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Dagsorden – Folkesundheden i og efter en Corona-tid - online
Den 28. maj startede Sund By Netværket en ny temagruppe med fokus på Folkesundheden i og efter en Corona-tid, som
bygger ovenpå vidensopsamlingen fra efteråret 2020: Refleksioner i en Corona-tid og erfaringsgruppen målrettet
indsatser mod etniske minoriteter. Efter vores første møde har Danske Regioner udgivet en opsamling ”Coronas afledte
konsekvenser for sundhed og trivsel” med indspark til fremadrettede handlinger og opfordringer. Dagen i dag tager
derfor udgangspunkt i nogle af de fokusområder, som opsamlingen fremhæver. Lige som sidste gang er perspektivet på
dagen følgende 4 spørgsmål:
•
•
•
•

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…

10:00 - 10:10

Check-in og velkommen v. sekretariatet

10:10 - 10:30

Coronas afledte konsekvenser for sundhed og trivsel… and what to do now?
Om Danske Regioners ekspertpanels arbejde med at samle erfaringer fra en Coronatid og
anbefalinger fremadrettet v. Seniorkonsulent Louise Borgstrøm, Danske Regioner

10:30 - 11:00

Naturen: ”Kommunerne opfordres til at fastholde naturen som arena for forebyggelses- og
sundhedsfremmetilbud. I byplanlægningen skal adgangen til naturen fx tænkes systematisk
ind.”1
Check-in from our friends abroad: The UK Healthy Cities Network
Developing a parks trust: Opportunities, challenges and improving access for all post-covid-19 /v
Barbara Hooper – Director of Parks and Allotments, Urban Green Newcastle

11.00 - 11:05

– Pause –

11:05 - 11:20

Digitale løsninger: Et blik på hvordan digitale løsninger kan fremme sociale fællesskaber: ”Der
skal øget viden om, hvordan digitale løsninger kan fremme sociale fællesskaber og positive og
negative konsekvenser for sundhed for alle aldersgrupper”1
Oplæg fra Projektleder Marika Sabroe fra Landsforeningen for væresteder om deres erfaringer med
brugen af det digitale rum for socialt udsatte borgere – og deres blik fremadrettet.

11:20 -11:35

Civilsamfundet: Civilsamfundet kan blive en større medspiller i et tættere samarbejde med det
offentlige om at løfte folkesundheden. ”Erfaringerne fra situationen med corona, hvor
civilsamfundet har spillet en aktiv rolle for folkesundheden, kan bruges til at bevæge sig mod en
større grad af integration i kommunale, regionale og nationale strategier på
folkesundhedsområde.”1
Oplæg fra Horsens kommune om deres case på sundeborgere.dk og i hvilken retning de nu vil
bevæge sig mod på baggrund af deres erfaringer. Christian Høgh Gregersen, Horsens Kommune

11:35 - 11:50

Refleksion i smågrupper efter de 4 oplæg med arbejdsspørgsmålet: Hvilke læringer kan vi trække
ud og overføre til fremtidige indsatser indenfor folkesundheden bredt set?
Opsamling og tak for idag v/sekretariatet

11:50 - 12:00

1

”Coronas afledte konsekvenser for sundhed og trivsel”

