
24-06-2022 
 

 

Sund By Netværket 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S 

3370 3580 
post@sundbynetvaerket.dk 

www.sund-by-net.dk 

  

Sund By Ledernetværkets 12-12 møde 2022    

Momentum for forebyggelsen – et strategisk greb, refleksion og fælles erfaringsudveksling 

  
Hotel Hesselet 
Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg 

 
Program  
D. 29. august – frokost fra kl. 11.30.  
 
Kl. 12.15 Velkommen og rammesætning + runde  
 Alle forbereder 1 minut – hvad optager dig særligt lige nu? 
 
Kl. 12.30 Styrkebaseret ledelse v/ Mikkel Ejsing 
 

Den styrkebaserede tilgang ud fra et individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv 
Den styrkebaserede tilgang og positiv psykologi 
Det individuelle perspektiv: Energidagbogen – refleksion og deling 2 og 2 
Det organisatoriske og relationelle perspektiv: Din lederrolle og relationen til medarbejdere og 
kolleger – konkrete brug af modeller ind i kerneopgaven 
Find & Forstør samfundsbevægelsen 

 
Kl. 16.30 Walk & Talk  

– opsamling på hvad du tager med fra arbejdet med den styrkebaserede tilgang 
 
Kl. 17.00 Sundhedsfremme – hvordan skærper vi værdiskabelsen?  

faciliteret af Anne-Mette Scheibel, partner Resonans 
 

- Hvordan kan vi dokumentere, at sundhedsfremme giver gevinst på både kort og lang sigt? 
- Hvordan udvikler vi et styrket værdisprog? 
- Hvilken komplekse bundlinje arbejder vi med? Hvilke værktøjer er til rådighed? 
- Hvordan kan vi koble bedre til de andre kommunale områders værdisprog fx beskæftigelse, teknik- 
og miljø og børn og unge?  
 
Del din case. 

 
Kl. 18.00 Check-in 
 
Kl. 18.45 Middag 
 
Kl. 20.00 Den sociale Investeringsfond og dessert 

Samtalepartner Hans Henrik Woltmann, Investeringschef 
Hvad er sociale investeringer?  
Sociale investeringer kan løse velfærdsudfordringer ved at give bedre 
mulighed for at arbejde mere forebyggende, langsigtet og risikovilligt. 
Eksempel fra Aarhus Kommune ’Sammen om Diabetes’ – resultater og 
skaleringsmuligheder. 
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Program  

D. 30. august  
Morgenmad, løbetur, swimmingpool og/eller havdyp efter egne behov. 
 
Kl. 8.30            Velkommen og dagens tema  

Trivselsøkonomi (Economy of Wellbeing), hvad er det for en størrelse?  
v/Michael Bech, Forsknings- og Analysechef, Vive 
Hvor skaber vi mest værdi for vores kroner og øre og hvordan kobler vi til fagområder og skaber værdi 
her og nu, på kort sigt... Og hvordan får vi et mere langsigtet perspektiv med plads til strukturelle 
ændringer og prioriteringer?    

 
Kl. 9.30 Spredningsrunde 1: Systematisk videndeling om konkrete cases og processer, der har skabt værdi.  
  

Case fra Københavns Kommune v/ Christine Kousholt 
Afdelingsleder, Afdeling for Folkesundhed  
Sundheds og Omsorgsforvaltningen har indgået et strategisk partnerskab med Kultur og 
Fritidsforvaltningen om brobygningsarbejdet ud mod civilsamfundet.  

 
Kl. 10.30 Pause 
 
Kl. 10.45 Spredningsrunde 2: Vi sætter nye hold om nye temaer. 
  
 Din case? 
 
Kl. 11.40 Opsamling og tak for i denne gang  
  
Tak for nu – frokostposer to-go kl. 12.00  


