idé for Lolland Kommune at søge om medlemskab?
Som medlem af Healthy Cities får kommunens medarbejdere adgang til gennemafprøvede redskaber og et
unikt netværk af viden, der kan gøre os endnu bedre til at udvikle kommunen og skabe øget livskvalitet
blandt borgerne. Det særlige fokus på lighed i sundhed, borgerinddragelse, tværsektorielt samarbejde og
handling i forhold til særlige sundhedsforhold skaber et unikt kommitment, der løfter et område. Horsens
Kommune er eksempelvis ikke bleg for at rose deres WHO Healthy Cities medlemskab som en absolut
medvirkende faktor til byens fremgang fra ”Jyllands kirkegård” til en af Danmarks hurtigst voksende byer.

Vil det ikke kræve mange ressourcer?
Nej, vi skal bare arbejde på en anden måde. Mere målrettet med de redskaber, vi bliver udstyret med, som
vi ved virker. Det kræver dog en vilje til at nedbryde silotænkning og samarbejde – men det er vi heldigvis
også gode til.

Kunne vi ikke bare gøre disse ting selv uden at blive medlem?
I princippet jo. Problemet er, at vi ikke har de rette redskaber og viden til at gøre det anderledes i dag, men
et medlemskab vil skabe løbende læring og forbedring af folkesundhedsarbejdet i Lolland Kommune.
Koordinator: Benny Sell, teamleder for Team Folkesundhed, begs@lolland.dk, mobil 29 33 56 39.

