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TEMADAG OM BESKÆFTIGELSE OG SUNDHED  
Torsdag den 18. september kl. 9-15.30 i Horsens  
 
Sund By Netværket afholdte i maj et opstartsmøde i Silkeborg med det formål at etablere en ny temagruppe om sundhed og 
beskæftigelse. På mødet deltog repræsentanter fra både sundheds- og beskæftigelsesområdet, og alle var enige om behovet 
for mere samarbejde og gensidig inspiration på området. Derfor opretter Sund By Netværket nu temagruppen Beskæftigelse 
og Sundhed, et fagligt forum for vidensdeling og gensidig inspiration på området, og med repræsentanter fra både sundheds- 
og beskæftigelsesområdet, da koordinering og brobygning her synes alfa og omega for en vellykket borgerindsats. 
Temagruppen handler ikke om sundhed på arbejdspladsen, men om kommunernes beskæftigelsesindsats og relaterede 
ydelser. Sund By Netværket skyder nu temagruppen i gang med en temadag for alle interesserede i netværket. Program 
følger nedenfor, og tilmelding foregår via www.sund-by-net.dk.  
 
PROGRAM  
Kl. 09.00 - 09.30: Morgenmad 
 
Kl. 9.30 – 10.00:  Velkomst v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket og Peter Holm Vilstrup, sekretariatschef i Sund By 

Netværket. Lidt om Sund By Netværket, arbejdet i en temagruppe, korte møder. 
 
Kl. 10.00 – 10.40: Den sunde vej til arbejde, erfaringer fra Horsens v/ Line Stausgaard Laursen, Horsens Kommune  
 
Kl. 10.40 – 11.00: Tanker og erfaringsudveksling på baggrund af Horsens-oplægget, mindre grupper og plenum  
 
Kl. 11.00 – 11.15: Pause  
 
Kl. 11.15 – 12.15: Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? v/ Chefanalytiker Charlotte Hansen, New Insight  

- BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) afprøver et forskningsbaseret bud på, hvordan vi fremadrettet kan 
dokumentere og evaluere indsatser til aktivitetsparate borgere. Disse borgere er kendetegnet ved at have 
en lang række forskellige udfordringer, hvor særligt helbredsproblemer er meget udbredte. I oplægget vil 
Charlotte Hansen løfte sløret for de foreløbige resultater. Dels i forhold hvilke indikatorer, der ser ud til at 
kunne forudsige borgerens beskæftigelseschancer fremadrettet. Dels i forhold til hvilke sammenhænge der 
er mellem helbred og jobsandsynlighed. Hun vil komme ind på vigtigheden af et tæt samspil mellem en 
beskæftigelses- og en helbreds/sundhedsindsats og komme med et bud på, hvordan indikatorer fra BIP kan 
bruges i arbejdet med fælles målsætninger og målemetoder mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet.  

 
Kl. 12.15 – 13.00: Frokost og netværkssnak  
 
Kl. 13.00 – 13.40: Sundhed, trivsel og beskæftigelse, erfaringer fra Vejle v/ Inger Schmidt, Vejle Kommune  
 
Kl. 13.40 – 14.00: Tanker og erfaringsudveksling på baggrund af Vejle-oplægget, mindre grupper og plenum  
 
Kl. 14.00 – 14.15: Pause  
 
Kl. 14.15 – 15.15: Faglig sparring og netværkscafé v/Karen Huld, formand for temagruppen  

- Fem borde, hvert med et skarpt spørgsmål og en referent. Tre runder a 15 min. plus 5 min. til opsamling. 
Essensen samles i et lille skriv som temagruppen tager med i det videre arbejde.  
 

Kl. 15.15 – 15.30: Afrunding og farvel 
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