Temagrupper
Dokumentation og evaluering
• Evidensbaseret viden om effektfulde sundhedsindsatser er efterspurgt i den kommunale
virkelighed, men er et komplekst område, med mange forskellige tilgange, metoder og teorier.
Temagruppen er optaget af at finde et niveau for arbejdet med dokumentation og evaluering i det
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Sunde arbejdspladser
• Temagruppen styrker kommunale, andre offentlige og private arbejdspladsers sundhedsfremmeog forebyggelsesindsatser over for deres ansatte. Temagruppen 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.

Faldforebyggelse
• Mange ældre er i dag aktive. Nye muligheder for tidlig forebyggelse og effektiv behandling betyder,
at helbredet bliver bedre, og levealderen forlænges. En voksende ældregruppe med længere
levealder øger behovet for støtte til ældre, der er i risiko for at falde. Temagruppen arbejder for at
samle den nyeste viden, og udvikle den forebyggende og opsporende indsats.

Har du lyst til at være med?
Kontakt Sund By Netværket på post@sundbynetvaerket.dk eller tlf. 3370 3580
Læs mere om temagruppernes arbejde og se dato og tema for de kommende
møder på www.sund-by-net.dk

TEMAGRUPPER
I SUND BY
NETVÆRKET
FÅ NY INSPIRATION
TIL ARBEJDET MED
FOLKESUNDHED
Udveksling af
ny viden, ideer og
best practice

Er din kommune eller region medlem af Sund
By Netværket, kan du gratis deltage i en eller
flere af de 12 faglige temagrupper. Læs mere
om temagruppernes arbejde her.

Fællesskab
med andre, der er
optaget af samme
faglige dagsorden,
som du er

Temagrupper
Hvad er en temagruppe i Sund By Netværket?

Mad og måltider

Sund By Netværket tilbyder sine medlemmer, at være en del af p.t. 12 faglige temagrupper
på udvalgte områder. Temagrupperne har fokus på best practice, og i fællesskab udvikler
deltagerne – praktikere fra forskellige kommuner, organisationer og styrelser – projekter og
indsatser sammen.

• Temagruppen arbejder for at fremme gode mad- og måltidsvaner for befolkningen. Dette
gøres ved at opbygge og styrke samarbejdet og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne
og med eksterne parter samt ved at indsamle viden om indsatser på mad- og måltidsområdet.

I temagrupperne deles den praksisnære viden, hvorved kommunerne kopierer hinandens ideer
og sparer tid og penge på udvikling.

• Temagruppen arbejder tværfagligt med sundhedsfremme ved at udforske og bringe det store
potentiale i spil, der ligger i at bruge naturen og udeliv til sundhedsfremme og forebyggelse i
og på tværs af forvaltningsområder i kommunerne.

Temagrupperne holder i snit fire møder årligt, og på hvert møde dagsordensættes et specifikt
tema indenfor fagområdet. Flere temagrupper er fagligt tværgående, så tag en kollega fra fx HR,
Teknik og Miljø eller Jobcentret med.
På temagruppemøderne er der en vekselvirkning mellem faglige oplæg, vidensdeling om
praksisnær kommunal viden og arbejde med konkrete problemstillinger og cases. Jo mere
deltagerne bidrager, jo større er udbyttet i temagrupperne.

Fysisk aktivitet
• Temagruppen arbejder for at tydeliggøre, hvorfor – og hvordan – kommuner med fordel kan
satse på fysisk aktivitet i deres planlægning. Gruppen har fokus på fysisk aktivitet i form af
både indsatser, strukturel forebyggelse og i alle kommunale politikker.

Tobak

Natur, udeliv og sundhedsfremme

Beskæftigelse og sundhed
• Koordinering og brobygning synes at være alfa og omega for en vellykket borgerindsats.
Temagruppen inddrager repræsentanter fra både sundheds- og beskæftigelsesområdet
og arbejder for at fremme sundhedsfremme og forebyggelse i kommunernes
beskæftigelsesindsats.

Netværk for sundhed og lokalsamfund
• Temagruppen arbejder for at skabe synergi på tværs af arenaer og sektorer og ser på hvad
der skal til for at mobilisere og aktivere lokalsamfundets mange forskelligartede ressourcer,
som middel til at fremme borgernes trivsel og sundhed og dermed styrke lokalsamfundets
udvikling.

Mental sundhed

• Temagruppen arbejder med at styrke en fælles indsats mod tobak og skabe lige muligheder
for, at alle borgere modtager tobaksforebyggende tilbud. Temagruppen arbejder for at
udbrede effektive metoder og værktøjer til tobaksforebyggelse.

• Temagruppen har fokus på de positive faktorer, der påvirker vores mentale sundhed, og på,
hvad der udvikler sundhed, trivsel og psykisk robusthed. Hvordan kan kommuner og regioner
fremme sunde, raske, robuste, levende, værende og lærende mennesker med lyst til livet –
hele livet!?

Alkohol

Ledernetværk

• Temagruppen styrker samarbejde og udvikling af forebyggelsen på alkoholområdet i landets
kommuner og regioner. Temagruppen er et forum, hvor medlemmerne kan udveksle, udvikle
og samarbejde om nye forebyggelsesmetoder og strategier for implementering.

• I ledernetværket ser vi lederens rolle i krydspresset mellem politikere, direktion, medarbejdere
og civilsamfund. Hvordan håndteres ledelse opad i systemet, på tværs af forvaltninger og
udad mod eksterne aktører?

