
27. januar  Programpunkt Indhold Personer 
10.00-10.15 Velkommen – den 

formelle del 
Velkomst, nyt om SBN og et fremadrettet 
blik!  

v. formand Otto Ohrt   
og sekretariatschef 
Charlotte Iisager 
Petersen  

 
10.15-10.30 Godmorgen og 

rammesætning for indhold 
og proces. 
Mine forventninger og 
udbytte. 

Kort introduktion til programmet 

 

v. Lone Dawe 

10-30-10.45 Vi deler erfaringer om 
succesfulde (tværgående) 
sundhedsprojekter 

Proces – med fokus på deling af gode 
erfaringer. Forbered dig hjemmefra: 

 Hvad ønsker jeg at høre om fra en 
anden koordinator? 

 Hvilke gode erfaringer ønsker jeg 
at dele med de andre 
koordinatorer? 

v. Lone Dawe 

10.45-11.45 Kommunen i dag: 
Udfordringer og 
muligheder – inspiration til 
at manøvrere i den på en 
ny måde 

Fagligt oplæg om den moderne 

kommune. Forstå den moderne kommune 

og dermed din ramme. 

v. professor i offentlig 

administration og 

demokrati på RUC 

Eva Sørensen 

 

11.45-12.00 Pause og netværksaktivitet   v. Lone Dawe 

12.00-12.30 Få sundhed på 
dagsordenen – forstå dine 
samarbejdspartners 
tænkemåder 

Fagligt oplæg: Hvilke argumenter ”duer” 
på de andres banehalvdel. Lær at forstå 
dine samarbejdspartnere (fra kommunen) 
og hvordan de tænker. Potentialet er 
stort! 

v. Lone Dawe 

12.30-13.30  Frokost 
 

  

13.30 – 14.30 Skab merværdi i din 
kommune: Lær at lytte og 
stille de rigtige spørgsmål 

Fagligt oplæg og gruppeøvelse: Fra 
diskussion til dialog. Lær at stille 
spørgsmål og lytte – og kom igennem med 
dit budskab. 

v. Lone Dawe 

14.30-14.50 De gode erfaringer Hør erfaringer fra to koordinatorer og 
hvordan de fik indflydelse i deres 
kommuner 

v. SBN to 
koordinatorer 
 
 

14.50 – 15.15. Saml op på dagen indtil nu Dialog i grupper:  

 Hvad forstår jeg nu om rammen for 
min indflydelse 

v. Lone Dawe 



 

28. januar  Programpunkt Indhold Personer 
9.00-9.30 God morgen 

 

Sig godmorgen til dig selv 

Nedsættelse af dagens arbejdsgrupper 

v. Lone Dawe 

 9.30-10.30 Idebørsen: Få gode ideer 

fra andre og del dine 

bedste ideer  

Speed dating med udgangspunkt i de 

plancher, som blev lavet på dag 1. Få gode 

ideer uddybet og giv selv mere viden fra 

dig.  

v. Lone Dawe 

10.30-11.15 Koordinator med effekt: 
Hvornår lykkes du med at 
få talt sundhed ind i ker-
neopgaverne  

Fagligt oplæg og dialog i netværksgrupper: 

Lidt inspiration fra det narrative univers og 

omsætning til din verden. 

v. Lone Dawe 

11.15-11.30  Pause   

11.30-12.15 Fra ide til handling Faglig oplæg: Idè, projektudvikling og 
evaluering.  

v. Lone Dawe 

12.15.12.45 Mit næste skridt – hvad 
gør jeg hjemme i min 
kommune i morgen 

Refleksion og dialog i grupper. 
 

v. Lone Dawe 

13.00 Tak for i år! 
Madpakke to go 
 

 v. Otto Ohrt og 
Charlotte Iisager 
Petersen 

 

 Hvad skal jeg have ekstra 
opmærksomhed på ift. at tale 
sundhed ind i andres kerneydelser? 

15.15.-15.45 Mindful pause  Mindfulness øvelse 

 Kaffe the, frugt, kage 

v. Lone Dawe 

15.45-16.15 Tænk som din chef: Hvad 

ønsker din chef sig af dig 

og Sund By Netværket 

Tilbagemelding fra Sund By Netværkets 
rundtur til 12 kommuner i 2015 og kort 
øvelse. 

v. Otto Ohrt og  
Charlotte Iisager  
Petersen 

16.15-16.45 ”X”-modellen: At kopiere 

og bruge andres ideer  

Hør om andre koordinatorers erfaringer 
og hvordan de fik oversat gode ideer fra 
andre kommuner til deres egen 
kommune. 
 

v. SBN koordinatorer 
 

16.45-17.00 Afrunding på dagen – hvad 

tager jeg med fra dagen i 

dag 

Proces - refleksion v. Lone Dawe 

19.00 Middag 
 

  


