
 

  

 

 

 

 

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) 

Temagruppens overordnede formål er at styrke kommunale, offentlige og private arbejdspladsers 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for deres ansatte. Vi arbejder for, at arbejdsmiljø, HR og 
sundhedsfremme spiller sammen og at indsatser for sunde arbejdspladser både bidrager til de nationale mål 
for sundheden og til de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. 

I 2020, vil omdrejningspunktet for temagruppens arbejde fortsat være med fokus på følgende tre 
hovedområder:  

1. Mental sundhed  

2. Strategisk sundhedsledelse  

3. Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen  

Temagruppen spiller samtidig ind i Sund By Netværkets overordnede strategi 2017-2020, hvor vi: 

Styrket faglighed – vi er generøse  

I temagruppen deler vi generøst viden og erfaringer på tværs af kommuner, fagligheder, organisationer mfl. En 
stor del af temagruppens arbejde består i, at vi i mindre grupper arbejder, opsamler og udveksler erfaringer til 
gavn for hele temagruppen, og hvor temadagene er en vekselvirkning mellem teori og praksis.  

Lighed i sundhed – vi ser borgere som lige forskellige 

Temagruppen har fokus på, at bidrage til at fremme ligheden i sundhed ved, at flere vælger et røgfrit liv, at 
flere drikker mindre, at fysisk aktivitet og bevægelse er en naturlig del af de flestes hverdag og at mental 
sundhed og trivsel fremmes på arbejdspladserne.  

Strukturel forebyggelse – vi skaber fundamentet for det sunde valg 

Vi arbejder samtidig for, at det sunde valg bliver til det lette, og mest attraktive valg på arbejdspladserne, ved 
at tydeliggøre mekanismerne til at fremme sundhedsmæssig god adfærd og hæmme sundhedsskadelig 
adfærd. Dette med afsæt i metoder, der styrker strukturel forebyggelse og med fokus på strategisk 
sundhedsledelse på arbejdspladserne.  

 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Sundhed i alle politikker – vi baner nye veje 

I temagruppen inviterer vi løbende samarbejdspartnere ind som NFA, Arbejdstilsynet, Center for forebyggelses 
i praksis, Sundhedsstyrelsen, m.fl. og forsøger at påvirke og bidrage til lokale og nationale dagsordener i 
forhold til sundhed på arbejdspladsen 

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 møde mellem temagrupperne 
Mental sundhed, Beskæftigelse og 
sundhed og Sunde arbejdspladser.  
 
Temadag 1: Mental sundhed  
Temadag 2: Strukturel sundhed på 
arbejdspladsen og sundhedsledelse 
 
 

Temagruppernes medlemmer, 
ressourcepersoner samt 
forskere fra forskellige 
vidensinstitutioner 

18 -19 marts 2020 

KL - Kommunernes 
Landsforening 

Weidekampsgade 10, 2300 
København 
 

1 dags møde 

Strukturel sundhed på arbejdspladsen og 
sundhedsledelse 
 
 
 

Temagruppens medlemmer, 
ressourcepersoner samt 
forskere fra forskellige 
vidensinstitutioner 

 8 oktober 2020 

(Jylland, Aarhus) 
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