Program til mødet d. 19. maj 2015
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30

10.30 – 12.00

Ankomst, kaffe og brød
Nationale konferencer/temadage om sundhed og beskæftigelse
Sund By Netværksdage i Horsens, Temadag i København i Center for forebyggelse i praksis
om sundhed og beskæftigelse, Temadag om funktionelle lidelser
Sundhedstilbud til sårbare borgere
Planlægningsgruppen har et forslag om at sætte fokus på nogle af de målgrupper som det er
mest relevant at sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet samarbejder om. Det er i høj
grad de sårbare på overførselsindkomst (fx borgere i ressourceforløb, på kontanthjælp eller
på sygedagpenge) som er relevante at samarbejde om, da denne gruppe af borgere ofte har
helbredsmæssige problemer.
For at starte et sted har planlægningsgruppen valgt at dykke ned i gruppen af borgere med
funktionelle lidelser. Et andet fokusområde kunne være borgere med stress, angst og
depression eller andre målgrupper som den samlede temagruppe ønsker at sætte fokus på.
Anne Dorte Lange, socialfaglig konsulent ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, arbejder med vidensformidling og inspiration til kommunerne omkring arbejdet med
borgere med funktionelle lidelser. Hun vil give en kort introduktion til funktionelle lidelser,
input til hvad kommunerne kan gøre samt til, hvordan vi kan få mere viden om området.
Trygfonden ønsker at støtte kommunerne i udvikling og forskning i indsatser for borgere med
funktionelle lidelser.
Nikolaj Holm Faber, Chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning vil fortælle om krav og
forudsætninger for ansøgning af midler til et udviklingsprojekt og hvordan de kan se ud.
Nikolaj vil desuden opdatere os på fremdriften i projektet Lær at tackle job og sygdom med et
perspektiv på 41 kommuner.

12.00 – 12.45
12.45 – 13.15

13.15 – 14.00

14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
15.15 – 15.30

Vi slutter med en udveksling af viden og erfaringer på området mellem kommunerne.
Frokost
Ønsker til emner på temadage i efteråret
Fx en drøftelse af, om der er interesse i at sætte fokus på andre sårbare målgrupper i
samarbejdet mellem sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet såsom flygtninge/
indvandre, borgere med stress, angst og depression m.fl.
Andre forslag til emner fra planlægningsgruppen:
- Tema om hverdagsmestring, motivation og køn
- Tema om fastholdelse og netværk
Gruppedrøftelser:
Formidling, synliggørelse og samarbejde omkring tilbud til borgere (sundhedstilbud,
frivillige tilbud, regionale tilbud)
Er det tydeligt for medarbejdere på beskæftigelsesområdet hvilke tilbud der findes på
henholdsvis det kommunale sundhedsområde, i regionen og frivillige tilbud? Hvad kan vi gøre
fra sundhedsområdet/beskæftigelsesområdets side for at formidle, synliggøre og samarbejde
om tilbud.
Arbejdsspørgsmål til gruppearbejdet:
- Er der samarbejde mellem sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og frivillige
tilbud i dag?
- Er samarbejdet omkring henvisning til tilbud systematiseret eller er det afhængig af
om den enkelte medarbejder kender tilbuddene?
- Hvordan bruger man i dag de frivillige tilbud og er der potentiale for at bruge frivillige
tilbud mere og hvad kræver det?
Pause
Opsamling på gruppedrøftelserne
Evaluering og tak for i dag

