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Referat for temagruppemødet d.6 marts 2017 

Præsentationsrunde: 

Deltagere: Rikke, Bettina, Marie, Sabine, Andreas, Martha, Inger, Simon, Karen, Pernille 

(Aarhus, Sønderborg, Rødovre, Aalborg, Kolding, Fredericia kommune er repræsenterede + Komiteen for 
sundhedsoplysning.) 

Drøftelse om ønsker til temagruppedagene fremadrettet – forskellige ønsker og behov. Specifikke tematikker for 
de enkelte dage hvor vi dykker ned i et emne, vs. ”Én til én” sparring kommunerne imellem (erfaringsudveksling). 
Forventninger til temagruppedagene (fordelingen af tid afsat til eksterne oplægsholdere vs. Tid til gruppearbejde) 
Vi snakker videre om dette… 

 

 Nyt fra Sund By Netværket ved Simon: 

Sund By netværksdage 4+5 april i Ringsted – gerne med repræsentanter fra hver temagruppe. Inger og Pernille 
deltager, muligvis Sabine. 

Simon er vores primære kontaktperson i sekretariatet. Simon er ansat i et barselsvikariat efteråret ud. 

Sundhedskonsulentuddannelse – opfølgning. Just er primus motor for uddannelsen. Drøftelse af hvorvidt 
uddannelsen er brugbar for os i temagruppen og i hvilke sammenhænge. Uddannelsen er bygget op med et 
strategisk fokus. Målgruppe for uddannelsen? 

Tommy fra Greve er trådt ud af gruppen, og dermed ud af formandsskabet. Vi aftaler at Sabine fra Rødovre 
træder i Tommys sted i formandsskabet. 

 

 Status på arbejdsgrupperne: 

Drøftelse af eksisterende grupper – hvad bruger vi grupperne til? Inger fortæller om tanken bag grupperne, der 
giver muligheden for at dykke ned i specifikke emner og komme med konkrete produkter. Eks. Filmen om 
strategisk sundhedsledelse. Tanken er, at hver arbejdsgruppe skiftevis præsenterer deres arbejde/status for de 
andre i temagruppen på hvert temagruppemøde. Arbejdsgrupperne skal derfor have lov at fylde på dagsordenen 
på hvert møde – med mulighed for konkret gruppearbejde, evt. på 2-dagsmødet. 

Eksisterende grupper: 

1) Strategisk sundhedsledelse (lukkes ned for nu – produktet er bl.a. filmen) 

2) Fysisk efteruddannelse – Sabine efterspørger forstærkning. (Sabine, Rikke, Karen ”Sanne”) 

3) Samarbejde med private arbejdspladser om sundhedsfremme på arbejdspladser (Bettina, Andreas, Rikke, 

Inger) 
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Nye grupper: 

1) Evalueringsgruppe (Marie, Inger, Andreas, Pernille) 

 

 Sund By Netværks overordnede strategi: 

Fire strategiske satsningsområder 

1) Styrket faglighed – vi er generøse og deler erfaringer 

2) Sundhed i alle politikker – vi tænker på tværs af alle politikker og gør op med silotænkning. Vi baner 

nye veje og læner os op ad den internationale dagsorden. Holistisk menneskesyn 

3) Lighed i sundhed 

4) Strukturel forebyggelse – at gøre det sunde valg til det attraktive og nemme valg for borgerne 

Hvordan taler temagruppen ind i den overordnede strategi – fælles målsætninger? 

Drøftelse af årsplanen 2017: 

Det overordnede skriv er stadig aktuelt, såvel som vores satsningsområder. Der tilføjes en arbejdsgruppe 
omhandlende evaluering.  

 

 Drøftelse i plenum – hvad fylder i hverdagen. 

Andreas fortæller om udfordringer ift. rekruttering til tilbuddene i Kolding (”Virksomhed med overskud”). 
Tilbuddene omfatter en gratis strategisk sparring med ledelse, temaeftermiddag/workshop med fokus på bl.a. 
KRAM faktorerne, arbejdsglæde mv. med efterfølgende videreuddannelse af nøglepersoner. Særligt den sidste 
del er svært at rekruttere deltagere til. 

Øget latenstid. Aalborg har gode erfaringer med at sende bredt ud til virksomheder (et konkret tilbud/brev). 
Aalborg tilbyder gratis sundhedssamtale og sundhedstjek – laver opsøgende arbejde i forskellige områder ad 
gangen, med fokus på bl.a. mænd og kortuddannede. 

Overvejelser om no-show gebyr – for at sikre bindende tilmelding. 

 

Næste gang:  

Vi mødes igen d.11+12 oktober 2017 i KL huset i Kbh. (2-dagsmøde) (Sabine, Inger, Rikke sammensætter 
programmet) 

Temaet for dagen er Arbejdsgrupperne; Fysisk efteruddannelse, Evaluering og Generisk model for private 
arbejdspladser. 

Hver arbejdsgruppe står for et oplæg – der skal være springbræt for det videre gruppearbejde. 

Simon booker lokale og undersøger muligheder for overnatning. 

 


