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Årsplan for Sundhed på arbejdspladsen for år 2014 

 

 
Hvad er temagruppens formål, og hvilket behov indfrier temagruppen for netværkets medlemmer og ift. 
Sund By Netværkets strategi 2013-16 (max 10 linjer) 

 
 

Formålet for temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som 
omdrejningspunkt. 
 
Temagruppen bidrager til at samle og dele erfaringer/ viden om sundhedsfremme på arbejdspladsen 
med det øvrige netværk.  
 
Tydeliggør hvilke rammer, der kan arbejdes med på arbejdspladsen for at styrke den strukturelle 
forebyggelse og den sociale lighed i sundhed.  
 
Styrker fagligheden blandt netværkets medlemmer i form af vejledninger og kurser.  
 
Vedhæftet gruppens handlingsplan for 2013-2014, hvor projekterne er relateret til netværkets strategi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lav en årsplan, der angiver mødeaktivitet for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 1. 
januar for at modtage bevilling på 10.000 kr. til temagruppens arbejde eller forplejning det kommende år.  
 

 
Mødets tema/fokus  

 
Målgruppe for mødet – 
hvem deltager fra 
medlemmerne?  

 
Hvordan er temaet 
relateret til Sund By 
Netværkets strategi?  

 
Tid og sted 

Tre temadage: ”Kommunen 
som sundhedsfremmende 
arbejdsplads ” 

Chefer, konsulenter og 
planlæggere der 
arbejder strategisk med 
borgerrettet sundhed 
og arbejdsmiljø/HR.  

Der er fokus på de 
kortuddannedes sundhed, 
hvilket er i tråd med SBN’s 
indsatsområde for at 
fremme lighed i sundhed. 

København den 4.marts, 
Kolding den 12.marts og 
Aalborg den 27. marts. 

Ansvarlig: Anne Blædel i 

 

Sund By Sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
Tlf. 3370 3580 
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samarbejde med KL og 
Center for Forebyggelse i 
praksis. 

 

Todages møde. 
 
Fokus for mødet er  bl.a. 
sundhed i kerneopgaven, 
evaluering af arbejdet i 
2013 og de tre temadage 
”Kommunen som 
sundhedsfremmende 
arbejdsplads” (se ovenfor)  
 
Arbejde videre med 
projekterne i handleplanen 
for 2014, herunder 
resultaterne af benchmark 
af Den kommunale model 
m.v.. 
 
 

Temagruppen Af handleplanen fremgår 
det, hvordan de forskellige 
projekter relaterer sig til 
strategien.  

Vejle Center Hotel, Willy 
Sørensens Plads 3, 7100 
Vejle. 
 
Ansvarlig: Annie, Kristina 
og Anne. 
 

Temagruppemøde i 
efteråret med fokus på 
projekterne i 
handlingsplanen samt 
udarbejdelse af ny strategi 
for 2015-16.  
 
 

Temagruppen Af handleplanen fremgår 
det, hvordan de forskellige 
projekter relaterer sig til 
strategien. 

Tid og sted endnu ikke 
fastsat.  

    

 

Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete produkter til bl.a. at vidensdele med hele 
netværket:  

 Tre temadage: ”Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads ” er planlagt til at blive afholdt i 
samarbejde med KL og Center for Forebyggelse i praksis. Fokus for temadagen er kommunale 
arbejdspladser med mange kortuddannede medarbejdere og kommunernes muligheder for at benytte 
egne arbejdspladser som sundhedsfremmende arena. Det handler både om konkrete tiltag i relation til 
arbejdet med kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed samt om, hvordan kommunen 
mere overordnet kan arbejde strategisk med sundhedsfremme for at fremme medarbejdernes sundhed 
og reducere social ulighed i sundhed.  

 Markedsføre temagruppens vejledninger i relevante sammenhænge. 

 Gennemføre workshops om sundhedsfremme på arbejdspladsen på relevante konferencer 

 Følge op på benchmarken af Den gode kommunale model. 
 


