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• Større forekomst af borgere der bliver sygemeldt med depression, 
angst og/eller stress, samt med funktionelle lidelser. 

• Flere kommuner havde etableret tilbud på tværs af kultur og sundhed 
– blandt andet Holstebro og Silkeborg

• Holstebro og Silkeborg Kommuner mødtes med Region Midt i februar 
2017 – ønske om at vide mere om kultur/sundhed

• Ønske om at danne et forum for vidensdeling og sparring på tværs af 
kommuner – forprojekt i 2017/2018

• Beskæftigelsesområdet blev inddraget, idet de har adgangen til 
borgerne

Starten



• Vi har borgere med forskellige udfordringer – og indsatser vi tror der 
kan hjælpe

• Vi ved ikke hvad der hjælper for hvem, hvorfor det hjælper, hvordan 
indsatser skal udformes for at være mest effektive og hvornår i et 
sygdomsforløb det skal tilbydes

• De 3 områder har forskellige tilgange til evaluering – behov for viden 
om hvordan indsatser kan evalueres

• Behov for at oversætte evidens fra ud- og indland
• Vi kan lære af hinanden – og sikre vidensdeling på tværs

Hvorfor et netværk?



Netværkets formål er at styrke samarbejdet mellem kommuner, region 
og øvrige interessenter, der arbejder i krydsfeltet mellem kultur, 
sundhed og beskæftigelse, for at skabe relevante tilbud til borgere, så 
deres livskvalitet styrkes. 
Målgrupper for disse tilbud kan f.eks. være borgere med symptomer på 
stress, angst og/eller depression, borgere med funktionelle lidelser 
og/eller smerteproblematikker samt borgere, der oplever at være 
socialt udsatte, ensomme eller på anden måde ekskluderet fra dele af 
samfundet. 

Formål



Styregruppen
• Jens Bejer Damgaard (formand)
• Ulla Wernberg-Møller (Centerleder 

jobcentret, Silkeborg kommune)
• Claus Hagstrøm Hansen 

(bibliotekschef Horsens Kommune)
• Anne Marie Pahuus (prodekan, AU)
• Henrik Lodberg (Kontorchef, Region 

Midt)

Arbejdsgruppen
Midlertidig arbejdsgruppe:
Repræsentanter fra Holstebro og 
Silkeborg Kommune, AU og 
regionen

Ny arbejdsgruppe for 2020 
nedsættes i dagJ

Organisering




