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Temadag om sundhed på tværs – særligt for beskæftigelses- og sundhedsområdet  
 
Sund By Netværkets temagruppe Sundhed på tværs inviterer til en temadag om mulighederne i et samarbejde 
mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet. Dagen handler om, hvordan mental sundhed i form af fokus på 
empowerment kan være den fællesnævner, der kan bygge bro mellem beskæftigelsesområdet og 
sundhedsområdet? På dagen præsenteres du for praktiske erfaringer fra Viborg Kommune og Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Det er oplagt at tage to afsted sammen til temadagen, - en fra hvert område.  
 
Temadagen er fredag den 23. august kl.10. - 15.30  
Sted: KUC Kolding 
Konferencelokale 1, KUC Kolding, Ågade 27, Kolding 
 
Medlemmer af Sund By Netværket er velkomne, og deltagelse er gratis. Tilmelding på Sund By Netværkets 
hjemmeside (find arrangementet i kalenderen) efter først-til-mølle princippet senest den 16. august 2013. 
 
 

Program: 
 9.30 - 10.00  Kaffe 
 
10.00 - 10.15  Velkommen  
 
10.15 - 11.15 Beskæftigelse og mental sundhed – arbejde som sundhedsfremme v/ Anna Paldam 

Folker, konst. analyse- og innovationschef, ph.d. Psykiatrifonden 
 

• Hvad er sammenhængen mellem mental sundhed og empowerment  
• Hvilken rolle spiller beskæftigelse for mental sundhed og lighed i sundhed 
• Hvilken betydning har det ”at sætte borgeren i centrum” for indfaldsvinkel, indsatser og 

evalueringsmål  
 
11.15 - 11.30  Pause 
 
11.30 - 12.15 Fra myndighedsforvalter til facilitator v/ Jette Lorenzen, arbejdsmarkedschef,  

Viborg Kommune 
 
12.15 - 13.00  Frokost 
 
 
13.00 - 14.00  Kan der bygges bro mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet? 

v/ Ulrik Steen, ledende regionssocialoverlæge, Region Midtjylland 
 

• Brobygning mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet 
• Fælles sprog – har vi brug for et fælles sprog? 
• Rehabiliteringstanken 
• Tendenser – hvad sker lige nu? 

 
14.00 - 14.15  Pause 
 

 

 
 

Sund By Netværket 
Christina Krog 

 crk@kl.dk 
tlf. 3370 3375 / 22909105 

  D. 7. juni 2013 

 
 

 

                  
 
 

http://sund-by-net.dk/kalender


www.sund-by-net.dk  2 

14.15 - 15.15 Projekt MOVE – et samarbejde mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet i  
Ringkøbing-Skjern Kommune – eksempel fra praksis v/ Jette Enemark, socialrådgiver og 
Finn Chemnitz, udviklingskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune 

 
15.15 - 15.30  Afslutning på dagen  
 
Kontaktpersoner:  
Udviklingskonsulent Susanne Rystok, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Telefon: 99 74 15 99 / Mobil 20 18 33 03, mail:susanne.rystok@rksk.dk 
 
Forebyggelseskonsulent Anne Trangbæk, Viborg Kommune 
Telefon: 87 87 60 81 / Mobil 51 27 00 71, mail:at7@viborg.dk 
 
 
 


