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 Netværksmøde 

Sund livsstil for danskerne  
– nye erhvervsmuligheder  

 

     
 
 

  

Praktisk 

information 

 
Dato  

Onsdag den 21. maj 2014 
 

Tid 
Klokken 17.30-20.45 

 
Sted 

 Gefion 
Fulbyvej 15 
4180 Sorø 

 
Tilmelding 
Senest den  

9. maj 2014 til: 
 

Sorø Erhverv pr. e-mail 
erhverv@soroe.dk  

 
Kontaktperson 

Peter Fjerring 
Tlf. 57 87 60 25 

 
Pris  

Gratis 
 

 

 

  

 

I det danske samfund er der i disse år en stigende bevidsthed om sundhed og  

aktiv livsstil. 

 

Det er først og fremmest godt nyt for danskerne – en sundere livsstil giver større 

livskvalitet for den enkelte, samtidig med at der sker en forebyggelse af forskellige 

sygdomme og sygefraværet på arbejdspladserne nedbringes. 

 

Det stigende fokus på sundhed åbner op for en række nye erhvervsmuligheder.  

 

Det vedrører mange forskellige virksomheder og erhvervsdrivende. Fra liberale 

sundhedserhverv til producenter og forhandlere af sundhedsartikler. Fra virksomheder 

inden for motion til private rådgivere på områder som ernæring og sund kost. 

 

Erhvervslivet i Sorø Kommune har et stort og bredt udsnit af forskellige 

sundhedsvirksomheder. 

 

En del af Sorø Kommunes erhvervsstrategi er at medvirke til et styrket samarbejde 

mellem de lokale sundhedsvirksomheder. 

 

Sorø Erhverv indbyder derfor til et netværksmøde med fokus på de erhvervsmæssige 

muligheder på sundhedsområdet. 

 

Der vil være inspirerende oplæg, diskussion om mulighederne i vores lokalområde og 

ikke mindst en chance for at komme med input og idéer til det fremadrettede arbejde. 

 

Sorø Erhverv er vært for en let (og sund) anretning ved arrangementet. 

 

 

 

                                                                                        (Program på næste side) 
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 Program 
 

17.30-18.00 

Buffetanretning  

 

18.00 

Velkomst 

v/ borgmester Gert Jørgensen, Sorø Kommune 

 

18.15-19.30 

Tre parallelle workshops – ved tilmeldingen skal du vælge  

en af følgende muligheder: 

 

Workshop 1 – lokale A 

Forbrugsmønstre på sundhedsområdet  

Indledning v/ adm. direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia,  

medlem af erhvervsudviklingsrådet i Sorø Kommune 

 

Workshop 2 – lokale B 

Sundhedsartikler – nye leverancer til sundhedsvæsenet 

Indledning v/ erhvervskonsulent Peter Fjerring, Sorø Kommune  

 

Workshop 3 – lokale C 

Sundhed og kost – nye forretningsmuligheder 

Indledning v/ projektmedarbejder Søren Sørensen, Fødevareplatform Region Sjælland 

 

19.30-19.45 

Kaffepause 

 

19.45-20.45 

Sundhed i hverdagen – hvad har borgeren brug for? 

v/ Peter Qvortrup Geisling, TV-avisens sundhedskorrespondent 

 

20.45 

Afrunding af arrangementet 

 

 

                                                                (Præsentation af workshops på næste side) 
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Præsentation af workshops 
 

En del af netværksmødet består af tre parallelle workshops. Hver workshop indledes 

med et oplæg på 10-15 minutter af en inviteret taler, men ellers er forløbet i de tre 

workshops i høj grad baseret på diskussion og deltagernes præsentation af idéer og 

forslag. 

 

Ved tilmeldingen skal du derfor meddele, hvilken workshop du ønsker at deltage i. 

Hermed en kort beskrivelse af de tre workshops: 

 

Forbrugsmønstre på sundhedsområdet 

Blandt mange borgere er der en stigende interesse for løsninger, der giver større 

velvære. Det stiller krav om nytænkning og udvikling blandt alle, der arbejder med 

sundhed. Formålet med denne workshop er at starte en dialog om mulighederne for 

samarbejde blandt lokale virksomheder og erhvervsdrivende på sundhedsområdet. 

Workshoppen retter sig mod alle, der har med borgernes sundhed at gøre, herunder 

læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, apoteker og firmaer inden for terapi og motion. 

 

Sundhedsartikler – nye leverancer til sundhedsvæsenet 

I Sorø Kommune har vi en række producenter og forhandlere af sundhedsartikler samt 

erhvervsdrivende, der leverer forskellige former for rådgivning og ydelser til sundheds-

væsenet. Fælles for denne branche er, at virksomhederne handler med andre virk-

somheder og (ikke mindst) med det offentlige sundhedsvæsen. Workshoppen sætter 

fokus på generelle udviklingstræk i sundhedsvæsenets indkøbspolitik og lægger op til en 

diskussion om, hvordan denne branche kan styrke sin udvikling. 

 

Sundhed og kost – nye forretningsmuligheder 

Sundhed og kost hænger uløseligt sammen. Og lige nu er der en stigende opmærk-

somhed blandt mange borgere for sunde fødevarer og for en sund kostplanlægning. Det 

åbner også op for nye forretningsmuligheder for alle, der beskæftiger sig erhvervs-

mæssigt med området. Denne workshop handler derfor om, hvordan vi kan udnytte 

potentialet inden for sundhed og kost – og henvender sig især til fødevareleverandører, 

restauranter, kostvejledere, diætister mv. 


