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Dagsorden Temagruppemøde Beskæftigelse og Sundhed  

Mandag den 23. november kl 10-15 

Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C, Stuen, Mødelokale 0.12 

 

1. 10-10.15 Velkommen og præsentation med kaffe og brød. 

 

2. 10.15-11.30  Oplæg om kurser i Odense Kommune omkring ”Mødet mellem 

sagsbehandlerne i jobcentret og psykisk sårbare”.  Leder i jobcentret Peter 

Valentin vil fortælle om baggrunden for at igangsætte rækken af kurser for 

sagsbehandlerne. Hvorfor har der været behov for dette?  Dernæst vil Berit Juel 

Rasmussen som underviser på kurset fortælle om kurset.  På kurserne inviterer Berit 

borgere til at fortælle om deres situation og deres møde med systemet og hvad der har 

virket for dem, hvilket sagsbehandlerne har været meget positive overfor. Vi 

undersøger om en af disse borgere ligeledes vil komme til temadagen.  

 

11.30-11.45 pause 

 

3. 11.45-12.45 Oplæg om arbejde med konceptet robusthed.dk. i Århus Kommune. 

Susanne Gammelgaard, projektleder og tidligere jobvejleder fortæller om konceptet, 

hvordan det anvendes og hvordan borgerne oplever det. Robusthed handler om mental 

sundhed og om at blive god til at klare dagens udfordringer. Læringen kan bruges til at 

gøre det nemmere at træffe gode beslutninger og forebygge stress & konflikter. 

Målgruppen i dette projekt er de borgere på kontanthjælp, der er længst væk fra 

arbejdsmarkedet, aldersgruppen er 20-40 år.  Målet er at styrke dem i overgange fra 

kontanthjælp til job eller uddannelse, hvor der er stor risiko for frafald og for at de 

kommer tilbage på kontanthjælp igen. Konceptet består af enkle redskaber, som de kan 

tage i brug, når de står i en svær situation.  

 

Spørgsmål til overvejelse inden temadagen: 

i. Hvordan understøtter I unge/voksnes vej mod job og uddannelse?  

ii. Hvordan indgår mental sundhed hhvs mestring i samarbejdet mellem sundhed 

og beskæftigelse i jeres kommune? 

 

4. 13.00-14.00 Frokost og runde fra kommunerne. Orientering om indsatser på 

tværs af beskæftigelse og sundhed – hvad sker der af initiativer, hvor vi kan lære af 

hinanden? 

 

Orientering fra planlægningsgruppen.   

 

Spørgsmål til overvejelse: 

 

a. Hvordan fremmer temagruppen bedst dialogen mellem kommunerne, så vi får 

belyst og udviklet vores viden og erfaring?  

http://robusthed.dk/da/
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b. Er der nogle kommuner, der har samarbejde mellem beskæftigelse og 

forløbsprogrammer for KOL/Diabetes /hjertesygdom? 

 

På mødet sender vi en pc rundt med et excelark, hvor I meget gerne må taste 

samarbejde. Det er dette excelark – I må meget gerne udfylde hjemmefra 

 

5. 14.00-15.00. Næste Temagruppemøde mandag d. 7. marts 2016. Emne og 

planlægning. Hvem kan planlægge dette møde? 

 

Forslag til emner, de næste møder: 

a. Flygtninge/indvandrere og sundhed (herunder forløbsprogrammer) 

b. Samarbejdet ind i drift og kerneydelser 

c. Kommunikation på tværs af afdelinger og på tværs af myndigheder og udførere.  

d. BIP projektet – update på resultater 

e. Tidlig opsporing af stort alkohol forbrug i Jobcentre 

https://docs.google.com/document/d/1IruJdiyJvgbUUxTdFb_o-2xQ22npTb4FhOrVYCfRoYY/edit

