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Sunde arbejdspladser – temagruppemøde den 8. oktober 2015 

Mødet holdes i Kl-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. fra kl. 10-16.00 

Program den 8. oktober 2015 Referat 

 Præsentation og velkomst 

til nye medlemmer 

 

 Vidensdeling: – hvad er 

jeg optaget af lige nu? 

Hvad fungerer rigtig godt? 

 

 

 

 Nyt fra Sund By 

sekretariatet  

 

 Informationer fra 

formandskabet, - 

herunder tilbagemelding 

fra møde med 

temagruppeformænd den 

24. september 

 

 

Louise fra sekretariatet orienterede om situationen i 

sekretariatet lige nu.  

 Der har været nogle udskiftninger i personale og ændringer 

i organiseringen  

 Der er igangsat nye projekter, bl.a. lige adgang til sundhed 

og sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler – se 

hjemmesiden for flere informationer 

 25. november afholdes afsluttende konference i 

fællesskabsagentprojektet 

 Sekretariatet har besøgt ca. 20 kommuner for at 

præsentere SundByNetværkeret. Ta’ fat i sekretariatet, hvis 

I gerne vil have besøg i jeres kommune 

 11.- 12. april afholdes det årlige SundByNetværksmøde. 25 

års jubilæum, Hinsgavl Slot, Middelfart. Teamgrupperne får 

en aktiv rolle på mødet. 

 

Karen fra ’Center for forebyggelse i praksis’ orienterede om 

centerets arbejde: 

 Centeret har fået penge til 3 år mere 

 Centeret formål er nu bredere defineret – ikke kun ift. til 

forebyggelsespakker, men også med fx at koble 

kommunale projekter med forskere. Temagruppen kan 

være med til at generere projektideer. 

 12. november: Konference – status for arbejdet med at 

implementere forebyggelsespakker 

 Karen kontaktoplysninger: Karen Karlsson Eriksen, 

kae@kl.dk, 33 70 38 59 

 

Tine og Christina – formandsskabet – orienterede: 

 Tine og Christina fortalte om mødet med 

temagruppeformænd – et rigtig godt møde. Der var 

bl.a. fokus på bedre erfaringsudveksling om projekter 
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m.v. via hjemmesiden, og der var forslag om at 

udarbejde en velkomstpjece til nye medlemmer i 

temagrupperne. Formål med teamgrupperne blev også 

vendt – se evt. PP udsendt til dette møde.  

 

På næste møde i temagruppen kan disse PP drøftes ift. 

at forventningsafstemme ift. Temagruppens arbejde.  

 

Hverdagsimplementering i 

arbejdet med strategisk sundhed 

v. Just Bendix Justesen, 

Syddansk Universitet og 

Promentum. 

Med udgangspunkt i sin nyeste 

forskning fortæller Just om 

implementering i forhold til at få 

skabt en vedvarende effekt af 

sundhedsindsatsen. 

Oplæg ved Just. PP sendt ud med referatet. 

Frokost  

Motivation i grupper og sundhed 

på arbejdspladsen. Erfaringer fra 

Kolding Kommune v. Ditte og 

Louise. 

Oplæg ved Ditte. PP sendt ud med referatet. 

Pause  

Tilbagemeldinger fra 

arbejdsgrupperne – alle grupper 

bedes forberede 5 minutters 

oplæg i forhold til årsplanen: 

 Mental sundhed – 

Christina  

 Strategisk 

sundhedsledelse - Jonna, 

Martin 

 Fysisk træning - Sanne, 

Bitten, Katrine og Yvonne 

 

Der er ved mødets start 4 arbejdsgrupper: 

 Ålborgmodellen (se mail fra Inger) 

 Mental sundhed – Christina  

 Strategisk sundhedsledelse - Jonna, Martin 

 Fysisk træning - Sanne, Bitten, Katrine og Yvonne 

 

Efter drøftelse i temagruppen er der følgende grupper og 

aftaler: 

 Mental sundhed: Ditte hører hvad temagruppen om 

metal sundhed har på dagsordenen i øjeblikket. Det 

tages op på næste temagruppemøde, om gruppen skal 

fortsætte. Måske er robusthed ikke det rigtige ord på 

arbejdspladser. 

 Strategisk sundhedsledelse: Gruppen består nu af: 

Just, Martin, Jonna, Inger, Marie Louise. Just er 

tovholder. Der er opbakning til, at gruppen går videre 

med film og pixibog på baggrund af Københavns 

Kommunes materialer. Oplæg om kerneopgaven 

(Ålborgmodellen) og pointer fra Justs bog skal med i 

pixibogen 

 Gruppen fysisk træning har ligget stille et stykke tid, 

men genoptager arbejdet. Gruppen er stadig: Sanne, 

Bitten, Katrine, Yvonne 
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Det videre arbejde i temagruppen 

Handlingsplan for 2016-17 

Input til to dages møde 

Forslag til 2-dagsmøde eller andre møder: 

 Erfaringer fra Assens – livsstilsændring og mental 

fitness 

 Motivation i grupper – oplæg ved Gregers Rosdahl 

 Tid til at arbejde i arbejdsgrupper på mødet 

 Robusthed – erfaringer fra Aarhus (Jonna) 

 Erfaringsudveksling/sparing på arbejdspladsprojekter – 

besøg i praksis 

 Partnerskabsprojekt med 3F erfaringer fra Jonna 

 

Input til handlingsplan: 

 Pilottest af pixiudgave af sundhedsledelse 

 Konsulentuddannelse i sundhedsledelse – fra teori til 

praksis 

 Social ulighed i praksis – temadag med center for 

forebyggelse i praksis fx sammen med FOA, tage 

udgangspunkt i specifikke forvaltninger 

 

2-dagsmødet bliver d. 14.-15. marts (så vi kan nå eventuel 

forberedelse til årsmøde 11.-12. april). 

1-dagsmødet 13. okt. 

Tine og Christina står for 2-dagsmødet samt handlingsplanen. 

Evt. og afrunding Tine og Christina stopper som formandskab, så der skal vælges 

nye på næste temagruppemøde. 

Temagruppen mangler medlemmer fra Sundhedsstyrelsen og 

NFA. Arbejdsmiljørådets sekretariat har meldt sig ud. 

 


