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Sunde arbejdspladser – temagruppemøde den 13. oktober 2016 

Mødet holdes i Kl-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. fra kl. 10-16.00 

Kaffe fra kl. 9.30 

Program den 13. oktober 2015 

10.00 -

10.30 

 

Præsentation og velkomst til nye medlemmer 

Vigtigt, at deltage aktivt i temagruppen 

 

Vidensdeling: – hvad er jeg optaget af lige nu? Hvad fungerer rigtig godt? 

 

10.30 -

10.45 

Nyt fra Sund By sekretariatet  

Inger orienterede fra sekretariatet om 

Erhvervsskoleprojektet, som fortsætte. Projektet tilbyder elever på erhvervs- 
og produktionsskoler sundhedssamtaler. Formålet med samtalerne er at styrke og 
understøtte eleverne i deres sundhed og trivsel. 

To nye projekter i netværket i år 

Naturens Rige 

Undersøger, hvordan naturen kan bidrage til vores mentale sundhed. Der er 7 
kommuner med (Middelfart, Næstved, Rødovre, Vallensbæk, Herning, Ringkøbing 
Skjern og Viborg Kommune). Kontaktperson er Louise Dal. 

Rygestop på dit sprog 

Det andet nye projekt er Rygestop på dit sprog, hvor vi -  i samarbejde med 
Stoplinen – udvikler rygestopmateriale og telefonrådgivning på andre sprog end 
dansk. 

Temadag om faldforebyggelse 

Den 27. oktober i Mødecenter Odense. Vi relancerer vi den nyreviderede “8 
anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker – den gode kommunale model” 
og genopliver Sund By Netværkets temagruppe om faldforebyggelse. 

Opstart af ny temagruppe Dokumentation og Evaluering 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Den 2. nov. er der opstartstemadag for vores nye temagruppe Dokumentation og 
Evaluering. 

10.45-

11.45 

Hvordan blev Nordea Liv og Pension Danmarks sundeste arbejdsplads?  

Oplæg ved Nina Frimodt-Møller, Nordea Liv og Pension  

11.45-

12.15 

Formands valg 

Fremadrettet er der ønske om at have to eller flere formænd som formandskab for 
temagruppen. I forbindelse med to-dages mødet i foråret vælges hvert år ny(e) deltager(e) 
til formandskabet for en to-årig periode. Således vil formandskabet bestå af både erfarne og 
nye medlemmer. 
 
Til formandskabet hører følgende opgaver: 

 To årlige møder i temagruppen Sunde arbejdspladser (to-dages møde i foråret i 
Vejle og oktober-møde i København). Til de to møderne hører Dagsorden, kontakt 
til oplægsholdere, mødeledelse og mødefacilitering, budget, forplejning og eventuel 
overnatning.Tilmeldingerne til de to møder står  Sund By sekretariatet for. 

 

 Ansvar for udarbejdelse af handleplan for temagruppens arbejde 
 

 Eventuel deltagelse i Sund By Netværksdage. 
 

 
Til formandsnavnet hører følgende opgaver: 

 Respons på henvendelser fra eksterne og nye medlemmer og lobby-arbejde for 
fastholdelse og rekruttering af medlemmer i temgruppen. 

 

 Koordinering med Sund By Sekretariatet. 
 

 Et årligt formandsmøde med formænd i de øvrige temagrupper i september 
 

 Oversigt/blik over deltagere i temagruppen. 
 
Som formandskab blev valgt følgende deltagere:  
Pernille og Rikke fra Aarhus Kommune og Tommy fra Greve Kommune er formandskab. 
 
Inger fra Aalborg Kommune er kontaktperson via hjemmesiden. 
Kontaktperson og formandskab koordinerer opgaverne mellem sig. 

 

12.15-

13.00 

Frokost 

13.00-

14.00 

Oplæg om Partnerskabet Sammen om mental sundhed 

Oplæg ved Martha Monrad Hansen, Komiteen for Sundhedsoplysning – og nyt 

medlem af temagruppen 

http://sundhedsformidling.dk/projekter/partnerskab-for-mental-sundhed.aspx 

14.00- 

14.45 

Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne 

Strategisk sundhedsledelse: Arbejdsgruppen har ikke været samlet siden temadagene i 
marts. Filmen der er produceret om strategisk sundhedsledelse, er nu lagt op på Sund By 

http://sundhedsformidling.dk/projekter/partnerskab-for-mental-sundhed.aspx
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Netværkets hjemmeside (se filmen her). Der er ved at blive udarbejdet uddybende 
materiale, som snart er på vej ud. 

”Sundhedskonsulent-uddannelsen” løber af staben igen i 2017, til ansatte i kommunerne 
som arbejder med sunde arbejdspladser/HR. Der har fra Sund By netværkets sekretariat 
været en drøftelse af, at konsulent uddannelsen måske ikke skal ligge i temagruppen, da 
det er en tværgående uddannelse. 

Private arbejdspladser: Arbejdsgruppen har afholdt telefonmøder. Målet er at udvikle en 
generisk model, som kan bruges til både private og offentlige arbejdspladser. Inger har 
sendt materiale ud om dette. Arbejdsgruppen arbejder med viden og informationsdeling, 
sundhedstilbud, kampagner.  Der arbejdes på forskellige niveauer, det strategiske, med 
involvering af ledelsen, og introduktion af sundhedsledelse, workshop for ledelse, 
motivationsworkshop for medarbejdere. Således at det kan virke som en katalysator for at 
virksomheden selv kan arbejde med sundhed. Derudover kigger arbejdsgruppen på 
evaluering, certificeringsværktøjer, sundhedspolitikker, rollen som netværksfacilitator, og 
formidling af sundhedstilbud. Der er i gruppen også fokus på hvordan virksomheder kan 
rekrutteres via annoncering, artikler, nyhedsbreve, hjemmeside, erhvervsråd/-afdeling, 
erhvervsmesser. Samarbejdsaftaler/partnerskaber. 

Muskelskellet overbelastning/ulykker: Arbejdsgruppen har ligget stille pga. mandefald, 
men der kommet et nyt medlem, Sabine fra Rødovre. 

14.45-

15.00 

Pause 

15.00 - 

15.45 

Det videre arbejde i temagruppen 

Handlingsplan for 2016-17  

Inger koordinerer med sekretariatet. 

Planlægning af to-dages møde i marts 2017 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal planlægge denne, bestående af Karen 
(Fredericia), Pernille (Aarhus) og Tommy (Greve). 

To-dages mødet afholdes d. 6-7 marts 2017, og arbejdsdagen i temagruppemøde holdes 
den 12/10/2017. 

Der var en række forslag til emner/aktiviteter til temagruppemøderne: 

- Hvordan skal vi bruge arbejdsgrupperne 

- Tid til at arbejde i arbejdsgrupperne 

- Evaluering (med input fra Evalueringsgruppen) 

- Hvordan får vi fat i de rigtig (dem som vi eller ikke får fat i)? 

 

15.45 – 

16.00 

Evt. og afrunding 

Møder du allerede nu kan skrive i din 2017 

6. og 7. marts 2017 - todages møde i Vejle. 

12. oktober 2017 – temagruppemøde i København 

https://www.youtube.com/watch?v=zAVVjltT3fc&feature=youtu.be
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