
 
 
 
 
 
 

Sunde arbejdspladser - temagruppemøde den 3.oktober 2013 
 
Mødet holdes hos Folkesundhed København, Sjællandsgade 40, bygn I, 3.sal, lokale 402 kl. 10-15.30. Tilmelding 
senest torsdag den 26. september på Netværkets hjemmeside under kalender. 
 
10.00 - 10.15 
Velkomst, dagens program, kort 
præsentationsrunde og valg af referenter 

Kort præsentationsrunde: navn, ansættelse, projekter/arbejdsopgaver 
lige nu. Velkomst til de mange nye.  
 
Referent: Nanette, Arbejdstilsynet. 
 
Tilstede på mødet: 
Anne, Københavns kommune 
Karina, Fakse 
Charlotte fra sekretariatet 
Kristina, Farverskov kommune 
Nanette, Arbejdstilsynet 
Mille, Sundhedsstyrelsen 
Sisse, Arbejdstilsynet 
Inger, Ålborg kommune 
Bjørn, Lolland kommune 
Annie, Slagelse Kommune 
Ragnhild, Slagelse Kommune 
Marianne, tandplejeleder, Gentofte kommune 
Yvonne, Middelfart kommune 
Bo, Århus kommune 
Lotte, Ringkøbing-Skjern 
 
Projekt fra Marianne skal rundsendes med referat. 
 

10.15 – 11.15 

 Orientering fra formandskabet 

 Tilbagemelding fra 
netværksdagene, alle deltagerne 

 Nyt fra sekretariatet v. Charlotte  

 Videndeling 

Orientering fra formandskab:  

 Anne har spurgt Arbejdsmiljørådets sekretariat om mulighed 
for samarbejde, de er positive og vender tilbage med svar 
senere.  

 Ansøgning til bestyrelse: fået penge til ansættelse af person til 
at lave projekt om benchmark mellem kommuner. Benchmark 
skal handle om kommunernes arbejde med sundhedsfremme 
herunder det strategiske arbejde og anvendelse af 
temagruppens vejledninger 

 Møde mellem bestyrelse og temagruppeformænd. Referat af 
møde uddelt på mødet 

 Netværksdage: lidt dårlig måde at bruge ressourcer til – få 
besøgende ift. antal stande, kreativt sted og rum hos AFUK, 
gode oplæg 

Charlotte fra sund-by-sekretariat 

 Strategisk retning det næste år tid: formidle ved 
temagruppemøder fordi bl.a. betydning for temagruppernes 
årsplan. Bl.a. nye prioritering. Bestyrelsens beslutning – de 
stiller gerne op til diskussion/kommentarer. 

 Hidtil: fokus på forebyggelse i teamgrupper. Bestyrelse ønsker 
at flytte fokus på det er højere grad er sundhedsfremme bl.a. 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
Tlf. 3370 3335 



pga.: 
o WHO medlemskab – det gode liv og trivsel 
o Sundhedsfremme: forebyggelse, trivsel, indretning af 

byer – det brede sundhedsbegreb osv. Se evt. WHO’s 
definition 

o Ansvar for sundhedsfremme ligger mange steder fx i 
teknik og miljø, børn og unge, dvs. fokus på at få andre 
sektorer med – internt i kommunen – sundhed på tværs 

o Medborgerskab og sundhed: udvikle og skabe noget 
sammen med andre fx borgere, frivillige, partnerskaber. 

o Partnerskaber: bestyrelse lægger op til at temagrupper 
undersøger muligheder for partnerskaber 

 Kommentar: det er fint, for det er jo det gamle formål for sund-
by-netværket 

 Kommentar: vigtig opgave i at bygge bro til fx i 
teknikforvaltning – oversættelse og bygge bro ift. hvad er 
sundhed og hvad giver mening i deres sammenhæng. Kobler sig 
til mange ting, vi gerne vil i forvejen 

 Kommentar: ikke noget nyt, passer godt med den måde vi 
arbejder på – så vi er i fuld gang 

 Chalotte: sekretariat arbejder også ud fra strategi, 1 gang om 
året kan vi søge midler i Sundhedsstyrelse 

o 2013: netværk for sundhedsagenter.  
o Det nye projekt for 2014: ’samskabelse og 

medborgerskab’. Inspiration fra studietur til England, et 
projekt/kommune, som har været i gang i 4-5 år og som 
er evalueret. Projekt for 2014 udbyder afprøvning i 20 
kommuner i 2 spor: ledelsesspor, medarbejderspor. 
Ikke se tungeste borgere og ikke dem der allerede er 
frivillige – dem der er midt i mellem 

 Offentliggørelses om ca. 14 dage og så kan der læses mere på 
hjemmesiden 

 Uddelt på mødet: oversigt over aktiviteter i Sund By Netværket 
– se også på hjemmesiden 

 
11.15 – 12.30 incl. Pause 
       Markedsføring: 

 Tilbagemelding fra 
arbejdsgruppe (projekt 1 i 
handleplanen) om 
markedsføring af Vejledningerne 

 Tilbagemelding fra 
arbejdsgruppe (projekt 7 i 
handleplanen) om generel 
markedsføring 

 Benchmarking (projekt 1 i 
handleplanen) 

Opfølgning på handleplan: 

 Projekt 1: Gruppen har fået vejledninger på hjemmesider m.v. i 
bl.a. Arbejdstilsynet, videncenter for arbejdsmiljø … Gør ikke 
mere før projekt om benchmarking er færdig. 

 Projekt 7: markedsføring: koncentreret sig om vejledninger. 
Brug af sociale medier – beslutning: bruge linked in og face 
book – små tesere lægges ud med mellemrum. Når ud til ca. 
1.000 brugere. Sekretariat kan trække hvor mange der er gået 
ind på og har downloaded vejledninger. Muligheder for 
markedsføring: messer og stande – kontakt til trykkeri ift. bedre 
kvalitet m.v. end eget print samt banner – bl.a. bruges til stand 
på AM-konference. Ansøgning afslået af bestyrelse – ikke penge 
til dette, fordi vejledninger er tænkt som e-dokument. Anne har 
forståelse for beslutning med det argument. Anden ansøgning: 
bannere – forventer afslag, evt. bruge egne midler samt låne 
sekretariatets mere generelle banner. Beslutning: sekretariat 
undersøger pris samt pris på brug af grafiker, projektgruppe 7 
skriver tekst. (Efter mødet har vi besluttet at droppe egen roll-
up og bruge sekretariatets materiale p.g.a tidspres og 
sekretariatets afvisning) 

 



Tænketank om lighed i sundhed: møder med ’forebyggelse i praksis’, 
Anne med i tænketank om sundhedsfremme på arbejdspladsen med 
fokus på lighed. Flere fra teamgruppe har fået invitation til møde i 
tænketank. Forløb: heldagsmøde, også fagbevægelse, forskere, 
konsulenter. Fokus på hvordan sundheds på arbejdspladsen kan være 
med til at reducere ulighed i sundhed. ’Walk and talk’ om ideer til 
tænketank: erfaringer, ideer i.f.t ulighed i sundhed.  Deltagere i 
tænketank samlede op på input og tager det med til møde i tænketank. 

Kurser/temadage 

 Tilbagemelding på plan om at 
holde temadage sammen med 
Arbejdsmiljørådet, Anne 

 Tilbagemelding på planer om 
samarbejde med Center for 
Forebyggelse i praksis, Anne 

 Det videre arbejde (projekt 1 og 
5 i handleplanen) 

Temadage sammen med Arbejdsmiljørådet: rådet overvejer 
muligheder. 
 
Temadage med Center for forebyggelse og KL: 

 Der bliver 3 fælles temadage: 1 i KL-huset, 1 i Ålborg, 1 i KBH. 
Formål: inspiration til kommuner om sundhedsfremmende 
arbejdspladser. Det foreløbige program blev præsenteret af 
Anne – sendes ud med referatet. Brainstorm om input til 
indhold og oplægsholdere. Der skal bruges oplægsholdere fra 
Kolding og Ålborg området til et strategisk og praktisk oplæg. 
Temagruppen melder forslag til Anne inden den 25. oktober. 

Forebyggelsespakkerne 

 Er der nogle af vores kommuner, 
der har deltaget i SBN 
workshop/forløb? -  og hvordan 
er tilbagemelingerne, alle 

 Orientering om 
møder/samarbejde med Center 
for Forebyggelse i praksis, Anne 

 Det videre arbejde 

Deltagere i workshops/forløb om forebyggelsespakker: 40 projekter i 
alt, omkring 30 kommuner har været med. Workshopforløb for at 
implementere forebyggelsespakker – med supervision: 

 Ragnhild: 3 projekter. Mange forskellige mennesker med meget 
forskellige behov. God proces med at lave et projekt sammen. 
Indholdsmæssigt ikke så stort udbytte af workshops/forløb. 
God idé at gøre det på den måde. 

 Anne: er der mere vi skal gøre ift. forebyggelsespakker? Til 
temadage foreslås at Center for Forebyggelse i praksis 
udarbejder sammenskriv af det i forebyggelsespakker, der 
handler om arbejdspladsen. Ellers gøres der ikke mere nu. 

Lighed i sundhed 

 Referat fra mødet med 
temagruppen sundhed på tværs 
og SST, Karina 

 Det videre arbejde  

Punktet udsættes. 
 
Temagruppen sundhed på tværs: lave noget sammen? Lighed i sundhed 
eller forebyggelsespakker. Temagruppen ’sundhed på tværs’ var ikke 
helt klar til det. Oplagt med sammen arbejde, men det bliver ikke lige 
nu. 

12.30 – 13.15 - Frokost  
13.15 – 13.45 

Drøftelse af udkast til Vejledning om 
Sundhedsambassadører, arbejdsgruppen 
(projekt 6) 

Arbejdsgruppen (projektgruppe 6) fortalte om vejledningens 
opbygning. Temagruppen kom med in put. Nyere udgave sendes i 
høring senere. 

13.45-14.00 – Pause  
14.00 – 14.30 

Hvordan AT vejleder om sundhedsfremme, 
oplæg og drøftelse, Sisse og Nanette 

Sisse og Nanette præsenterede Arbejdstilsynets arbejde med 
sundhedsfremme. Link til Arbejdstilsynets teamside om 
sundhedsfremme: 
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdsmiljoemner/sundhedsfremme.aspx 

14.30 – 15.30 

 Deltagelse i AM 13 med stand og 
workshop? 

 Andre konferencer og messer, 
hvor vi skal tilbyde os, alle 

 Fastsættelse af to dags mødet i 
14 

 Nedsættelse af 
planlægningsgruppe for to dags 
mødet 14 

 Evt og afslutning 

Stand og workshop: AM 13: afventer beslutning om banner. Nok på 
konference til at bemande standen – bemanding aftales blandt 
deltagere på konferencen. Sekretariat printer vejledninger. Workshop 
om sundhedsambassadører aflyses pga. få tilmeldte. 
 
Andre konferencer, workshops m.v.? Opgave til projekt 7: lave oversigt 
over konferencer m.v. hvor det kan være relevant med deltagelse eller 
oplæg fra temagruppe. 
 
2 dagsmødet bliver 2. + 3.april 2014. 
 



Planlægningsgruppe til 2-dagsmøde: Annie, Kristina og Anne. Anne 
spørger nogle af de nye, der ikke kunne komme til dagens møde. 
Planlægningsgruppe laver program og finder sted til mødet. Sidst var vi 
på Vejle Centerhotel, og det var godt og tæt på station.  
 
Eventuelt:  

 Anne: skal nye i temagruppen have en kontaktperson/mentor i 
gruppe? Eller skal Anne indkalde de nye til en intro? Beslutning: 
intro tænkes ind i 2-dagsmødet. 

 Sund.dk: En certificeret uddannelse – Anne har været censor. 
Uddannelse er revideret på baggrund af erfaringer. Anne 
fortalte om uddannelsens moduler og anbefaler uddannelsen.   

 


