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Sundhedscentret 

Center Sundhed, Kultur og Fritid

(Naturskole, Kulturskole, Bibliotek, Ungdomsskole, Tandpleje og 

Sundhedspleje)

• Sundhedscentret i Rebild Kommune 

– Træning og Rusmiddel 

– Sundhedsfremme og forebyggelse 

– Sekretariatet for Sundhed, Kultur og Fritid 



Baggrund
Sundhed + Kultur og Fritid  2018

Fælles narrativ – hvem er vi og hvad kan vi sammen? 



Organisatorisk Sundhedskompetence

Opvarmning 

Redskabet OS

Refleksion

Selvevaluering 

Prioritering 

Formulering af mål 



Temaeftermiddag – refleksion (maj 2022)

• Lokalt oplæg – hvorfor og målene

• Oplæg om organisatorisk sundhedskompetence ved Helle 

Terkildsen  

– Hvad 

– Hvorfor 

– Hvordan

• Refleksion 

– Hvordan forstår vi organisatorisk sundhedskompetence 

– Hvordan hænger det sammen med vores opgaver



CHAT - Et redskab til dialog om sundhedskompetence

1. Møde vedrørende CHAT 

• Introduktion til redskabet 

• Gode erfaringer fra kollegaer

• Planlægning af afprøvning 

– Testning og afprøvning 

2. Møde vedr. CHAT 

• Erfaringer 

• Gruppedrøftelser 

• Aftale om næste skridt



Temaformiddag – Selv-evaluering sept. 2022

• Hvor er vi i processen og hvorfor er vi her

• Selvevaluering 

– Område 1: Adgang til tilbud og programmer

– Område 2: Kommunikation og formidling 

– Område 3: Partnerskab og inddragelse 

– Område 4: Medarbejdere 

– Område 5: Ledelse og Kultur 

– Område 6: Systemer. Arbejdsgange og politikker

• Næste Skridt? 



Næste skridt – prioritering 

• Lokale prioriteringer 

• Etablering af arbejdsgruppe

• Fælles personalemøde

• Arbejdsgruppen prioriterer og udarbejder handle-og tidsplan 



Hvad er prioriteret 

• Kommunikation 

– Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve

– gennemløsning af breve 

– udarbejde skabeloner og plan for gennemlæsning

• Kendskab til hinanden – Fælles faglig eftermiddag

• CHAT 

• ‘Guidet egen beslutning’ 

• Indretning af velkomstområde 



Erfaringer 

• Forventningsafstemning 

• Gentagelser 

• Fastholdelse og fokus 

• Lokale drøftelser 

• Fælles ledelses opbakning

• Gribe de lavt hængende frugter

• Små skridt er også OK 



Nyt Sundhedshus…


