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REVIDERET program for Sund By Netværkets temagruppemøde om mental sundhed og beskæftigelse  

Tid: Den 12. november kl. 10 – 15.30 
Sted: Havneparken 14 A i VEJLE 
Pris: 200 kr. pr deltager til forplejningen (opkræves efter mødet, og evt. slet ikke, afhængig af deltagerantal) 

NB. Mødet er flyttet til Vejle pga. den mere centrale geografiske placering  
 
Dagen er for medlemmer af temagruppen. Hvert medlem har max. to pladser, dvs. der kan tages én gæst med fra 
arbejdsmarkedsområdet. Der er tre formål på dagen, som vi forsøger at få indfriet på dagen på vidt forskellig vis. 

Formål med temagruppe mødet er 

a) Tydeliggørelse af temagruppens værdigrundlag, der udgøres af den salutogene ide  
b) Inspiration og ny viden om beskæftigelse/arbejdsmarked 
c) Refleksioner over forventninger til og medejerskabet/deltagelse i temagruppen 

 
Program 

Kl. 9.30 – 10.00   Morgenbolle og kaffe 

Kl. 10.00 – 10.45  Opsamling af tidligere oplæg om den salutogene ide (a) 

Sidemandssamtale om (15 min.):  

 Hvad er du mest inspireret af i den salutogene model, hvilke tanker sætter tilgangen i gang hos dig? 
 

 Introduktion til hjemmeopgave – deadline d. 1. februar 2014:  
Giv et/flere konkrete eksempler på, hvordan du/din kommune arbejder med mental sundhed i et 
sundhedsfremmende perspektiv og med temagruppens værdigrundlag i baghovedet. Disse eksempler 
(film, artikler, hjemmesider m.m.) skrives i skabelonen på netværkets opslagstavle, og indsendes: 
http://sund-by-net.dk/opslagstavle/skriv. Derved bidrager alle i temagruppen til at inspirere hinanden (og 
andre) med tiltag og indsatser ift. mental sundhed.  

 
Kl. 11-12  Beskæftigelse og empowerment v. Jette Lorentzen, Viborg Kommune  

Jette Lorentzen fortæller om sit arbejde med at udvikle Viborg Kommunes tilgang til en 
ressourcebaseret tilgang til borgeren i arbejdsmarkedsafdelingen. Hun fokuserer særligt 
på de mentale processer for medarbejderne/ledelse og om hvordan de arbejder med det 
i Viborg.  
Vi er opmærksomme på, at flere kan have hørt Jette tidligere, og er i dialog med Jette 
herom. Desuden har vi efter frokost mulighed for at debattere med Jette, og spørge ind til 
erfaringerne specifikt ud fra et mentalt og salutogent perspektiv.  

Kl 12 – 12.45   Frokost 

Kl. 12.45 – 13.40  Debat med spørgsmål fra salen (b) 

13.40 – 14.00   Kaffe og sødt 
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14.00 – 15.00 Lær at tackle job og sygdom v/chefkonsulent Nicolai Holm Faber og direktør Charan 
Nelander 
Hør om Komiteen for Sundhedsoplysningens kursus for sygedagpengemodtagere med 
langvarige lidelser. Det udbydes til alle kommuner fra 2014, og er Beskæftigelses- og 
Sundhedsministeriets seneste initiativ for at skabe en helhedsorienteret indsats for at få 
borgere hurtigere tilbage i beskæftigelse på trods af helbredsproblemer 
 

15.00 – 15.30 Besøg fra bestyrelsen 

Netværkets bestyrelse vil gerne besøge samtlige temagrupper i 2013 og drøfte strategisk 

udvikling og retning ift. temagruppernes arbejde.  

 

15.30 – 15.45 Tak for i dag  

 


