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Temadag: Kommunale forebyggelsestilbud til borgere med muskel- og skeletlidelser  

Muskel- og skeletlidelser er den hyppigste årsag til langvarig sygdom og oplevelse af nedsat 

livskvalitet og medfører, at et stort antal danskere må forlade arbejdsmarkedet før tid. På 

temadagen sætter professorerne Jan Hartvigsen og Søren Thorgaard Skou fra Syddansk 

Universitet fokus på muskel- og skeletlidelser fra hver deres perspektiv. Derudover får deltagerne 

mulighed for at drøfte erfaringer med forebyggelsestilbud til borgere med muskel-og 

skeletsygdomme. Dagen holdes den 6. oktober i Odense, læs mere og tilmeld dig her, og 

gentages som webinar d. 10. november, læs mere og tilmeld dig webinaret her.  

Arbejdsdag: Fra politik til praksis på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet: 

Implementering af kommunale sundhedspolitikker 

Mange kommuner er i gang med implementering af kommunens tværgående sundhedspolitik eller 

tilsvarende strategi. På arbejdsdagen drøfter deltagerne, hvad der skal til, for at politikkens mål og 

prioriteringer bliver omsat til handlinger og forandringer, der fremmer borgernes sundhed – og 

hvad der kan være på spil i kommunen, når det nogle gange ikke lykkes. Vi arbejder med 

betydningen af kapacitetsopbygning, og hvordan der kan skabes ejerskab på tværs i arbejdet med 

at fremme forebyggelse og sundhedsfremme i hverdagens praksis og i større tværgående 

udviklingsprojekter. Formålet er give inspiration og dele viden og erfaringer om implementering af 

sundhedspolitikken. Arbejdsdagen afholdes 10. november i Vejle og 16. november i KL-huset i 

København. Læs mere her og tilmeld dig her. 

Temadag: Røgfri byer og lokale partnerskaber 

De fleste kommuner har tilsluttet sig Røgfri Fremtid og samarbejder med lokale partnere om at 

skabe røgfri byer. Men hvad handler røgfri byer egentlig om i et fagligt perspektiv, og hvordan 

udfylder kommunerne en rolle for at samle lokale partnere om den fælles vision? På temadagen 

ser vi også på målsætningen om, at kun 5 pct. af de voksne ryger i 2030 og hvordan flere rygere, 

der ønsker det, kan få hjælp og støtte til at blive røgfri. Formålet med temadagen er at dele viden 

og erfaringer om, hvordan kommunen udfylder en rolle for at samle lokale partnere og sikre 

handling lokalt. Temadagen holdes to gange i samarbejde med Røgfri Fremtid: 14. november i 

Jylland (sted følger) og 21. november i København. Læs mere og tilmeld dig her. 

Temadag: Unge, alkohol og trygt natteliv - metoden Ansvarlig udskænkning  

Center for Forebyggelse i praksis og Sundhedsstyrelsen inviterer til temadage om, hvordan vi 

sikrer et trygt natteliv og festmiljø, der hvor børn og unge færdes. På temadagen vil vi arbejde ud 

fra metoden Ansvarlig udskænkning, som har til formål at fremme fornuftige og trygge rammer for 

alkoholudskænkning på steder, hvor unge er de hyppigste gæster. Det gælder både i nattelivet og i 

andre festmiljøer som fx festivaler, fester på uddannelsesinstitutioner og på offentlige steder som 

parker og byrum. Temadagen vil have fokus på, hvordan kommune, politi, restaurationsliv og 

uddannelsesinstitutioner samt eventuelt andre aktører kan styrke samarbejdet og hvilke indsatser, 

der kan fremme et trygt natteliv. Temadagene af holdes tre gange, hhv. den 25. november i 

København, den 28. november i Odense og den 30. november i Aarhus. 

Læs mere og tilmeld dig her. 

 

https://tilmeld.kl.dk/forebyggelsestilbud/conference
https://tilmeld.kl.dk/webinarforebyggelsestilbud
https://www.tilmeld.dk/frapolitiktilpraksis
https://tilmeld.kl.dk/roegfribyer
https://tilmeld.kl.dk/ungealkohologtrygtnatteliv


 
 

Kursus: Hygiejnekoordinator - Lær at undervise nøglepersoner i kommunal 

infektionshygiejne  

Center for Forebyggelse i praksis har i samarbejde med Komponent udviklet et 2-dages kursus, 

der vil give de ansvarlige for det kommunale hygiejneområde viden og metoder til at undervise 

kommunale nøglepersoner i infektionshygiejne med henblik på at sikre en stærk forankring af den 

infektionshygiejniske indsats bredt i kommunen. Kurset afholdes næste gang i Odense Congres 

Center, den 27.-28. oktober 2022. Læs mere her: https://www.komponent.dk/sundhed-

aeldre/hygiejne  

Temadag: Ældre og sorg – hvordan kan den forebyggende indsats styrkes? 

Hvert år mister 15.000 borgere over 65 år deres ægtefælle eller partner. For mange ældre er det at 

miste ofte en svær og belastende livsbegivenhed, og for nogle er tabet så voldsomt, at de udvikler 

en kompliceret sorg. På temadagen vil Det Nationale Sorgcenter formidle viden om hhv. naturlig og 

kompliceret sorg og om metoder til tidlig opsporing og støtteindsatser. Desuden vil deltagerne dele 

erfaringer fra eksisterende indsatser og udfordringer på området og drøfte, hvordan den nye viden 

kan styrke indsatsen i egen kommune. Formålet med temadagen er at styrke deltagernes viden 

om sorgprocesser og metoder til tidlig opsporing og støtteindsatser. Temadagen holdes to gange, 

den 24. november i Vejle og den 28. november i København. Læs mere og tilmeld dig her. 

Tværsektoriel temadag: Hvordan kan vi styrke sundhedskompetencen hos mennesker med 

kronisk sygdom – og hvordan kan vi styrke sundhedskompetencen på tværs af sektorer?  

Center for Forebyggelse i praksis inviterer sammen med Sundhedsstyrelsen og Region Nordjylland 

til en temadag, der sætter fokus på, hvordan vi kan arbejde for at fremme lighed i sundhed i mødet 

med sundhedsvæsenet for mennesker med kronisk sygdom. Temadagen tager afsæt i 

sundhedsstyrelsens nye publikation om Sundhedskompetence – en vej til mere lighed. Formålet 

er, at deltagerne får indsigt i begrebet sundhedskompetence og inspiration til at omsætte den nye 

viden i egen praksis på tværs af fagligheder og sektorer. Temadagen afholdes den 7. december i 

Aalborg. Det er gratis at deltage. Se mere og tilmeld dig via Plan2learn. 

Vi arbejder på at kunne udbyde lignende temadage flere steder i landet i løbet af 2023.  

Rådgivning og kontakt til centeret 

Mental sundhed, social ulighed i sundhed, sunde rammer, sundhed på tværs. Selv i en tid med 

stramme budgettet – måske netop i en tid med stramme budgetter – holder mange kommuner 

seminarer for chefer og politikere, borgermøder og lignende for at få viden og input til, hvordan 

indsatser kan forbedres og styrkes. Kontakt os gerne, hvis I ønsker rådgivning og sparring på jeres 

proces eller vil høre, om vi kan holde oplæg. Det koster ikke noget😊 

I kan naturligvis også kontakte os vedrørende rådgivning om andre emner eller med ønsker til nye 

eller allerede afholdte temadage. Vi kan kontaktes på forebyggelseipraksis@kl.dk, og I kan finde 

os og vores direkte telefonnumre på vores hjemmeside: www.kl.dk/forebyggelseipraksis. 

 

 

Venlig hilsen Center for Forebyggelse i praksis 

https://www.komponent.dk/sundhed-aeldre/hygiejne
https://www.komponent.dk/sundhed-aeldre/hygiejne
https://tilmeld.kl.dk/aeldreogsorg
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