
 

Bilag 1 - WHO's krav til deltagelse i Healthy Cities Fase VII

Byerne, der deltager i Healthy Cites Fase VII, skal gennemføre 
udvalgte strategier og aktiviteter i løbet af de fem år som fasen varer. 
Der skal være politisk opbakning hertil i de deltagende byer, de 
fornødne ressourcer skal være til rådighed og de strukturer, der er 
nødvendige for at skabe en sund by, skal være tilstede eller etableres.  

Ansøgningen skal vedlægges følgende fire dokumenter: 

 En underskrevet BR-beslutning om deltagelse i fase VII 
(godkendt BR indstilling) 

 Et kort notat, der identificerer de største udfordringer og 
muligheder i Københavns Kommune i forhold til de opstillede 
mål og temaer i fase VII 

 Underskrevet tilsagnserklæring fra Sundheds- og 
Omsorgsborgmesteren om Københavns Kommunes deltagelse i 
fase VII 

 En kort erklæring om, hvordan Københavns Kommune vil kunne 
drage fordel af at være medlem af fase VII   

13 specifikke krav til deltagelse i fase VII: 

1. Sikre løbende lokal støtte. Byen skal have løbende opbakning fra 
alle forvaltninger til principperne og målene for Healthy Cities. 
Byerne skal sammen med ansøgningen indsende en tilsagnserklæring 
fra borgmesteren og en byråds-beslutning om støtte til byens 
deltagelse i fase VII. 

2. Udpege koordinator og styregruppe. Byerne skal have en fast, 
fuldtidsansat koordinator, som taler flydende engelsk, samt 
administrativ og teknisk støtte til deres Sund By-initiativ. Byerne 
skal også nedsætte en styregruppe.  

3. Udarbejde sundhedsprofil. Alle byer skal udarbejde en 
sundhedsprofil. For nye medlemsbyer kan det fx være en ny rapport 
om byen, der udarbejdes i overensstemmelse med WHO's vejledning 
om profilering af sundhed i byer. Byer der allerede har en 
sundhedsprofil skal opdatere denne i løbet af fase VII. 

4. Fase VII analyse. Alle byer skal udarbejde en kort indledende 
vurdering af den lokale sundhedssituation i forhold til fasens mål og 
temaer. Vurderingen skal belyse de største sundhedsudfordringer og -
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muligheder i byerne og bidrage til at identificere og udpege 
prioriteringsområder for arbejdet i fase VII. 

5. By erklæring. Alle byer skal udarbejde en kort erklæring om, 
hvordan de vil drage fordel af at være medlem af fase VII.  

6. Integrere sundhedsplanlægning. Byerne skal påvise, at de arbejder 
hen imod en integreret strategisk sundhedsplanlægning af målene og 
temaerne under fase VII. Dette kan omfatte en 
sundhedsudviklingsplan eller tilsvarende dokument(er), som 
beskriver byens vision og værdier samt fastlægger en strategi for at 
virkeliggøre denne vision.  

7. Sundhedsfremmende, lige og bæredygtig udvikling. For at 
implementere mål og temaer i fase VII, skal byerne arbejde 
systematisk og helhedsorienteret og fx inkludere sundhed og velvære 
i byens udviklingsstrategi eller tilsvarende dokument(er).  

8. Indgå i partnerskab. Byerne skal arbejde i partnerskaber for at 
afprøve og udvikle viden, værktøjer og ekspertise om alle de 
overordnede mål og temaer i fase VII. Dette vil kræve, at byerne 
udvikler og gennemfører handlingsprogrammer for hovedtemaerne. 
Byerne skal desuden deltage i det bredere arbejde i WHO European 
Network og tematiske undernetværk, samt bidrage til formidling af 
viden og produkter.  

9. Sikre kapacitetsopbygning. Alle byer skal skabe læringsmiljøer for 
den enkelte borger, for politikere og organisationer med henblik på at 
opnå fase VII’s mål og temaer. Byerne skal investere i en 
kapacitetsopbygningsstrategi, som giver en forståelse af, hvordan de 
sociale sundhedsdeterminanter påvirker sundhed og social lighed i 
sundhed.  

10. Deltage i møder i WHO European Network. Byerne skal både i 
praksis og på politisk plan give tilsagn om, at projektkoordinatoren 
og den udpegede politiker vil deltage i møder og konferencer i 
netværket.  

11. Borgmesterdeltagelse i møder. Alle byer skal som udgangspunkt 
sikre, at deres borgmester deltager i alle borgmestermøder i løbet af 
fase VII.  

12. Deltage i netværksaktiviteter. Byerne skal deltage aktivt i de 
forskellige netværksaktiviteter. Dette omfatter aktiv støtte til de 
nationale Sund By Netværk og deltagelse i mindst et tematisk 
undernetværk samt deltagelse i web-konferencer.  



13. Sikre monitorerings- og evalueringsmekanismer. Byerne skal 
løbende bedømme fremskridt og rapportere årligt til WHO.  


