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Årsplan for temagruppen Sundhed på arbejdspladsen for 2017 

 

 
Hvad er temagruppens formål, og hvilke udfordringer på forebyggelsesarenaen adresserer gruppens 
arbejde? (kort, 10-15 linjer) 
Beskriv også ganske kort, hvordan temagruppens arbejde spiller ind i Sund By Netværkets strategi 2017-2010 
(den færdige strategi modtager I i løbet af januar, så denne del må I selvfølgelig gerne vente med til da). 
 
 
Temagruppens overordnede formål er, at styrke kommunale, offentlige og private arbejdspladsers sundhedsfremmende og 
forebyggende indsats over for deres ansatte. Vi arbejder for, at arbejdsmiljø, HR og sundhedsfremme spiller sammen og at indsatser for 
sunde arbejdspladser både bidrager til de nationale mål for sundheden og til de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. 
I 2017, vil omdrejningspunktet for temagruppens arbejde fortsat være med fokus på følgende tre hovedområder: 
 
1. Muskel-skeletoverbelastninger 
2. Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen 
3. Evaluering, implementering og effektmåling 
 
Temagruppen spiller samtidig ind i Sund By Netværkets overordnede strategi 2017-2020, hvor vi generøst deler viden og erfaringer på 
tværs af kommuner, fagligheder, organisationer mfl. En stor del af temagruppens arbejde består i, at vi i mindre grupper arbejder, 
opsamler og udveksler erfaringer til gavn for hele temagruppen, og hvor temadagene er en vekselvirkning mellem teori og praksis. 
Temagruppen har fokus på, at bidrage til at fremme ligheden i sundhed ved, at flere vælger et røgfrit liv, at flere drikker mindre, at 
fysisk aktivitet og bevægelse er en naturlig del af de flestes hverdag og at mental sundhed og trivsel fremmes på arbejdspladserne. 
Dette vil fremgå af de valgte emner for temagruppedagene. Vi arbejder samtidig for, at det sunde valg bliver til det lette, og mest 
attraktive valg på arbejdspladserne, ved at tydeliggøre mekanismerne til at fremme sundhedsmæssig god adfærd og hæmme 
sundhedsskadelig adfærd. Dette med afsæt i metoder, der styrker strukturel forebyggelse og med fokus på strategisk sundhedsledelse 
på arbejdspladserne. 
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Skriv en ny tekst til www.sund-by-net.dk der rammende indfanger temagruppens formål, faglighed, dens 
måde at arbejde på, og hvilke sundhedsfremmeudfordringer gruppen er optaget af. Teksten må meget gerne 
virke som en appetitvækker over for de andre medlemmer af Sund By Netværket, nye som gamle. 
Sekretariatet formulerer på baggrund heraf en ny ”forside” til temagruppen på hjemmesiden.  
 

 
Sunde arbejdspladser 
87 af 98 kommuner anvender arbejdspladsen som indsatsområde i det forebyggende og sundhedsfremmende 
arbejde – men kun 4 % af samtlige forebyggelsesindsatser retter sig mod arbejdspladser. 
Arbejdspladsen er en oplagt arena for kommunale sundhedsfremme og forebyggelses indsatser – både logistisk 
og økonomisk. 

Temagruppen om sundhed på arbejdspladsen blev etableret i 1991. Temagruppen mødes to gange årligt. 
 

Formål 
Temagruppens overordnede formål er at styrke kommunale, andre offentlige og private arbejdspladsers 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats overfor deres ansatte. 

Fokus for 2017/2018 
I 2017 – 2018 arbejder temagruppen med følgende hovedområder: 

1. Evaluering, implementering og effektmåling 
2. Private arbejdspladser 
3. Muskelskeletoverbelastninger / ulykker – forebyggelse via fysisk kompetenceudvikling 

 

Temagruppen arbejder konkret med 
Temagruppen arbejder på at udgive en generisk model, hvor kommuner kan søge inspiration til arbejdet med 
sundhedsfremme og trivsel på private arbejdspladser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
20. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. For at undgå at flere møder ligger samme dag: 
TJEK KALENDEREN, DA NOGLE TEMAGRUPPER ALLEREDE HAR MELDT DATOER IND FOR 2017. 
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

Sund By Netværkets 
overordnede strategi, 
hverdagsimplementering af 
sundhedsfremme og trivsel på 
arbejdspladser og evaluering 

Temagruppens 
medlemmer, 
ressourcepersoner 
samt forskere fra 

Emnerne er relevante for 
de øvrige temagrupper – 
ud fra hver enkelt gruppes 
formål og baggrund. 
 

6.-7. marts 2017, Vejle 
Center Hotel 

http://www.sund-by-net.dk/
http://sund-by-net.dk/kalender/
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af indsatser – sat i forhold til 
temagruppens fastsatte 
overordnede temaer for 2016-
17. 
Erfaringsudvikling og arbejde 
foregår dels i plenum og dels i 
arbejdsgrupper. 
 
 
 

forskellige 
vidensinstitutioner  
 

Evaluering 
 
 

Temagruppens 
medlemmer  
 

Samme som ovenstående  
 

11-12. oktober 2017, KL-
Huset, Kbh. 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele 
netværket (materiale/produkt):  

Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen: 

 Fortsætte arbejdet ned at udvikle en generisk model til inspiration til kommunernes arbejde med 
sundhedsfremme på private og offentlige virksomheder. 
 

Fysisk efteruddannelse: 

 Arbejdsgruppen ønsker at udarbejde et inspirationskatalog og et faktaark omkring fysisk 
kompetenceudvikling. Materialet vil indeholde viden om, hvordan medarbejdere med fysisk krævende 
arbejde opnår balance mellem arbejdskrav og fysiske ressourcer, således at de kan varetage deres job 
uden udtrætning og tidlig nedslidning. Forskellige interessenter inddrages i samarbejdet. 


