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Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 
Torvehallerne, Vejle 

Deltagere: Marianne Pedersen, Anne Blædel, Hanne Kirstein, Tine Kjeldsen, Lisa Jørgensen, Ragnhild 
Lindsø, Anni Nørgaard Jensen, Inger Kjeldgaard, Martin Christensen, Christina Rasmussen-Rubæk, 
Kurt Æbelø & Gitte Petersen. Charlotte Isager deltog på mødets anden dag. 

 

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. 

Under godkendelse af referatet blev der spurgt 

ind til punktet vedrørende vejledningerne.  

Det blev besluttet at Kurt og Gitte tager hen-
vendelse til bladet Arbejdsmiljø for at få dem til 

at omtale vejledningerne.  

Der er fundet fejl i pjecen om APV, ligesom der 
skal foretages en tilretning af vejledningen om 

etik. Gitte sørger for at få rettet fejlen.  

Der udsendes en mail til gruppen, når de rette-

de version ligger på SBN hjemmesiden. 

Referatet blev godkendt. 

 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 

Inger og Kurt fortalte om status for projektet (se 

slides vedlagt dette referat). 

Der var ros til den informationsindsamling, som 

studentermedhjælpen i projektet har stået for. 

Undervejs fald kommentarer, som arbejdsgrup-
pen fremover kan tage ind i arbejdet, bl.a. om 
at visionen, der blev præsenteret, bør tilføjes 
noget om virksomhederne, og at gruppen skal 
overveje at supplere sig med personer fra 
kommunale arbejdsmarkedsafdelinger og andre 

faglige eksperter på arbejdsmarkedsområdet. 

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

lige optager os nu. 

Vi tog en runde. Under punktet aftaltes det, at 
Anne sender SOL-model vedr. sundhedsledelse, 
og Kurt sender Fredericias sundhedspolitik. 

Begge dokumenter er vedlagt som bilag. 
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Det aftaltes, at runden fremover skal have mere 
struktur. Det kunne f.eks. være i form af fast-
sættelse af max. taletid pr. deltager eller et 
overordnet tema. Hanne vil gerne fremover 

være tovholder på runden. 

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, 

hvorfra det kan downloades. 

Inger, Anne og Kurt kunne fortælle, at der nu er 
omkring 35 tilmeldte deltagere. Det er meget 
tilfredsstillende. 

Antallet af workshops om torsdagen blev drøf-
tet, og det blev foreslået planlægningsgruppen 

at reducere antallet.  

 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, 
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… 

Vi besluttede, at vi skal blive klogere på emnet, 

før vi udarbejder en vejledning.  

Vi besluttede derfor, at temagruppen fordyber 
sig i emnet Ulighed i sund på mødet i januar 
2013, hvor der sigtes på at hente eksterne op-

lægsholdere ind. 

 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. 

Arbejdsgruppen om sundhedsledelse bliver 
udvidet med et medlem, så Anne nu også delta-

ger. Gitte indkalder til møde. 

Inger og Tine K udgør arbejdsgruppen, der kig-
ger nærmere på vejledning om sundhedsam-
bassadører. To af Ingers kolleger kan evt. ind-

drages. 

 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/ 

Ragnhild orienterede om kampagnen. Det er 
endnu uvist, hvornår kampagnen har fokus på 

arbejdspladserne. 

Det besluttes at Ragnhild holder temagruppen 
orienteret og at punktet evt. kan sættes på 
dagsordenen til mødet i oktober. I mellemtiden 
undersøges det, hvornår fokus er rettet mod 

arbejdspladserne. 

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 

Walk and talk’en blev gennemført. 
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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. 

I fællesskab kom vi frem til, at det kunne være 
interessant at arbejde videre med følgende 

punkter: 

1. Intern fordybelse 

- gå I dybden med udvalgte emner f.eks. 
social ulighed i sundhed. Det kunne væ-
re i form af: 

o Oplæg ved f.eks. Helle Stuart, 

Kbh. 

o Udarbejdelse af vejledning 

o Kommunikation – hvordan får vi 

fat I målgruppen? 

o Udarbejde værktøjer/processer, 
som kan bruges på arbejdsplad-

sen. 

2. Mental sundhed 

- At blive klogere i gruppen på dette felt 

o Hvad virker? Hvad kan man gø-

re? 

- Udarbejde en vejledning 

- Der kunne tages udgangspunkt I kam-

pagnen En af os. 

- Evt. koble det til ulighed I sundhed. 

3. Opfølgning på gruppens publikation, vejled-
ninger og kurser. 

- Hvordan får vi bragt vores pjecer I spil 
på arbejdspladserne? (Evt. I forhold til 
ledere og fagorganisationer.) 

- Opfølgning på implementeringen af Den 

gode kommunale model. 
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o Gennemførelse af benchmark. 

- Opfølgning på sundhedskonsulentkur-
sus. 

4. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

- Implementering af pakkerne 

- evt. udbygge det inspirationsmateriale, 

som er en del af pakkerne. 

5. Sundhedsledelse for ledere 

- Hvordan formidler vi vores vejledninger 

til lederne? 

6. Invitere til samarbejde  

- F.eks. AT, fagorganisationer, Videncen-

ter for arbejdsmiljø 

16.30 Slut Yep! 

 
 
 
Onsdag den 25. april  

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

Vi samlede op, bl.a. i forhold til processen i run-

den.  

 11. Tilbagemeldinger fra AT-møde  
 Kurt har deltaget i en idéudviklingskonfe-
rence om muskel-skelet-besvær i Arbejdstil-
synet, som han rapporterer tilbage fra. 

Kurt fortalte om den nye arbejdsform i AT med 
inddragelse af eksterne interessenter. Derud-
over fortalte han om nogle af de idéer, som blev 

bragt i spil på dagen. 

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

Vi har tilmeldt 3 workshops til konferencen 

(APV, MUS og etik).  

Gitte ringer til arbejdsmiljøkonferencens sekre-
tariat og undersøger 1) om de har afgjort, om vi 
kan få en stand 2) om vi skal betale for at delta-
ge i konferencen, når vi har workshops 3) om vi 

får besked, hvis vi skal lave et abstract. 

En evt. stand bemandes med de personer fra 

temagruppen, der deltager i workshops. 

Sekretariatet har roll-ups med SBN-logo, som vi 

kan låne til en stand, de skal blot have besked. 

10.00 13.  Mental sundhed 
Oplæg og værksted ved Anna Paldam Fol-
ker, Sundhedsstyrelsen, om hvad mental 

Anna Paldam Folker gav et oplæg om emnet. Se 

hendes slides, der er vedlagt som bilag. 

Herefter var der en ivrig og god drøftelse af 
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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. 

emnet, hvor også SSTs forebyggelsespakker blev 

drøftet. 

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. 

I opsamlingen drøftede vi det videre arbejde 
med emnerne mental sundhed og social ulighed 
i sundhed på arbejdspladsen. (Se nedenunder 

under punktet om de næste møder.) 

13.00 15.  3f’s indsats om sundhedsfremme 
Peter Faarbæk fra 3f orienterer om, hvor-
dan 3f arbejder med sundhedsfremme, dels 
i projekter om sundhedstjek og om mad på 
arbejde, dels i forhold til at få det højere op 
på dagsorden i fagbevægelsen. 3f vil også 
gerne drøfte med os, hvordan vi kan løfte i 
fællesskab. Under punktet deltager også Ja-

cob Andersen fra Dansk Kommunikation 

Jacob Andersen gav et oplæg om den vinkel på 
arbejdet med social ulighed i sundhed, som 3f 
har valgt, mens Peter Faarbæk fortalte om 3f’s 
projekt om sundhedstjek. (Se den midtvejssta-

tus, som ligger i medlemsrummet.) 

Gruppen drøftede efterfølgende, hvordan vi kan 
samarbejde med 3f fremover. Det foreslås, at vi 
inviterer dem med til møder, når vi har punkter 
på dagsordenen, hvor det er relevant. Det er 
også en mulighed, at arbejdsgruppen sundhed i 
ulighed på arbejdspladsen inddrager dem i de-

res arbejde. 

14.00 Kaffe/the, sødt og sundt  

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

Den nye bestyrelse er valgt og konstituerer sig 
på næste møde. Men til nuværende tidspunkt 
har der i bestyrelsen været fokus på projektpor-
teføljen og de bevilliger temagruppen har mod-

taget er blevet fastholdt. 

Bestyrelsen har i den kommende tid fokus på en 
ny strategi for netværket, den skal gælde for 
2013-2017. Strategien forventes vedtaget på 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i sep-

tember.  

Derudover vil de have fokus på rekruttering og 

fastholdelse af medlemmer. 

Sekretariatet arbejder på en ny hjemmeside. 

Den forventes at gå i luften d. 1. januar 2013. 

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

lingsplanen.  

Det aftales, at Kurt og Gitte beskriver forslagene 
til handleplanen 2013-2014 nærmere. Gruppen 
arbejder videre med handleplanen på oktober-

mødet. 

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

Det aftales at vi på mødet i oktober sætter fo-
kus på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespak-
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den 2. oktober, kl. 10-16 i Slagelse. ker. Det drøftes ligeledes om temagruppen har 

det rigtige navn. 

På mødet i januar arbejder vi med ulighed i 
sundhed. Arbejdsgruppen planlægger ca. 3 ti-

mer om emnet. 

Møderne i 2013 fastsættes til 24. januar i Kø-

benhavn og d. 10.-11. april i Vejle. 

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

ger på mødet.  

Hanne mindede om KommuneCrawl og det 
fokus på sundhed på arbejdspladsen, som ligger 
der. Hanne tænker, at vi kunne have været me-
re proaktive på det felt. Se i øvrigt 

www.ppe12.dk  

Hanne foreslår også, at anden dagen på næste 

2-dags møde starter kl. 8. 

Gitte undersøger, hvornår der er personalepol i-
tisk messe og om det er muligt at få en 
stand/workshop, hvor vi kan præsentere vores 

vejledninger. 

15.00 Tak for denne gang  

 

/Gitte og Kurt 

http://www.ppe12.dk/

