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Referat af mødet mellem temagruppeformænd og bestyrelsen den 3.november 2011 

Fremmødte: Camilla Meyer, Peter Holm Vilstrup, Annette Brask Brandi, Steen Rank Petersen, Malene Størup, 
Astrid Blom, Ingunn Jacobsen, Gitte Petersen, Anna Bendtsen, Lise Landgren, Henrik Nørgaard, Helle Beck  & 
Christina Krog.  
 
Afbud: Anna Smetana, Kurt Æbelø, Inge Kristensen & Henriette Hansen. 

Christina Krog (CRK) bød velkommen til dette årlige møde mellem temagruppeformænd og bestyrelsen. Mødet er 
et af de få, der står i vedtægterne, og har til formål at sikre formænd for netværkets aktiviteter og netværkets 
bestyrelse mødes og udveksler synspunkter og holdninger én gang årligt.  
 
Temagrupperne havde på forhånd indsendt skriftlig status, og indledte med at trække essensen fra deres 
temagruppe arbejde frem. Et bestyrelsesmedlem var udpeget til at være særlig opmærksom på en bestemt 
temagruppe, og havde til opgave at stille uddybende spørgsmål til gruppens arbejde og udfordringer. Øvrige 
deltagere kunne supplere undervejs.  

Peter V. for Tobak  
Ingunn J. for Sundhed på arbejdspladsen 
Camilla M. for SKV 
Annette B. for Alkohol 
Astrid B. for Sundhed på tværs 

Temagrupperne har forskellige aktuelle udfordringer, men kunne alle nikke til følgende som relevante for 
arbejdet i en temagruppe:  

 Gruppens organisering, medlemmer og andre kapaciteter (hvem kan være med/ikke med), 
tilrettelæggelse af arbejdet 

 Forventninger til formandskab, - fra SBN og fra temagruppens medlemmer 

 At holde fokus på kapacitetsopbygning og evaluering 

 At vælge relevant vinkel og perspektiv på temaet som giver mening lokalt for det enkelte medlem 

 Ønske om mere brug af hjemmesiden, samt om utilfredshed med den nuværendes funktioner og 
muligheder 

 Forankring af viden og erfaring, idet udviklingsprojekter afsluttes 

Tidligere har svaret på næsten alt i SBN lydt: Temagrupper!  
Udfordringerne for arbejdet i temagrupperne sammenholdt med presse lokalt, ”Value for money” og de 
foreløbige drøftelser i bestyrelsen om SBNs kommende strategi blev drøftet i mindre grupper resten af tiden 
sammen. Det handlede om fokus på temagruppen som aktivitet, og senere var der fokus på andre aktiviteter i 
SBN i fremtidens strategi, - aktiviteter, der kan supplere arbejdet i temagrupperne.  
 
Kommentarer og input til temagrupper som aktivitet:  
- Vigtigt at få værdi til vækst og vise lokalt: ”Hvad kom der ud af mødet i går?”. 
- Et årshjul for arbejdet i temagruppen kan synliggøre aktiviteterne, og måske anvendes for at tiltrække 
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medlemmer. Det er vigtigt, at opgaven er tydeligt defineret. 
- Det er en opgave for temagrupperne at beskrive ”de gode kommunale metoder” som opfølgning på ”de gode 
kommunale modeller”. Der er fortsat mange ressourcer i netværket, og det har værdi at være med i netværket.  
- SBN skal fortsat holde fokus på borgerrettet forebyggelse, så hvordan får vi klædt chefer/ledere på lokalt til den 
prioritering.  
- Navnet ”temagruppe” gør det meget erfa-agtigt og rent fagligt. Når der nu arbejdes med meget andet i 
temagrupperne, skal vi så kalde det noget andet, noget mere fleksibelt?  

Kommentarer og input til andre aktiviteter, som kan supplere temagrupperne:  
- Anvendelse af sociale medier - billigere og mere effektivt end at mødes. Mange bruger dem i forvejen, men også 
fx videokonference.  
- Opfølgning på modeller med metoder med evaluering, som forskere og kommuner har brug for. Fx et 
implementerings-netværk i samarbejde med forskning.  
- For politikere - fx læringsseminarer i Norge eller inspirationsdag for politikere om sundhedsfremme og 
forebyggelse. 
- Temadage/konference i partnerskab; Bidrage aktivt til at give netværket synligere profil. 
- Forløb for ledere, der kvalificerer sundhedsindsatsen i kommunerne (sundhedsledelse).  

Lidt løsere formuleret ideer:  
- SBN skal også bidrage til vidensskabelse.  
- Mere samarbejde/ vidensdeling på tværs af netværk.  
- At udbyde ”noget” mere ad hoc præget, der er spot-on på dagsorden. 

Timerne sammen var præget af gensidig interesse for at blive klogere på opgaverne og arbejdet i netværket, samt 
af stor tale- og diskussionslyst. Bestyrelsen arbejder videre med udarbejdelse af forslag til ny vision og strategi for 
Sund By Netværket – se køreplan for dette nedenfor. Men dagen bibragte også gode input til kommende 
aktiviteter, der kan indgå i puljen med projektansøgninger for 2013.  
Dagen afsluttedes med en fælles middag, hvor deltagerne havde mulighed for opfølgning på dagens mange 
drøftelser. 

Overordnet tidsplan for visions- & strategiproces 2013 
D. 27.10.11.: Temadag for koordinatorer – input til bestyrelsen. 
D. 03.11.11.: Møde mellem temagruppeformænd og bestyrelse – input til bestyrelsen. 
D. 10.01.12.: Arbejdsseminar for bestyrelsen om visions- og strategi 2013.  
D. 07.03.12.: Repræsentantskabsmødet med drøftelse af bestyrelsens oplæg til ny vision og strategi.  
April-juni 2012: Bestyrelsen fortsætter med visions- og strategiarbejdet indenfor det af repræsentantskabets 
givne mandat.  
Sensommer 2012: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde med drøftelse og godkendelse af Sund By Netværkets 
strategi for 2013. 
 


