
Sund By Netværksdage  
16. – 17. april 2018
Relationer og fællesskaber
Er dét løsningen på de nye 
sundhedsudfordringer?
 
LEGO House og LEGOLAND Hotel og Konference 
sammen med Billund Kommune
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Velkomst

Kære deltager ved Sund By Netværksdagene 2018.

Velkommen til LEGO House. Både bestyrelsen og sekretariatet har 
glædet sig til at byde velkommen til disse rammer i Billund. Hvilket 
bedre udgangspunkt for fællesskabet end legen? Igennem legen starter 
de første møder mellem børn, og i legen tager man for første gang 
part i et fællesskab. Man skaber fælles universer, fælles fantasier og 
fælles forståelser. Derfor faldt valget på LEGO som ramme for vores 
forestående fælles dage her i Billund under overskriften Relationer og 
fællesskaber – Er dét løsningen på de nye sundhedsudfordringer?

I Sund By Netværket tror vi på, at relationer og fællesskaber er nøglen 
til at løse nogle af nutidens store sundhedsudfordringer. Gode relationer 
og det at indgå i meningsfulde fællesskaber er afgørende for, at vi trives 
som mennesker, at vi har det mentalt godt. 

Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for kommunale forebyggel-
ses- og sundhedsfremmeindsatser, der fremmer fællesskaber, brobyg-
ning og borgerinddragelse. Som løfter og inviterer; også de borgere, 
der ikke er blandt de mest ressourcestærke. Indsatser, der gør os alle 
sammen stærkere – sammen. Og som giver alle muligheden for det 
gode liv. 

I Danmark lever mere end 500.000 mennesker i såkaldt udenforskab, 
hvor de, af socialt, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige årsager, er 
uden for samfundet. Forskning viser, at langvarig ensomhed er lige så 
farligt som rygning, og mentale helbredsproblemer kan føre til kroniske 
sygdomme som KOL, diabetes og hjertekarsygdomme. Dårlig mental 
sundhed koster årligt staten i tabt produktionstab 14 mia. kr. for både 
mænd og kvinder, og WHO anser mental sundhed for at være den 
største risiko for ’for tidlig død’. 
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De næste to dage går vi i dybden med meningsfulde fællesskaber, samt 
forståelser af fællesskaber. Vi skal både op i helikopteren og høre om 
FN’s verdensmål, samt hvordan de konkret kan bruges i kommunerne. 
Vi skal lære mere om og debattere samskabelse, og så skal vi gå på 
opdagelse i fremtidens udfordringer indenfor mental sundhed og trivsel. 
Vi har meget at lære endnu. Fællesskaber har forandret sig og udviklet 
sig. Den sociale sfære er delvist digitaliseret og det kan være svært at 
følge med. På sociale medier opstår møder, venskaber og fællesskaber. 
Fra tidlig alder sker leg på tablets og telefoner, men hvordan påvirker 
det vores fællesskaber? Vi skal lære om digital samskabelse og sætte 
spørgsmålstegn ved skepsissen over de ”nye” fællesskaber. 

Jeg er sikker på, vi får en masse inspiration til samtaler, idéudveksling 
og samskabelse i vores fællesskab de næste to dage. Jeg glæder mig 
selv enormt meget, og håber vi får nogle dejlige dage her i Billund fyldt 
med leg og læring. 

Tak til Billund Kommune for godt samarbejde.

De bedste hilsner

Otto Ohrt
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Program mandag den 16. april 2018 
LEGO House

Kl. 9.00 Ankomst og registrering 

Kl. 10.00  Velkommen til Sund By Netværksdagene 2018 
Momentum for forebyggelsen – hvordan udnytter vi det?  
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket  

Kl. 10.10 Velkommen til Billund Kommune – Sammen finder vi ud 
af det  
v/ Ib Kristensen, borgmester, Billund Kommune

Kl. 10.20  Fællesskaber for fremtiden 
v/ Jesper Kofoed-Melson, GivRum 

Kl. 10.55 Ny viden om mental sundhed – Forebyggelsespakken og 
nye initiativer 
v/ Mille Kathrine Pedersen, akademisk medarbejder, 
Sundhedsstyrelsen

Kl. 11.15 Mental sundhed og trivsel – hvordan kan vi styrke 
indsatserne i fremtiden? 
v/ Peter Thybo, formand for Sund By Netværkets 
temagruppe for mental sundhed og sundhedsinnovator i 
Ikast-Brande Kommune 
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Kl. 11.55 Mød Billund i…
 a) Skulpturpark Billund v/ Kirsten Vagtholm, formand for  

 Skulpturpark Billund 
b) Samskabelse med børn, unge og natur v/ Peter Borgen,

  naturkonsulent, Billund Kommune 
c) Rickshaw med to ældre borgere og ”pilot” Elin   
 Boelskifte, koordinator for ’Cykling uden Alder’ v/ Lene

  Bruun, leder af sundhedsstaben, Billund Kommune 
d) Samtænkning af sundhed og kultur v/ Sune Rasmussen,

  kulturkonsulent, Billund Kommune

Kl. 12.05 Klar med overtøj på tur a, b, c eller d. 
Lærerig guidet gåtur

Kl. 12.40 Frokost og netværk

Kl. 13.30 Nye veje til brobygning mellem borgerne og 
sundhedsvæsenet  
v/ Karen Strand Mathiasen, næstformand i Social 
Sundhed København og Katrine Tranberg Jensen, 
bestyrelsesmedlem i Social Sundhed København 

Kl. 14.00 Stjerneløb (se side 10)

Kl. 15.25 Kaffe og kage med netværksaktivitet
 � Byg en and!
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Kl. 15.55 Digital samskabelse og nye fællesskaber 

 1. YouTube, leg og digital dannelse  
v/ Anne Sofie Cramer Rasmussen og Stine Liv Johansen, 
Aarhus Universitet

 
 2. Youtubere og bloggere skal få unge til at droppe rygning  

v/ Anne Rygaard Hjorthøj, specialkonsulent, 
Sundhedsstyrelsen

Kl. 16.45  Tak for nu 
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 

 Mulighed for at tjekke ind på Legoland Hotel (10 min. 
gåafstand fra LEGO House)

Kl. 17.45 Samskabende gåtur langs oplevelsesruten Playline  
v/ Mette Vagner Rasmussen, projektleder og byplanlægger, 
Billund Kommune 

 Vi mødes i hotellobbyen iført tøj til netværksmiddagen.  
Gåturen slutter 18.30 ved LEGO House.
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Kl. 18.30 Stående netværksmiddag med samskabelse og leg 
LEGO House

 
Velkommen til en legende aften 

 v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket 

 Hvorfor LEGO House? Hvad er læringen? 
 v/ Amer Mahmutovic, Team Manager – Guest Experience, 

LEGO House

 Mød Sund By Netværkets faglige stolthed, 
temagrupperne, imens du leger og lærer: 
 � Sunde arbejdspladser 
 � Fysisk aktivitet  
 � Mad og måltider
 � Tobak
 � Faldforebyggelse 
 � Alkohol 
 � Mental sundhed
 � Natur, udeliv og sundhedsfremme
 � Sundhed og beskæftigelse
 � Sundhed og lokalsamfund
 � Dokumentation og evaluering 

Kl. 22.00 Tak for i dag 
Overnatning på Legoland Hotel
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Program tirsdag den 17. april 2018 
Legoland Hotel og Konference

kl. 9.00 Godmorgen og velkommen til dag 2 
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Kl. 9.05  Hvad, der tæller, skal tælles og fortælles 
v/ Steen Hildebrandt, professor, forfatter og 
foredragsholder

Kl. 9.45 WHO Healthy Cities Network – den lokale 
bæredygtighedsagenda 
v/ Annemarie Zacho-Broe, konstitueret kommunaldirektør, 
Fredericia Kommune og medlem af Frivilligrådet  
 

Kl. 10.15 Mennesker i sundhedssystemerne 
v/ Anne Margrethe Frank Lindhardt, psykiater, overlæge og 
formand for Psykiatrifonden  

Kl. 10.45 Pause

Kl. 11.10 Bliver samskabelse reproduktion af uligheden?
 � Er det alligevel ikke eliten, der får mest ud af   

 samskabelse og borgerinddragelse?  

 Debat med morgenens oplægsholdere og flere:
 � Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket
 � Steen Hildebrandt, professor, forfatter og    

 foredragsholder
 � Anne Margrethe Frank Lindhardt, formand for   

 Psykiatrifonden



9Sund By Netværksdage 16. – 17. april 2018 Sund By Netværket

 � Lars AP, forfatter, kreativ strateg og flinkhedsforkæmper
 � Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør i Billund   

 Kommune
 � Annemarie Zacho-Broe, konstitueret kommunaldirektør  

 i Fredericia Kommune og medlem af Frivilligrådet 

 Debatten modereres af Tine Curtis, leder af Center 
for Forebyggelse i Praksis og forskningschef i Aalborg 
Kommune

Kl. 12.00  Hvordan gør vi ‘relationer og fællesskaber’ til noget 
sexet?  
v/ Lars AP, forfatter, kreativ strateg og flinkhedsforkæmper, 
Fucking Flink

kl. 12.45 Tak for i år!
 v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket

Kl. 12.50 Madpakke to go 

kl. 13.15  Repræsentantskabsmøde (lokale U14) 
 for Sund By Netværkets koordinatorer

Kl. 15.15 Slut 
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Stjerneløb  
– mød Sund By Netværkets aktive projekter

På dit navneskilt kan du se hvilken farve, du skal starte ved. På stjernen 
på næste side kan du se ruten rundt. I har fem minutter mellem hver 
post, så vær hurtige – I får lov at lege senere! Husk at få én legoklods 
med dig fra hvert projekt. 

Runde 1: 14.15 – 14.25
Runde 2: 14.30 – 14.40
Runde 3: 14.45 – 14.55 
Runde 4: 15.00 – 15.10 
Runde 5: 15.15 – 15.25

Røgfri arbejdstid (hvid) 
v/ Tina Termansen, projektleder, Hjerteforeningen og Anne Sofie 
Bæk-Sørensen, seniorkonsulent, Hjerteforeningen

ABC for mental sundhed (rød) 
v/ Vibeke Koushede, projektleder og seniorforsker, Statens 
Institut for Folkesundhed

Forsøg med sundhedssamtaler på erhvervsskoler (blå) 
v/ Malene Steiniche Kjær, projektleder, Silkeborg Kommune

Naturens Rige (grøn) 
v/ Christa Breum Amhøj, leder af Center for 
virksomhedsudvikling og ledelse, Copenhagen Business School

Sunde borgere – fra kommune til kommune (gul) 
v/ Sigurd Mørk Lauridsen, forskningsgruppeleder, Statens 
Institut for Folkesundhed
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Sund By Netværket
Sund By Sekretariatet

c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

Telefon 33 70 35 80
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk

Følg os på #sundbynetværket


