Invitation: Temadag om sundhedskonsekvensvurdering
Erfaringer fra projektet
SUNDHEDSKONSEKVENSVURDERING I
DANSKE KOMMUNER OG REGIONER
D. 17 september kl. 10.00-14.00 i mødelokale 5
på Kolding Bibliotek, Slotsøvejen 4, 6000 Kolding.

SKV-gruppen under Temagruppen Sundhed på Tværs
Mads Mathias Kyes, Kolding Kommune
Me e Winge Jakobsen, Syddansk Universitet

Hvad virker bedst i kommunerne?
Sund By Netværkets SKV-gruppe har i
over 3 år arbejder på projektet
’Sundhedskonsekvensvurdering i danske kommuner og regioner’, bevilget af
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvis formål er at øge kapaciteten
inden for SKV i en dansk kontekst gennem udvikling af træningsmateriale,
kurser, modeller for implementering af
SKV, oprettelse af en platform for erfaringsudveksling med afprøvning af modeller for implementering af SKV i udvalgte kommuner.

SKV-gruppen har erfaret, at SKV i sin
oprindelige form ikke passer direkte ind i
det kommunale arbejde, hvor det er mere
effektivt at tænke sundhed ind tidligt i
planlægningsarbejdet end at analysere
konsekvenser af allerede udført planlægningsarbejde. Principper og værktøjer fra
SKV har vist sig nyttige i den kommunale
planlægning, og SKV gruppen giver 2
forskellige bud på, hvordan man kan integrere et sundhedshensyn i den kommunale planlægning, primært på det tekniske område.

Projektet er nu ved sin afslutning, og
SKV-gruppen vil gerne dele ud af sine
erfaringer omkring deres erfaringer
med implementering af SKV i forskellige former.

I løbet af pauserne vil der være tid til refleksion og sparring med SKV-gruppen
og de øvrige deltagere.
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Program for dagen:
10.00 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.00

Velkomst og oplæg om slutevaluering af SKV-projektet
v. Me e Winge Jakobsen
Kaﬀepause
Workshop 1 - integrering af et sundhedshensyn i udarbejdelsen af projekter og planer på det
tekniske område, faciliteret af Mads Mathias Kyed og Me e Winge Jakobsen
Frokostpause
Workshop 2 - integrering af et sundhedshensyn på det strategiske niveau, faciliteret af Mads
Mathias Kyed og Me e Winge Jakobsen
Opsamling på dagen samt oplysning om hjælpemidler -l at komme i gang eller fortsæ e SKVarbejdet

SUND BY NETVÆRKETS SKV-GRUPPE UNDER TEMAGRUPPEN SUNDHED PÅ TVÆRS

