
 

MED SUND BY NETVÆRKET PÅ FOLKEMØDET 2018 

 

Vi glæder os til at tilbringe en dag med jer på Folkemødet 2018 fyldt med faglig debat og godt humør. Herunder finder 

du dagens tidsplan og information om, hvornår vi mødes til en øl og hygge, inden vi sammen overværer Sund By 

Netværkets debat, hvor formand Otto Ohrt deltager.  

 

 

 

 

 

Kl. 16.30 Øl og hyggeligt samvær 

Beskrivelse: Folkemødet byder på et hav af spænde oplæg, og uanset hvilke oplæg og arrangementer du har valgt at 

fylde dagen ud med, så lad os mødes til en øl og hyggeligt samvær inden vi sammen vil overvære Sund By Netværkets 

debat: This is my life and I don't care – NOT. 

Hvor: Danchelles Anlæg, A1 

 

Kl. 17.00-18.00 Med Sund By Netværket i debat: 

Debat: This is my life and I don't care - NOT 

Beskrivelse: Hør Sund By Netværkets formand Otto Ohrt i debat, når spørgsmålet om, hvordan sundhedssystemet kan 
blive bedre til at lytte og tilrette deres tilbud til jeres behov stilles! Sundhed og trivsel skabes der, hvor vi lever vores 
liv - på arbejdet, i børnehaven, i skolen, i foreninger, og i nærmiljøet. Kom til en livlig debat om fremtidens 
udfordringer for sundhedsvæsenet, og hør bl.a. Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket. 

Hvem: FN Byen, WHO - Verdenssundhedsorganisationen 

Hvor: Danchelles Anlæg, A1 

 

Kl. 21.00 Afgang fra Allinge 

 

 

VEND MIG OM ….   

Kl. 06:00 Afgang fra København 

Kl. 08:30 Afgang fra Ystad (vi går ombord) og let morgenmad 

Kl. 10:00 Ankomst til Rønne samt bus mod Allinge 

FOLKEMØDE 

Kl. 21.00 Afgang fra Allinge med bus 

Kl. 22:30 Færge mod Ystad (vi går ombord) 

Kl. 24:00 Ankomst til Ystad 

Kl. 01:30 Ankomst København 

 

 

Sådan får du fat i os: 

Charlotte: 24 80 45 03 

- på pletten i Allinge 

Henrik: 29 33 70 96 

- kaptajn i bussen  



 

Folkemødet byder på en række oplæg. Ved du ikke, hvor du skal starte? Så lad dig 

inspirere af vores bud på et dagsprogram indtil vi mødes over en øl kl. 16.30 i Danchelles Anlæg herunder: 

FORSLAG TIL PROGRAM FREDAG DEN 15. JUNI: 

Kl. 10.30-11.10 

Debat: Hvordan får vi én, samlet offentlig sektor? 

Beskrivelse: Regeringen vil skabe bedre sammenhæng i det offentlige, men hvordan sikrer man, at hele den offentlige sektor 

arbejder mod samme mål, der er centreret om velfærd for den enkelte borger og virksomheder? Hør bl.a. Innovationsminister 

Sophie Løhde og KL's formand Jacob Bundsgaard dele deres tanker om bedre sammenhæng og ledelse i den offentlige sektor. 

Ordstyrer for debatten er Lisbeth Knudsen, chefredaktør og direktør Mandag Morgen. 

Hvem: Ledernes Hovedorganisation, KL, Mercuri Urval, Mandag Morgen, Djøf 

Hvor: Cirkuspladsen, C25 

 

Kl. 11.30-12.30 

Debat: Motion og fællesskab på recept 

Beskrivelse: Der er en klar sammenhæng mellem foreningsliv i idrætsorganisationer og en god fysisk og mental sundhed. Selvom 

flere og flere danskere cykler rundt i sundhedssystemet, er det sjældent at cykelturen starter eller ender i en idrætsforening.  Med 

Marienborg-arbejdsgruppen blev det fastlagt, at alle er enige om at motion og fællesskab virker, spørgsmålet er nu hvordan vi får 

danskerne til at tage den? Mød bl.a. Mads Duedahl, Rådmand for Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune, Bente Klarlund, Professor 

v. Københavns Universitet og Søren Møller, Forman for DGI. 

Hvem: DGI, DIF get2sport, Nordea-fonden 

Hvor: Ved Brandstationen, D10 

 

Kl. 13.30-14.20 

Debat: Er din sundhed også vores ansvar? 

Beskrivelse: Danskernes sundhed er ringere end vores skandinaviske medborgeres. Vi presser os selv mentalt og fysisk, og det 

påvirker vores hjerner og evnen til at lære nyt samt vores kostvaner og livsstil. Nye tal fra pensionsselskabet Skandia sætter 

konsekvenser af danskernes sundhed i perspektiv. Anført af Sigge Winther Nielsen, vært på DR2 Deadline, diskuteres hvorfor. Er 

sundhed et fælles ansvar, hvor vi som samfund eller arbejdsplads har retten - eller pligten - til at gribe ind i den enkeltes liv? Eller er 

det primært en privat sag, hvor den enkelte har retten til at leve et usundt liv? Hvor går grænsen i jagten på et sundere 

arbejdsmarked og et mere effektivt Danmark? 

Hvem: Skandia 

Hvor: Kirkepladsen, K9 

 

Kl. 15.15-16.00 

Debat: Et sundhedsvæsen tæt på borgerne – hvad skal der til? 

Beskrivelse: Flere borgere med kroniske sygdomme, den demografisk udvikling, nye dyre behandlinger betyder, at 

sundhedsvæsenet kommer under pres. Derfor skal vi tænke anderledes i den måde, vi løser opgaverne på i sundhedsvæsenet. Hvis 

vi fremover skal have et bæredygtigt sundhedsvæsen, skal flere behandlingsopgaver kunne finde sted uden for hospitalerne. Hør 

bl.a. Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket i debat.  

Hvem: Danske Regioner 

Hvor: Ved Allinge Røgeri, F3 


