
www.sund-by-net.dk  1 

 

 

 

Kære medlemmer af temagruppen for Mental Sundhed 

 

Det glæder os som formænd for temagruppen, at kunne invitere jer til en tilbagevendende begivenhed, nemlig 
Markedspladsen. Vi har gennem gruppens eksistens nydt godt af, at vores teoretiske muld, er velgødet ud fra en 
salutogen forståelsesramme, og at kyndige fagpersoner udefra, har belyst mental sundhed fra mange vinkler.  

Nu retter vi blikket mod medlemskommunerne og  håber, at DU har lyst til at fortælle om et eller flere af jeres 
kommunes gode, skæve, nytænkende, snurrige, inspirerende, anderledes projekter, der omhandler mental 
sundhed. Det kan være projekter, som har kørt godt gennem længere tid, eller helt nye indsatser, som jeres 
kommune har på tegnebrættet og/eller innovative og kreative tilbud. Det handler om, at dele vores egne 
kompetencer, idéer og erfaringer. Det er helt op til dig.  

Tidsrammen for hvert indlæg er 10 - 15 minutter. Præsentationsformen og indholdet bestemmer du selv, samt 
om du har lyst til at afsætte lidt tid til spørgsmål og feedback.  

Gennem ”turbo-præsentationerne”  kan vi inspirere hinanden, danne netværk på tværs af kommunerne, og  få et 
enestående indtryk af den mangfoldighed, der ligger i arbejdet for at fremme mental sundhed til borgere i alle 
aldre og i alle funktionsniveauer. 

Lisbeth Holm Olsen fra Center for forebyggelse i praksis giver et perspektiv på, hvordan man kan arbejde med 
planlægning og implementering af mental sundhedstiltag i en tværgående organisering, samt drøfter erfaringer 
med og udfordringer i kommunernes implementering. 

 

For at koordinere dagen, få teknikken til at spille, nå alle pauserne og den gode mad, bedes du indsende din 
præsentation til Jens Kristoffersen jens.kristoffersen@koege.dk senest d. 1. nov. 2015.  

Markedspladsen løber af staben den 19. november klokken 9:30 – 15:30 i Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense 

På dagen bedes du selv medbringe relevante hand-outs, pjecer, foldere m.v., som kan inspirere andre.  

Nærmere program offentliggøres på hjemmesiden. Vi glæder os til en inspirerende medlemsdag!  

Mange hilsner 

 Else Kirk, Peter Thybo, Jens Kristoffersen og  Mette Skov Stoffer  

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

Markedsplads d. 19. nov. 
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