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Dagsorden for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 
Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, Vejle 

NB! Mødet starter kl. 10, men fra 9.30 er der morgenmadsbuffet for de, der gerne vil det.  

 

Tirsdag den 24. april 2012 

10.00 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og 
af dagsordenen for dette møde 
Sidste møde blev afholdt i Fredericia den 8. 
februar 2012 og referatet ligger i medlems-

forum på netværkets hjemmeside. 

 

 2. Kronikerprojektet 
I sidste møde besluttede vi, at Finn, Bo, In-
ger og Kurt i dette møde gennemgår projek-
tet lidt nøjere. 
Bilag, som I kan orientere jer i, er: National 
implementeringsplan, Virksomhedernes 
indsats …, Kommunernes indsats … og Inte-

ressentoversigt 

 

 3. Runde 
Vi tager en runde om bordet med det, der 

lige optager os nu. 

 

12.00 Frokost  

12.45 4. Status på sundhedskonsulentkurset for 
praktikere og planlæggere 
Inger, Kurt og Anne giver en status på kur-
set.  
Programmet ligger på hjemmesiden, hvor-

fra det kan downloades. 

 

 5. Status på ulighed i sundhed 
Anni, Ragnhild, Tine K., der sidste gang, 
meldte sig til arbejdsgruppen om at skrive 
en vejledning om ulighed i sundhed har be-
hov for en afklaring om temaet, før vi har 
noget at formidle. Gruppen orienterer og 
ønsker en drøftelse, der skal munde ud i en 
beslutning om, om vi skal arbejde videre, 

 

 

Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen 
 

Gitte Pedersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 
Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 

 
18. februar 2013 

 



www.sund-by-net.dk   2 

hvem der skal arbejdere videre og hvordan 
vi skal arbejde videre. 
Bilag: Opsamling på drøftelsen i arbejds-

gruppe, der troede de skulle lave en folder… 

 6. Vejledningerne om sundhedsledelse og 
sundhedsambassadører 
Marianne og Gitte melder tilbage vedr. 
sundhedsledelse. 
Inger melder tilbage vedr. sundhedsambas-
sadørvejledningen. 
Og nye interesseret kan ”hoppe” med i en 

gruppe. 

 

 7. ”En af os” 
Bl.a. Socialministeriet, Psykiatrifonden og 
Sundhedsstyrelsen står bag landskampag-
nen En af os. Kampagnen har til formål at 
afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. 
Det drøftes om kampagnen er relevant i 
forhold til arbejdspladser. 
Læs mere her: http://www.en-af-os.dk/ 

 

15.00 Kaffe/the, sødt og sundt  

15.30 8. Walk and talk 
Vi skal påbegynde arbejdet med handlepla-
nen 2013-2014. Emner til handleplanen 
drøftes bl.a. de forslag, der kom frem under 
mødet i februar. Disse er: 
 - gennemførelse af benchmarken i efter-
året 2013, så resultater foreligger tidligt i 
2014, så de er tilgængelige samtidig med, at 
nye Hvordan har du det?-data foreligger 
 - sundhedsledelse for ledere 
 - mental sundhed 
 - En af os-kampagnen 

 - sundhed på arbejdspladsen på tværs 

 

 9. Handleplan 2013-2014 
Ovenpå den friske luft skal vi sammen have 
lavet de overordnede linjer for handlepla-

nen 2013-2014. Opsamling på walk and talk. 

 

16.30 Slut  
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Onsdag den 25. april  

09.00 10.  Godmorgen, så starter vi igen 
Opsamling på eventuelle løse ender fra i går 

 

 11. Tilbagemeldinger på andre møder 
3F har inviteret til et møde, som nogle må-
ske har deltaget i? Kurt har i hvert fald del-
taget i en idéudviklingskonference om mu-
skel-skelet-besvær i Arbejdstilsynet, som 
han rapporterer tilbage fra. 

 

 12. Arbejdsmiljøkonferencen i november 
I sidste møde besluttede vi at tilmelde 
workshops til konferencen. Vi gør status på 
dette. 

 

10.00 13.  Mental sundhed 
Oplæg og værksted ved Anna Paldam Fol-
ker, Sundhedsstyrelsen, om hvad mental 
sundhed er og om, hvordan de kan afgræn-
ses til psykisk arbejdsmiljø, trivsel, sundhed 
osv. Anne vil også gerne diskutere den fo-
rebyggelsespakke, der er på vej om mental 

sundhed med os. 

 

12.00 Frokost  

12.45 14. Opsamling på formiddagens oplæg 
På baggrund af formiddagens oplæg drøfter 
vi, hvordan vi skal arbejde videre med te-

maet. 

 

 15. Handlingsplanen 2013-14 igen igen 
Evt. yderligere opsamling i forhold til hand-

lingsplanen.  

 

14.00 Kaffe/the, sødt og sundt  

14.15 16. Nyt fra sekretariatet 
Charlotte Isager orienterer om sidste nyt. 

 

 17. Næste møde 
Det næste møde er allerede aftalt til tirsdag 

den 2. oktober, kl. 10-16 i Slagelse. 

 

 18. Afslutning og eventuelt 
Herunder skal vi evt. samle op på beslutnin-

ger på mødet.  

 

15.00 Tak for denne gang  

 

/Hanne, Gitte og Kurt 


