
 

 

 

Sund By Netværksdage den 16. – 17. april 2018 

 

Relationer og fællesskaber 

Er dét løsningen på de nye sundhedsudfordringer?  

 

I Danmark lever mere end 500.000 mennesker i såkaldt udenforskab, dvs. som af socialt, helbredsmæssige 
eller arbejdsmæssige årsager, er uden for samfundet. Et ungt menneske der mistrives, kan ikke forventes at 
have overskud til at tage god vare på sig selv i forhold til at få sig en uddannelse, klare sig selv i hverdagen 
og mestre livet som voksen. 
 
Forskning viser, at langvarig ensomhed er lige så farligt som rygning – og mentale helbredsproblemer kan 

føre til kroniske sygdomme som KOL, diabetes og hjertekarsygdomme.  

Dårlig mental sundhed koster årligt staten i tabt produktionstab 14 mia. kr. for både mænd og kvinder. 

 

Program mandag den 16. april 2017 

Kl. 9.00 Ankomst og registrering  

Morgenmad og uformelt netværk. 

Kl. 10.00  Velkommen til Sund By Netværksdage 

Momentum for forebyggelsen – hvordan udnytter vi det?  

v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket  

Der er mange der vil være med i øjeblikket. Det hilser Sund By Netværket velkommen. Vi 

starter helt ude i tragten med Regionernes forebyggelsesudspil, KL's forebyggelsesudspil, Det 

nære og sammenhængende sundhedsværen og opdaterede forebyggelsespakker og tuner 

ind på mental sundhed. SBNdagene skal bygge bro mellem faggrupper, politikere og 

interessenter og invitere flere med i arbejdet for et mentalt sundere Danmark.  

Kl. 10.10 Velkommen til Billund Kommune 

v/ fra Billund Kommune 

Kl. 10.20  Mental sundhed, relationer og fællesskaber – en vindersag 

Spændende oplægsholder – vi venter på endelig bekræftelse 

Kl. 11.00 Ny viden om mental sundhed – Forebyggelsespakken og nye initiativer 

v/ Jette Jul Bruun, Enhedschef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for folkesundhed og Rasmus 

Baagland, Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen   

Kl. 11.25 Pause 
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Kl. 11.45 Hvordan bliver danskernes mentale sundhed i fremtiden, og skal vi ændre kursen nu? 

v/ Temagruppeformand for mental sundhed Peter Thybo, Ikast-Brande Kommune  

Kl. 12.15 Frokost 

Kl. 13.20 Stjerneløb - intro 

LEGO House tages i brug – seks projekter på LEGO husets åben offentlige rum, terrasserne. 

Mød Sund By Netværkets aktive projekter – korte sessions til inspiration (6x10 min.) 

 ABC for mental sundhed  

v/ Vibeke Koushede, projektleder og seniorforsker ved Statens Institut for 

Folkesundhed 

 Naturens Rige  

v/ Christa Breum Amhøj, leder af Center for virksomhedsudvikling og ledelse, 

Copenhagen Business School 

 Ungdomsskolernes arbejde med sundhed og trivsel v/ Holstebro Kommune 

 Sunde byer – aktiv medskabelse af byens rum v/ mangler endelig bekræftelse 

 Røgfri arbejdstid v/ Tina Thermansen Hjerteforeningen 

 Sunde borgere – fra kommune til kommune v/ Sigurd Mørk, Statens Institut for 

Folkesundhed 

Kl. 14.50 WHO om "adoption of the Copenhagen Consensus on Healthier and Happier Cities for All, a 

political vision for the future of the health and well-being of all people. Focus on people, 

participation, prosperity, planet, places and peace, for the health and well-being of all" 

v/ Monika Kosinska, WHO Healthy Cities Network 

Fredericia Kommune er nyt medlem af Healthy Cities netværket. Hør hvordan de politisk og 

på embedsmandniveau arbejder med den nye WHO dekleration. 

v/ Anne Marie Zacho-Broe, Velfærdsdirektør, Fredericia Kommune (mangler endelig 

bekræftelse) 

Kl. 15.20 Kaffe og kage med netværksaktivitet 

Byg dit samarbejdspotentiale i LEGO  

Kl. 15.45 Digital samskabelse og nye fællesskaber 

Brugen af digitale platforme er hastigt voksende – især blandt den yngre del af befolkningen. 

Youtube og andre medier er blevet en primær kanal i kontakten med og mellem unge. Hør tre 

korte "TEDtalks" som hver sætter fokus på brugen af digitale medier.  

1. "Derfor vil unge hellere se YouTube end DR"  

v/ Anne Sofie Cramer Rasmussen, DR og Stine Liv Johansen, Aarhus Universitet 

2. "Youtubere og bloggere skal få unge til at droppe rygning"  

v/ Jette Jul Bruun, Enhedschef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for folkesundhed 

3. Kommunalt eksempel på brugen af digitale platforme (Ikke bekræftet) 

 

Kl. 16.45  Tak for nu 

v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse 

Mulighed for at tjekke ind på LEGOLAND Hotel (2 km. fra LEGO House) 



 

Kl. 17.00 Mød Billund på brick-walk 

Guidet gåtur for de, der har lyst. Vi starter og slutter på pladsen foran hotellet (tilbage senest 

17.45) 

 

Kl. 18.30 Tapas og bobler – Samskabelse og leg  

LEGO House 

 

Velkommen til aftenens samskabende fest v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 

Hvorfor LEGO House? Hvad er læringen v/ CEO fra LEGO House 

Stående "middag" og leg i LEGO House 

Mød Sund By Netværkets faglige stolthed, temagrupperne!  

 Sunde arbejdspladser (1991)  

 Fysisk aktivitet (2002)   

 Mad og måltider (2002) 

 Tobak (2005) 

 Faldforebyggelse (2005)  

 Alkohol (2007)  

 Mental sundhed (2014) 

 Natur, udeliv og sundhedsfremme (2015) 

 Sundhed og lokalsamfund (2016) 

 Dokumentation og evaluering (2016)  

 Sundhed og beskæftigelse 

 Ledernetværk 

Kl. 22.00 Tak for i dag 

 

Program tirsdag den 17. april 2017 

kl. 9.00 Godmorgen og velkommen til dag 2 
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse 

 
Kl. 9.05  Hvad, der tæller, skal tælles og fortælles 

v/ Steen Hildebrandt, professor, ph.d. 
Kan vi bruge FN's Verdensmål til at ”frame” folkesundhedsarbejdet under 
bæredygtighedsagendaen? Hvordan bruges målene til at åbne døre for samarbejde på tværs?  
 

Kl. 9.45 Sundhedssystem vs. mennesket   

v/ Anne Margrethe Frank Lindhardt, psykiater, overlæge og formand for Psykiatrifonden  

- et sundhedssystemet/en psykiatri, der fokuserer på aktivitet frem for kvalitet? 

Kl. 10.15 Nye veje til brobygning mellem borgerne og sundhedsvæsenet  

v/ Social Sundhed (Aarhus eller København) – mangler endelig bekræftelse 

Social Sundhed er en gruppe af frivillige sundhedsfaglige studerende, der agere brobyggere 

mellem borgerne og sundhedsvæsenet.  Social Sundhed ledsager og støtter borgere der har 



 

svært ved at benytte og profittere af sundhedsvæsenets tilbud, for på den måde at gøre op 

med den sociale ulighed i sundhed.    

Kl. 10.45 Pause 

Kl. 11.00 Bliver samskabelse reproduktion af uligheden?  

Er det alligevel ikke eliten der får mest ud af det?  

Debat med morgenens oplægsholdere m.fl. 

- Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 

- Steen Hildebrandt, professor, ph.d. 

- Anne Margrethe Frank Lindhardt, formand for Psykiatrifonden 

- Lars AP, forfatter, kreativ strateg og flinkhedsforkæmper 

- Politiker fra Billund Kommune  

- En borger og en brobygger fra Social Sundhed er inviteret til at deltage og er en stemme i 

den løbende debat 

Debatten modereres af Jette Jul Bruun, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen 

Kl. 12.00 Flinkhed og positive bevægelser er løsningen på vores sundhedsudfordring!  
v/ Lars AP, forfatter, kreativ strateg og flinkhedsforkæmper  
Lars AP står bag bevægelsen og bogen Fucking Flink fra 2013, og han har med sit formidable 
overskud og ægte flinkhed fået over 150.000 mennesker med til at gøre Danmark til verdens 
flinkeste land.  

 
 
kl. 12.45 Tak for i år! 

v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 
 

Kl. 12.50 Madpakke to go! 

 

 - - - - - -  

kl. 13.00  Repræsentantskabsmøde  

Kl. 15.00 Slut  

 


