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REFERAT afmøde i temagruppen Beskæftigelse og Sundhed  

Fredag den 28. december 2014 i KL Huset 

 
Alle opfordres til at ”Inspiration for Innovationsagenter” forud for mødet. Og alle opfordres til at 
overveje sin egen fremtidige rolle i temagruppen – eventuelt som med-formand. Temagruppens 
formand Karen Huld faciliterer dagen. 
 
10.00-10.45 Velkommen ved Gitte Butler, sekretariatschef, Sund By Netværket, præsentation af 

gruppens medlemmer og referat af processen hidtil.  
 
Gitte bød velkommen, introducerede sig selv, Sund By Netværket, idéen med temagrupper og 
netværkets fremadrettede fokus på Beskæftigelse og Sundhed. 
 
Karen refererede processen i temagruppen og lagde op til diskussion af inspiration for 
innovationsagenter. 
 
 
10.45-11. 15 Diskussion af brug af innovationsværktøjer fra ” Inspiration for Innovationsagenter” i 

udvikling af samarbejdet mellem beskæftigelse og sundhed. Vi arbejder i forskellige dele 
af organisationerne, hvad giver det af forskellige vinkler?  

 
Aldeles brugbar. Beskriver virkeligheden ganske godt. Inspirerer til at gå i gang, starte ud i små skalaer – 
så kommer ressourcerne også nogle gange. Vigtigt og afgørende at have styr på den gode pitch! 
CBS redskab finansieret af Scandia – gør det muligt at måle effekten af forebyggelsesindsatser (gratis 
kursus genne Scandia). ”Scandia-modellen”. Centralt i fht at få beskæftigelsesfolket til at åbne øjnene 
for relevansen af samarbejdet i netværket her (sekretariatet skal hjælpe med tal til elevatortalen) 
Personlige relationer er super vigtige for at få hul igennem (at få beskæftigelsesområdet til at se 
relevansen af samarbejdet). 
 
11.15-11.45  Kulturændringer i organisationer og kort om relationel koordinering (v/ Karen)  
 
Se præsentation på hjemmesiden - om Gittels perspektiv på kulturbarrierer og - ændringer på tværs af 
faglige organisationer. 
 
Relevant i fht at være nysgerrig i fht hinandens kerneområder.Tilføj også diskurs-tankegangen.  
 
Hedensted er super langt fremme med at arbejde på tværs af beskæftigelse og sundhed. Her er 
vægttabstilbud fx en aktiveringsmulighed, men over for borgeren bliver den italesat af sundhedsfolkene. 
Tværfagligheden afspejles også organisatorisk – i organiseringen af forvaltninger etc. 
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Det hele hænger på en ledelsesmæssig opbakning. Relationsopbygningsmæssigt er der stor forskel på 
en stor og en lille kommune. 
 
 
11.45-12.30  Frokost 
 
12.30-14:15 Opfølgning på temadagen i Horsens (cafésparring) ud fra det rundsendt e oplæg. 
 
Drøftelse på baggrund af oplægget: 
 
Lovkrav (sygedagpengeloven) om mestringskursus (lær takle metoden, stanford-metoden) - hvad er 
erfaringerne? Sammenhæng til forløbsprogrammerne? 
Odense har gode erfaringer med at bruge frivillige. Samme erfaringer i Helsingør, men ikke ifht de 
tungeste borgere! Silkeborg afventer erfaringer fra processen (udenlandske?). Helsingør tænker i faser,  
 
Kan de her sundhedsindsatser bruges i fht ”lap-loven”, refusion etc? Nej, ikke længere. Nu fås refusion 
kun, hvis borgeren kommer ud i virksomhedspraktik. Evt. kombination af virksomhedspraktik og 
forløbsprogrammer. 
 
Hedensteds erfaring er, at økonomien (borgerens) kan være en rigtig vægtig del i fht. angst/depression 
 
Sundhedsprofilen Region Syddanmark kan underbygge med tal omkring økonomien. 
 
For de borgere, der ikke kan puttes i kasse, har Hedensted gode erfaringer med at inddrage læger i en 
lægelig rundbordssamtale  
 
 
Forslag til TEMAER på temagruppemøderne fremadrettet: 
 
Mestringslov, hvordan får vi det udmøntet i kommunerne? 
 
Fremmøde og motivation – hvordan arbejder vi med dem, der ikke møder op? ”Hvordan motiverer vi 
vores borgere til at komme?” 
 
Kunne der sættes gang i innovationsprojekter i forhold til borgerinddragelse 
 
Tema om køn  
- hvordan får man mænd med og motiveret 
- Hvordan oplever job mænd og sundhed mænd 

 
Lovgivningerne - hvad siger de 
- Kommer på KL-konference 
 
Målgrupperne i beskæftigelsesøjemed 
- Overblik over beskæftigelsesområdet for sundhedspersonale i pixi-udgave 

 
Måling og monitorering på tværs (BIP) 
- Hvad er på vej af nyt? 
- Erfaringer fra Kolding? 
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- Samarbejde på tværs med måling og monitorering 
 
Frivillighedsområdet 
- mentor 
 
Sundhed og beskæftigelse i udsatte boligområder  
 
Netværksdannelse hos borgerne   
 
Hvad kan dem for sundhedsområdet gøre for at være mere attraktive samarbejdspartnere 

 
14.15-14.30 Fremtidig struktur i temagruppen. Vi har brug for nogle med-formænd 
 
Med-formandsgruppe fremadrettet: 
Karen Huld, formand 
Lone , Helsingør 
Maria , Halsnæs 
Merete, Odense 
Eva,  Kbh’s kommune 
Anette, Jobcenter Hedensted 
 
Merete indkalder til planlægningsmøde i Odense i den første del af januar. 
 
14.30-15.00 Opsamling, forslag til fremtidige emner og tak for i dag. 

 


