
Temagruppen Sundhed på arbejdspladsens  to-dagsmøde 2013 

Tid:  Onsdag den 10. april kl. 10.00 til torsdag den 11. april kl. 15.00 

Sted: VEJLE CENTER HOTEL 
Willy Sørensens Plads 3 - DK-7100 Vejle 
76 43 67 20 Mail: gitte.h@vejlecenterhotel.dk -  www.vejlecenterhotel.dk  
 

Program: 

Onsdag den 10. april  

10.00 – 12.30 (incl. kaffepause) 

 Velkomst, morgenmad, program og referenter  

 Opvarmningsøvelse v. Lisa 

 Videndeling i temagruppen v. Hanne 

 Tilbagemelding fra workshops på AM konferencen v. Anni, Hanne, Lisa, Anne 

 Tilbagemelding fra SFA konferencen v. Hanne 

 Hvordan følger vi op på vores udgivelser i.f.t. implementering og markedsføring v. 

Sisse, Marianne, Anne 

12.30 - 13.30 Frokost incl. walk and talk  

13.30 – 16.30 (incl. kaffepause) 

Uddybning af udvalgte temaer v. medlemmer af temagruppen 

 Nyt koncept for Personlige Sundhedsprofiler v. Tine 

 Sundhed i APV v. Marianne, Anni og Anne  

Drøftelse af to temaer:  

Røgfri arbejdstid: 

 Hvordan er vores erfaringer i temagruppen 

 Hvad er vores anbefalinger og er det noget vi vil melde noget ud på 

Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme bl.a. med udgangspunkt i vores seneste vejledning 

 Hvordan er vores erfaringer med sundhedsledelse i temagruppen 

 Forskellige dilemmaer fra projekt Sundhedsledelse i KK v. Anne 

Eftermiddags øvelse v. Hanne 

16.30 – 17.30 

Workshops i.f.t. temaer i handleplanen. 

18.30 -   Middag og hygge  

mailto:gitte.h@vejlecenterhotel.dk
http://www.vejlecenterhotel.dk/


Torsdag den 11. april 

8.30 – 11.00 

 Oplæg v. Jonna.   Arbejde og Sundhed – hånd i hånd. Samarbejdsprojekt ml. Jobcenter og 

Sundhedteamet i Syddjurs Kommune. Sundhedsfremmeindsats for kontanthjælpsmodtagere 

match gruppe 2 

 Beslutning om hvordan vi arbejder videre med social ulighed på baggrund af oplæg, 

workshop i går og drøftelse på sidste møde, se referat 

 Walk and talk og efterfølgende  kaffe 

11.00 – 12.30 

Markedsføring: 

 Oplæg v. Gitte Karring, Webkoordinator i Vejle Kommune 

 Drøftelse af hvordan vi kan anvende oplægget i vores arbejde og i arbejdsgruppens videre 

arbejde 

12.30 – 13.15 

Frokost  

13.15– 15.00 (incl.kaffepause) 

 Status og gennemgang af handleplanen 

 Overvejelser om nye medlemmer/samarbejdspartnere 

 Evt.  

 Planlægning af næste møde 

 Farvel og tak 

 

 

 


