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Referat af møde mellem bestyrelsen og temagruppeformænd, sept. 2013 

 
Dato: den 5.9. kl. 12.30-16.30 i KL-huset 
 
Deltagere:  
Bestyrelsen: Peter Holm Vilstrup (Odense Kommune, formand), Ingunn S Jakobsen (Horsens Kommune, 
næstformand), Hanna Vestenaa (Holbæk Kommune), Susanne Rystok (Ringkøbing-Skjern Kommune), Uffe Nymark 
Breum (Vejle Kommune), Steen Rank Petersen, (KL) Jean Hald (Danske Regioner), Line Raahauge Hvass 
(Sundhedsstyrelsen) 
Sekretariatet: Christina Krog & Charlotte Iisager Petersen 
Temagrupper: Anna Bendtsen (alkoholtemagruppen, Frederiksberg Kommune), Mie Møller Nielsen 
(tobakstemagruppen, Gladsaxe Kommune), Mette Stoffer (mental sundhed temagruppen, Vejle Kommune), Diana 
Vig Lehmann (SKV, Viborg Kommune), Margit Andersen (Ikast-Brande Kommune, Sundhed på tværs 
temagruppen), Louise Theilgaard (Struer Kommune, Sundhed på tværs), Anne Blædel (Københavns Kommune, 
Sundhed på arbejdspladsen), Tine Thorsboe (Næstved Kommune, Sundhed på arbejdspladsen), Kasper Arnskov 
(Kost og fysisk aktivitet, Næstved Kommune).  
Afbud: Morten Hulvej Rod, SIF 
 
Kort opsamling på status fra temagrupperne 
Tobak  
Ny skabelon for møderne er indført: Kompetenceopbygning efterfulgt af gruppearbejde. Tematiserer møderne, 
har taget afsæt i forebyggelsespakkerne. KB og SST deltager med nyeste viden på alle møder. Temagruppen har 
det seneste år udgivet en ny publikation ”Ti skridt til god tobaksforebyggelse – revideret udgave” og nyt 
samtalemateriale i samarbejde med KB om etniske og rygestop (begge findes via www.sund-by-net.dk under 
Viden og Publikationer).  
Stop basen, rekruttering og samarbejde med læger (på baggrund af inspiration fra Københavns Kommune) og  
røgfri arbejdstid (i samarbejde med KB) er i fokus på de kommende møder.  
Arbejdsgrupper:  
Rekruttering af borgere 
Tobak på tværs – arbejder med projekt Røgfrihed for alle (seminar 22. jan.) 
Arbejde med praktiserende læger og hospitaler (Jean foreslår samarbejde med regionen, som vil kunne 
understøtte det arbejde) 
Unge og rygning – høster erfaring fra SST satspulje projektet om national model for bekæmpelse af rygning blandt 
udsatte børn og unge. 
 
Alkohol 
Temagruppen har 48 deltagere på maillisten, ca. 50% deltager på møderne og 1/3 deltager aktivt og er med til at 
drive arbejdet frem. Gruppen mødes to gange årligt, og derudover mødes arbejdsgrupperne to-tre gange 
yderligere. I 2013 har forebyggelsespakken, især brief intervention og frontpersonalet, haft gruppens interesse. 
Arbejdsgrupper: 
Unge og forældre 
Kort rådgivende samtale 
Uddannelse af frontpersonale (Sund By Netværket er inviteret af Sundhedsstyrelsen til at komme med input til 
hvad behovet er i kommunerne ift. at kompetenceopbygge frontpersonalet. Temagruppen har udviklet indhold, 
sekretariat deltaget og ansvarlig for afvikling af kurser for ”Train the trainers” for Sundhedsstyrelsen i 2013 og 
2014 (se nedenfor)). 
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Mental sundhed 
Nystartet temagruppe, der har afholdt første møde august 2013 på baggrund af initiativ af Mette Stoffer fra Vejle 
Kommune. Fokus de kommende to møder:.  
Mental sundhed og arbejdsmarkedet. 
Mental sundhed og folkeskoleområdet. 
Teamgruppen skal desuden drøfte vinkel på og tilgang til mental sundhed, hvor der forebyggelsespakken er med, 
men en mere positiv, salutogen tilgang ønskes.  
 
SKV i danske kommuner og regioner 
v. Diana Vig Lehmann, Viborg Kommune, projektleder på projektet 
Fase tre i gang (treårigt projekt). Fase tre har fokus på formidling.  
Gruppen havde en stand på SBNdage hvor de foreløbige erfaringer blev præsenteret.  
21. nov. afholder gruppen formidlings konference hvor de tre kommuner, der har været med i projektet (Kolding, 
Viborg og Fredericia) holder oplæg sammen med norske input. Tilmelding via hjemmesiden.    
 
Sundhed på tværs 
Forvirring omkring hvad gruppen skulle og hvilke temaer, der skulle i spil, da det er et meget bredt emne.   
Der har været interesse indenfor nudging, sundhedsøkonomi, lighed i sundhed, beskæftigelsesområdet og 
kommunikation på tværs ”Sådan fik vi hul igennem”.   
Stor succes omkring temadagen i august 2013 (omkring 80 deltagere) om potentialet i samarbejdet mellem 
sundheds- og beskæftigelsesområdet.  
Økonomi, relationel koordinering, evaluering og evidens er i fokus på de kommende møder i efteråret 2013. 
En meget bred gruppe med mange deltagere med forskellige interesser…  
Overlap mellem mental sundhed temagruppen og sundhed på tværs – koordinerer indbyrdes.  
 
Sunde arbejdspladser 
Hvad giver mening og hvad skal der til for at man kommer i gruppen – spørgeskemaundersøgelse blandt 
medlemmerne i gruppen og dagsordener/fokus i temagruppen tilrettelagt derudfra – alle har ansvar for arbejdet.  
Arbejder ud fra handleplanen som gruppen opdaterer hvert andet år, og som spiller sammen med strategien.  
Har de sidste år arbejdet med at udbyde kurser omkring sundhedsfremme på arbejdspladser, PSP, og har 
udarbejdet vejledninger på temaer hvor der er behov (7stk. er det blevet til).  
Samarbejdspartnere i temagruppen (SST, AT, Videnscenter for Arbejdsmiljø, arbejdsmiljørådet) og venter svar fra 
arbejdsmarkedsstyrelsen.  
CFP og temagruppen forventer at afholde tre temadage i 2014 om alle pakkerne og hvordan sundhed på 
arbejdspladsen spiller ind. 
Benchmark på den gode kommunale model for sundhed på arbejdspladsen og spørgsmål til vejledningerne er et 
nyt projekt temagruppen har i pipelinen for 2013/2014.  
Temagruppen ønsker sig gerne flere HR folk i gruppen. Deltagere er nu primært sundhedskonsulenter, 
arbejdsmiljømedarbejdere og enkelte HR folk.    
 
Kost og fysisk aktivitet 
Har gennem 2013 kørt med en ny mødeform hvor gruppen starter i plenum og derefter splittes op i kost og FA. 
Gruppen har udarbejdet fælles høringssvar til SST om forebyggelsespakken overvægt og vil samtidig gerne give 
fælles høringssvar til Faghæfte 21. 
SST, KOSMOS og Fødevarestyrelsen er faste medlemmer i gruppen.  
Madkulturen, KB og Dansk Skoleidræt er med på et årige ”prøvemedlemskab”. 
Har igennem 2013 haft fokus på implementering af sundhedspolitikker, nudging og forebyggelsespakken om 
overvægt, og vil fremadrettet have fokus på strukturel forebyggelse. 
 
Diskussion af eksterne samarbejdspartnere fx Center for Forebyggelse i Praksis (CFP) 
Temagrupperne er så godt som alle blevet opsøgt af CFP, og har drøftet mulighed for samarbejde. I nogle 
temagrupper giver det umiddelbart mening, i andre har det ført til et behov for en klarere rollefordeling af 
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hinandens opgaver/mål/tilgang til forebyggelse. I styregruppen for CFP arbejder man på en klarere profilering: 
Hvad kan vi sammen, og hvad kan vi hver især. 
 
Det blev foreslået, at SBN laver en folder om netværket, som CFP og andre har med på deres temadage mv. 
Sekretariatet undersøger om dette er en mulighed.  
 
Drøftelse af, om der er nye/andre samarbejdspartnere som vi gerne vil have med i temagrupperne: Opfordring 
sendes til temagrupperne om løbende at vurdere, hvem er de rigtige, og hvordan kan teamgruppen være proaktiv 
på det fremfor at takke ja/nej til henvendelser. Det er bestyrelsen, der efter indstilling fra temagruppens formand 
godkender nye samarbejdsparter, - kontakt sekretariatet for hjælp hertil. Et prøvemedlemskab tager 
temagruppen selv stilling til.  
 
Spørgsmålet: Hvad med brugerinddragelse…? blev rejst. En vigtig pointe eftersom borgerne ikke er med i 
temagruppernes arbejde, men måske skal være det, - særligt ift. udvikling af indsatser, produkter målrettet 
borgerne. Dog er samskabelse med borgere en del af kulturen for mange kommuner, hvorfor erfaringerne bringes 
i spil selvom borgerne ikke skal med til temagruppemøderne.  
 
Sikre at der ikke er overlap mellem grupperne 
Koordinering mellem temagruppernes møder – sekretariatet har overblikket, men tjek ligeledes kalenderen på 
hjemmesiden før I fastsætter mødedatoerne.  
 
Andre forslag 
Formandsnetværk mellem temagruppeformænd (pr. mail)    
Formandskabsmøde i forbindelse med SBNdage 
Afholde det årlige møde i januar, så det fortæller om det kommende arbejde i temagruppen 
Større projektansøgninger, der går på tværs af temagrupperne 
Kadence for aflevering af årsplan flyttes til septembermødet, og lave en del af mødet til arbejdsmøde, så 
temagrupperne koordinerer møderne med hinanden 
Årsplan udvides med målgruppe for mødet – afdeling, forvaltning, samarbejdspartnere mv.  
 
Konkret forslag 
Størrelsen på bevillingen på 10.000 kr. kan den reguleres efter gruppernes størrelse? 
Bestyrelsen diskuterede dette på deres møde dagen efter, og blev enige om at fastholde beløbet på 10.000 kr. pr. 
temagruppe. Dog er det muligt for den enkelte temagruppe at kontakte sekretariatet og bede om en 
ekstrabevilling i slutningen af året, hvis budgettet ikke hænger sammen. 
 
Healthy Cities Network – hvad kan temagrupperne få ud af det? 
Se slides fra Christina Krog.  
Lad os arbejde med det mind-set, der er i WHO/HCN 
Mulighed for at temagrupperne stiller spørgsmål/får inspiration til specifikke emner fra de andre koordinatorer i 
Europa 
Sundhed på tværs pga. deres tilgang til sundhedsområdet (social, politisk, trivsel og livskvalitet) 
Mulighed for studieture omkring specifikke emner 
Kontakt Christina i sekretariatet med konkrete forespørgsler.  
 
Stande på SBNdage 2014 
½ dag til næste år: Mere åbent og PR agtigt for at hverve nye medlemmer 
I 2013 var der for få besøg ift. tid investeret i standen 
Overvej antal stande vs. antal deltagere 
Workshops med temaer på SBNdage 
5 stande af gangen – hver med en times interval 
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Alkoholkurser for SST 
SBN er blevet inviteret af SST til at udvikle og afholde otte kurser i 2013-2014 – tjek: http://sund-by-
net.dk/nyhed/kurser-om-tidlig-opsporing-af-alkoholoverforbrug   
 
Evt. 
Ved tilmelding til temagruppemøder:  
Tilmelding kan differentieres, så kontakt sekretariatet hvis I ønsker en specifik information på tilmeldingen. 
Sekretariatet vil lave en boks til temagrupperne på hjemmesiden med info om, hvordan man bliver nyt medlem af 
en temagruppe? 
 
Bestyrelsens besøg hos temagrupper 
Bestyrelsen ønsker at besøge samtlige temagrupper i efteråret 2013 for at præsentere og drøfte strategi, 
indsatser og temagruppernes bidrag til arbejdet i SBN. Teamgrupperne bedes afsætte ½ time til 45 min på 
møderne nedenfor – efter aftale med det pågældende bestyrelsesmedlem:  

3. okt. Sundhed på arbejdspladsen (København) – Ingunn S. Jacobsen: ingunn.s.jacobsen@horsens.dk 
29. okt. Alkohol (Odense) – Peter Holm Vilstrup: pvh@odense.dk  
6. nov. Tobak (Gladsaxe) – Hanna Vestenaa: have@holb.dk 
12. nov. Mental sundhed – Hanna Vestenaa: have@holb.dk  
20. nov. Sundhed på tværs (Slagelse) – Uffe Breum Nymark: ufnbr@vejle.dk 
21. nov. Kost og fysisk aktivitet (Vejle) - Susanne Rystok: Susanne.Rystok@rksk.dk 
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