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Velkommen til 
Sund By Netværksdage 
2015
SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus på, hvor-
dan de to områder kan samarbejde og inspirere hinanden til kreative løsninger, 
der øger trivslen og beskæftigelsesmulighederne for borgerne.

De to netværksdage er bygget op omkring principperne fra Den Kreative 
Platform, en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe 
kreativitet og nytænkning. Og derfor tager dagene i år form af en camp, hvor vi 
sammen skaber ideer, viden og løsningsforslag. Men SBN-dagene er selvfølgelig
også som altid input i form af ny viden - og masser af netværk.

Vi glæder os til at møde jer alle.

Otto Ohrt, Formand for bestyrelsen 
Sund By Netværket

Gitte Grønnemose Butler, Sekretariatschef 
Sund By Netværket

16.-17. marts 2015
Fængslet, Horsens



Program dag 1
Mandag den 16. marts 2015

9.30-10.00 Ankomst og morgenmad
Fængslet, Horsens

Åbning af Sund By Netværksdage 2015
Henrik Dam Kristensen (S), beskæftigelsesminister
Ellen T. Schmidt (S), formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget, 
Horsens Kommune

Velkomst og introduktion
Otto Ohrt, formand. Sund By Netværket

No cure no pay
Et offentlig–privat samarbejde med hurtig afklaring af sygemeldte
borgere har sparet flere kommuner for millioner af kroner.  
Kun i tilfælde af en besparelse skal kommunen betale for ydelsen.
Peter Goll, direktør for borgervendte ydelser, Falck Healthcare

Pause med kaffe og sunde snacks
Frokost serveres relativt sent, så det er en god idé at forsyne sig i pausen.

Den Kreative Platform
Introduktion til procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe 
kreativitet og nytænkning. Jonna Langeland Christensen og Louise Byrge Sørensen, 
Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse, Aalborg Universitet

Frokost
Nærende fængselsbuffet.

Work and health in urban populations: How to reduce vulnerability
Sammenhæng mellem sundhed, trivsel og beskæftigelse.
Johannes Siegrist, professor i medicinsk sociologi, Heinrich Heine University 
Düsseldorf

Pause med kaffe og sunde snacks

Workshop
Udvikling af nye ideer til trivsel, sundhed og beskæftigelse.
Jonna Langeland Christensen og Louise Byrge Sørensen, Forskningsgruppen for 
Uhæmmet Vidensanvendelse, Aalborg Universitet

19.30 Festmiddag
Tre-retters festmiddag med øl, vin og musik frem til midnat.
Underholdning med ATS Live. Satireskribenterne fra Politikens bagside “At Tænke 
Sig” optræder med et politisk satireshow.



Program dag 2
Tirsdag den 17. marts 2015

9.00-9.30 Morgenkaffe og frugt
Fængslet, Horsens

Velkommen til dag 2
Gitte Grønnemose Butler, sekretariatschef, Sund By Netværket 

Workshop
Udvikling af nye ideer til trivsel, sundhed og beskæftigelse.
Jonna Langeland Christensen og Louise Byrge Sørensen, Forskningsgruppen for 
Uhæmmet Vidensanvendelse, Aalborg Universitet

Pause med kaffe og sunde snacks

Best Practice: Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse skaber 
bevægelse for borgeren
Praktiske erfaringer med samarbejde mellem sundhedsforvaltning og jobcentre.
Hans Christian Knudsen, beskæftigelseschef, Hedensted Kommune

Konkrete ideer til trivsel og beskæftigelse for ledige
Præsentation af mere end 25 kreative løsninger, udviklet på Netværksdage 2015.
Jonna Langeland Christensen og Louise Byrge Sørensen, Forskningsgruppen for 
Uhæmmet Vidensanvendelse, Aalborg Universitet

Politisk debat og panel
Sådan sikrer vi, at intentionerne om brobygning mellem sundhed og beskæfti-
gelse omsættes til trivsel og beskæftigelse for den enkelte borger.
Med blandt andre Peter Sørensen, borgmester, Horsens kommune

13.00 Ta’ med på rejsen-frokost
Tak for i år!



Det praktiske

Adresse
Fængslet
Fussingsvej 8
8700 Horsens
Telefon: 7610 0011

Transport til og fra Hotel Scandic
Det tager ca. 20 min. at gå og 5 min. i bil eller taxa fra hotellet til Fængslet.  
Der er ingen direkte buslinjer.

Vær opmærksom på, at der ikke bliver tid til at tage på hotellet inden middagen 
mandag, så det er en god ide at tjekke ind på hotellet om morgenen og have  
eventuelt skiftetøj med til Fængslet.

Bagage
Det er muligt at få opbevaret bagage i et aflåst lokale i Fængslet.

Parkering
Der er gratis parkeringspladser ved Fængslet. Her kan man også lade bilen  
stå om natten, hvis man vælger at gå hjem til hotellet efter festmiddagen.

Kontakt
Har du spørgsmål, så kontakt os endelig på mail eller mobil:

• Gitte Grønnemose Butler, sekretariatschef, gigb@kl.dk, 2443 7292

• Charlotte Iisager Petersen, konsulent, cip@kl.dk, 2480 4503

• Louise Dal, projektleder, lod@kl.dk, 4245 0990

• Jonathan Faarborg Lehmann, studerende jfl@kl.dk, 3370 3580

Vi er alle til stede i Horsens under Sund By Netværksdagene.


