
 

 

 

Dagsorden – Folkesundheden i en Corona-tid 

Microsoft teams. Link kommer et par dage før 

Den 28. maj kl. 10-12 starter Sund By Netværket en ny temagruppe med fokus på Folkesundheden i en Corona -tid. Det 

gør vi, da behovet for vidensdeling på området er efterspurgt blandt vores medlemmer, og fordi det i vores del af verden 

nu heldigvis begynder at se lysere ud, og vi alle er på vej mod en mere normaliseret hverdag.  

Tilbage i foråret 2020 afholdte vi tre webinarer med overskriften ”Hvad gør vi med folkesundhed i en Corona -tid?”, hvor vi 

endte med udarbejdelsen af vidensopsamlingen Refleksioner i en Corona-tid. Nu kigger vi frem, med læringerne i 

rygsækken, og stiller derfor spørgsmålene: 

• Hvad skal og kan vi lære af Coronakrisen? 

• Er der områder vi skal opprioritere? 

• Indsatser der skal leveres til borgerne på andre måder? 

• Hvad skal vi holde fast i og hvad skal vi lære af, men samtidig gemme til en evt. anden gang Danmark rammes af 

en pandemi? 

Og garanteret mange andre spørgsmål undervejs… 

Program for formiddagen 

10:00 - 10:15 Check-in og velkommen v. sekretariatet  
 

10:15 - 10:30 Koordineringen af Covid-indsatsen i Køge Kommunes boligområder v. Charlotte Baeré, 
Køge Kommune 
 

10:30 - 10:45 Check-in fra vores svenske naboer: The Swedish Healthy Cities Network 
Community-based interventions through cultural mediators and health guides in order to 
increase knowledge of and trust in the Swedish COVID-19 strategy in north-east 
Gothenburg v/Maria Magnusson, Public Health Planner, SV Hospital Group, Region 
Västra Götaland, Sverige 
 

10:45 - 11:00 Refleksion i smågrupper efter de 2 oplæg med arbejdsspørgsmålet: Hvilke læringer kan 
vi trække ud af de 2 indsatser og overføre til fremtidige indsatser indenfor 
folkesundheden bredt set?  
 

11:00 - 11:05 – Pause –  
11:05 -11:20 Præsentation af www.sundeborgere.dk/corona - Hvilke gode indsatser fra din 

kommune i en corona- tid kan du uploade, så vi fastholder og gemmer læringen til 
fremtidig brug? v/sekretariatet 
 

11:20 - 11:30 Virtuel patientundervisning i Egedal Kommune – hvor er vi nu? Præsentation af case 
Virtuel patientundervisning i Egedal Kommune – Sunde borgere v/Marianne Stannum, 
Egedal Kommune 
 

11:30 - 11:50 - Refleksion i smågrupper med arbejdsspørgsmålet: Er der indsatser der skal leveres til 
borgene på andre måder end før Corona? Hvilke?  
 

11:50 -12:00 Opsamling og tak for idag v/sekretariatet 
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https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2020/09/Vidensopsamling-corona_SBN_web2.pdf
http://www.sundeborgere.dk/corona
https://sundeborgere.dk/case/virtuel-patientundervisning/

