
 

  

 

 

 

 

Årsplan og aktiviteter i temagruppens navn for 2020 

Kære temagruppeformandskab 
Vi vil bede jer udfylde nedenstående skema og sende retur til sekretariatet (post@sundbynetvaerket.dk) senest den 
29. november 2019.  
 

Sund By Netværkets strategi for 2017 – 2020 har fokus på lighed i sundhed, sundhed i alle politikker, 
strukturel forebyggelse og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Læs hele strategien: 
https://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/ 
 
Hvad er jeres temagruppes formål og hvordan hænger gruppens arbejde sammen med Sund By Netværkets 
strategi 2017-2020? (max. 10 linjer) 
 

Det er temagruppens formål at sætte spot på indsatser som gør en afgørende forskel for borgeres liv 

på baggrund af teoretiske, evidensbaserede og praktiske tilgange til mental sundhed.   

Temagruppen for mental sundhed fungerer som brobygger mellem den nyeste forskning på området 

og kommunale indsatser og initiativer.   

Temagruppen for Mental Sundhed arbejder med mental sundhedsfremme og forebyggelse; 

beskyttende faktorer, hvorved vi fremmer den mentale sundhed mere end vi udelukkende fokuserer 

på risikofaktorer og behandling 

En af grundstenene i temagruppen er, at vi søger inspiration og samarbejde på tværs af forskellige 

kommunale driftsområder, afdelinger samt de tilhørende fagligheder.  

 
 

Vi forventer, at I arrangerer 2-4 møder i temagruppen i 2020. Ét eller flere af dem meget gerne sammen med 
en af netværkets andre temagrupper – se en oversigt over temagrupper og kontaktoplysninger på 
formandskaber her: https://sund-by-net.dk/temagrupper 

 
Mødets tema 
Angiv en kort teasertekst.  
 

 
Målgruppe  
Det er en stor hjælp for 
netværkets koordinatorer, hvis I 
angiver professioner/afdelinger 
mødet er målrettet mod. 

 
Tid og sted 
Sted kan altid opdateres, men 
angiv gerne datoen for 
aktiviteten/ mødet. 

 
2 dages temagruppemøde om mental 
sundhed og stress 
Temagrupperne ‘Sunde arbejdspladser’, 
‘Mental sundhed’ og ‘Sundhed og 
beskæftigelse’ har planlagt to 
spændende dage om stress. Det er 
bekymrende, at stressniveauet stiger i 
den danske befolkning, og det er særligt 
bekymrende, at stigningen er størst 
blandt den yngre generation. Hvis denne 
udvikling skal vendes, er det vigtigt både 
at vide noget om de bagvedliggende 
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årsager, og samtidig sætte fokus på de 
beskyttende faktorer for vores mentale 
sundhed generelt. 
 
 

 
 
Den ensomme ældre 
Ensomhed fylder mere og mere i 
samfundsdebatten og flere målgrupper 
rammes af ensomhedsfølelsen i en grad 
som påvirker deres mentale sundhed. Vi 
vil på denne temadag sætte fokus på 
ensomhed blandt ældre og særligt med 
fokus på beskyttende faktorer. Dagen 
byder på oplæg samt markedsplads, så 
du tager herfra med ny inspiration.  
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