Folkesundhedsdage 2009
Folkesundhed i Danmark
- hvem skal tage ansvar?
Hotel Nyborg Strand
21. og 22. september 2009
Tilmeldingsfrist d. 7. august 2009

Dansk Selskab for Folkesundhed

Praktiske oplysninger
Formål

Folkesundhedsdage 2009 har fokus på, hvem der skal og kan tage ansvar for at fastholde og forbedre
befolkningens sundhed. Giver Forebyggelseskommissionens rapport og den nationale handlingsplan
svaret? Skal vi også arbejde på andre fronter? Hvem er de mange og meget forskellige aktører – og
hvordan forvaltes det politisk, administrativt, i praksis og i forskningen?
Deltagerne har på 2. dagen mulighed for at præsentere aktuelle forskningsresultater inden for de seks
valgte forskningstemaer.

Pris

Selskabets medlemmer 3.600 kr.
Ikke medlemmer
4.500 kr.

uden overnatning 3.000 kr.
uden overnatning 3.900 kr.

Ønsker 2 personer at dele værelse, udløser det en rabat på 250 kr. pr. person.
Organisationsmedlemmer kan foruden kontaktpersonen tilmelde 1 person til medlemspris.
Alle priser er inkl. moms.

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske via selskabets hjemmeside www.dsff.dk
Sidste frist for tilmelding er den 7. august 2009
Efter tilmeldingsfristen den 7. august er tilmelding bindende. Får en tilmeldt deltager herefter forfald,
bortfalder betalingsforpligtelsen kun i det omfang, pladsen afsættes til anden side.
Man kan omkostningsfrit substituere en tilmeldt deltager.
Selskabets medlemmer har fortrinsret indtil den 30. juni 2009. Herefter accepteres tilmeldinger i den
rækkefølge, de indgår.
Der er – på grund af kapaciteten – begrænset deltagerantal.
Hotel Nyborg Strand råder over 300 værelser. Der reserveres desuden værelser på andre hoteller i
Nyborg. Der arrangeres bustransport mellem Hotel Nyborg Strand og de øvrige hoteller. Værelser tildeles
i tilmeldingsrækkefølge – Hotel Nyborg Strand fyldes først.
Al kommunikation foregår pr. e-mail, hvorfor deltagerne skal sikre sig, at vi har en brugbar e-mailadresse.

Abstracts til frie foredrag

Fristen for indsendelse af abstracts er den 11. juni 2009.
Abstracts indsendes via selskabets hjemmeside www.dsff.dk

Folkesundhedsprisen 2009

Folkesundhedsprisen uddeles hvert år. Prisen tildeles en person/organisation, som i særlig grad har gjort
en indsats for folkesundhedsarbejdet, f.eks. indenfor forskning, praksis, i medierne eller på anden måde.
Kandidatforslag indsendes snarest til selskabets sekretær, akademisk medarbejder Line Raahauge
Madsen lrm@sst.dk

Udstilling

Offentlige interessenter kan få mulighed for ophængning af plakater. Plakatsøjle 120x150 cm. kan, ved
henvendelse til administrationen administration@dsff.dk , stilles til rådighed for 150 kr. inkl. moms.

Program
Mandag den 21. september 2009
Tidspunkt

Program

09.00 - 10.00

Registrering og kaffe

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
Formand Finn Kamper-Jørgensen, Dansk Selskab for Folkesundhed.

10.10 - 10.30

Folkesundhed i Danmark – hvad er statens rolle?
Minister for Sundhed og Forebyggelse Jakob Axel Nielsen.

10.30 - 11.30

 idrager Forebyggelseskommissionens rapport og den nationale handlingsplan
B
til at fastholde og øge sundheden for hele befolkningen?
Hvad handler det om?
Centerchef Else Smith, Center for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen.
Forandring eller forbedring?
Professor Signild Vallgårda, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet.
Bedre sundhed for alle borgere?
Direktør Henning Seiding, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune.
Refleksion og debat

11.30 - 11.40

Pusterum v/Rikke Døssing, Dansk Firmaidrætsforbund

11.40

Pause

12.00 - 13.15

Samspillet mellem samfund og individ i forebyggelse. Et sociologisk og epidemiologisk
perspektiv.
Professor Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for Socialmedicin,
Københavns Universitet og Ledende overlæge, professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for
Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden og Københavns Universitet.
Miljø og klima: Nye udfordringer til folkesundheden!
Professor Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet.
Refleksion og debat

13.15 - 14.15

Frokost

14.15 - 17.00

Workshops: Folkesundhed i arbejdstøjet!

Workshop 1

Mental sundhed
Akademiske medarbejdere Katrine Finke, Anna Paldam Folker & Line Raahauge Madsen, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse.
Mental sundhed handler om at trives, at udfolde sine evner, at håndtere dagligdagens udfordringer
og stress, og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. På workshoppen præsenteres
udviklingen i danskernes mentale sundhedstilstand, de vigtigste determinanter for mental sundhed
og konkrete eksempler på arbejdet i praksis - fx på skoler, arbejdspladser og blandt ældre.

Workshop 2

Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom - i praksis
Afdelingsleder Peter Simonsen, Afdeling for kommunesamarbejde, Region Syddanmark.
Eksempler og erfaringer fra hele landet med udvikling og igangsætning af forløbsprogrammer for
kronisk sygdom inddrages i workshoppen. Der er således fokus på udveksling af erfaringer og
ideer.

Tidspunkt

Program (fortsat)

Workshop 3

Bydelssundhed
Strategisk sundhedskonsulent Kurt Æbelø, strategisk sundhedskonsulent Susanne Vangsgaard,
Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune, adjunkt Pernille Tanggaard Andersen, post.doc.
Carsten Kronborg Bak, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet, netværkssekretariatsleder Mia B. Jauernik og sundheds- og trivselskonsulent Ruben Lindberg,
Sønderborg Kommune.
Lokalsamfundet kan være en vigtig indgang til at forebygge den sociale ulighed i sundhed.
Forskningsmæssigt er der interesse for at undersøge, hvordan sociale rammer spiller ind på menneskers sundhed. Kommunale bydelssundhedsprojekter kan give viden om sundhedstilstanden
m.m. hos socialt udsatte og om sociale faktorers betydning for sundhedstilstanden.

Workshop 4

Kapacitetsopbygning – en brugbar tilgang til folkesundhedsarbejdet?
Udviklingskonsulent Lillian Møller, Sund By Sekretariatet, folkesundhedschef Jette Jul Bruun,
Københavns Kommune og centerchef Tine Curtis, Trygfondens Forebyggelsescenter, Statens
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Kapacitetsopbygning (Capacity Building) som tilgang til lokalt folkesundhedsarbejde er ny i Danmark, og der er derfor fokus på definition af begrebet. Herudover vil workshoppen beskæftige sig
med, hvordan man kan anvende kapacitetsopbygning i folkesundhedsarbejdet og hvilken merværdi,
tilgangen kan give.

Workshop 5

Unges sundhed og trivsel
Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe, Sundhedsstyrelsen, Videnskabelig assistent Martha Ozmec,
post.doc Karen Vistofte, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, uddannelses
chef Hanne Toft, Business College Syd og sundhedskonsulent Ulla Lassen, Sønderborg Kommune.
Ingen myndighed har ved lov ansvaret for - på systematisk vis - at arbejde sundhedsfremmende
og tilbyde sundhedsydelser til unge, efter de har forladt folkeskolen. Ansvaret løftes derfor meget
forskelligt af mange forskellige, og udviklingen af god faglig praksis på området er kun i sin vorden.
Workshoppen vil fokusere på tal for unges sundhed og trivsel, de unges livsvilkår og vigtige sider i
ungdomslivet, muligheder i den fremtidige indsats i kommunerne i forhold til ledelse, pædagogisk
sundhedsindsats og strategi samt et konkret eksempel på et samarbejde mellem Sønderborg kommune og ungdomsuddannelserne.

Workshop 6

Politisk workshop: Folkesundhed - den enkeltes eller samfundets ansvar
Direktør Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, formand
for Dansk Selskab for Folkesundhed.
Fire politikere fra folketing, region, kommune fremlægger deres syn på workshoppens titel. Påbud
om brug af sikkerhedssele er lov og OK i dag. Hvor går grænsen i forhold til alkohol og tobak? Og
grænsen i forhold til miljø og arbejdsmiljø? Hvor langt rækker den politiske enighed om forebyggelse? Åben debat også om Forebyggelseskommissionens skelnen mellem regulering og forebyggelsesydelser.

18.30

Uddeling af Folkesundhedsprisen 2009

19.15

Festmiddag, underholdning og dans

Program
Tirsdag den 22. september 2009
Klokken

Program

07.30

Morgenaktiviteter
Løbetur under ledelse af Arne Poulstrup.
Morgenspræl på stranden v/Rikke Døssing, Dansk Firmaidrætsforbund.

09.00 - 09.35

Samarbejde mellem forskning og praksis inden for forebyggelse
Professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for Socialmedicin,
Københavns Universitet.

09.00 - 11.50

Frie forskningssessioner
Hvert spor indledes med et oplæg efterfulgt af frie foredrag ud fra deltagernes indsendte
abstracts. Der afsluttes med en kort opsamling.

Spor 1

Forebyggelse i almen praksis
Professor Torsten Lauritzen, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Almen Medicin, Aarhus
Universitet.
Almen praksis er for mange borgere indgangen til sundhedsvæsenet. Forebyggelse i almen
praksis rummer således et stort potentiale for effektive indsatser.

Spor 2

Psyke og soma. Mental sundhed og fysisk sygdom hos psykisk syge
Ledende overlæge, professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed,
Region Hovedstaden og Københavns Universitet.
Mental sundhed er at udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress og indgå
i fællesskab med andre mennesker. Ringe mental sundhed kan føre til kronisk somatisk sygdom.
På den anden side har psykisk syge mange livsstilsrelaterede sygdomme, og der er ofte tale om
et komplekst sygdomsbillede. Sessionen skal belyse behovet for et intensiveret samarbejde
mellem somatik og psykiatri.

Spor 3

Implementering i praksis
Lektor Anne Reff Pedersen, Institut for Organisation, Copenhagen Business School.
Implementering forstået som iværksættelsen af målsætninger og planer, er ikke en strømlinet
proces, og gennemførelse af sundhedsfremme og forebyggelse 'ude' i virkeligheden forløber
sjældent helt som man havde tænkt sig. Blandt mange udfordringer er samarbejdet mellem
forskellige organisationskulturer i forskellige grene af praksis og blandt forskellige faggrupper.
Sessionen omfatter forskning vedrørende implementering af både politikker, interventioner og
lokale indsatser.

Spor 4

Hvornår og hvordan skal man evaluere forsøg med forebyggelse og sundhedsfremme?
Professor Bjørn Holstein, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for Social Medicin,
Københavns Universitet.

Spor 5

Sundhedsprofiler og hvad så?
Professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for Socialmedicin,
Københavns Universitet.
Hvordan kan sundhedsprofiler bruges i epidemiologisk forskning og interventionsforskning?
Hvordan kan de bruges i sundhedsplanlægningen til fx prioritering, målformulering, ressourceallokering, sundhedskonsekvensanalyser og evaluering?

Spor 6

Sundhedsøkonomi
Seniorforsker Lars Ehlers, Center for Folkesundhed, MTV og sundhedstjenesteforskning, Region
Midtjylland.
Forskningsprogrammet ”Public Health Economics” blev i 2005 lanceret af NICE bl.a. med det
formål at beskrive udfordringer forbundet med økonomisk evaluering inden for folkesundhedsområdet og behov for udvikling. Ny metode til omkostnings-konsekvens analyse af interventioner er
etableret, fordi folkesundhedsområdet ikke er underlagt samme budgetrestriktion som hospitalsvæsenet. Hvad er status på dansk folkesundhedsøkonomisk forskning?

Fortsættes på bagsiden...

Klokken

Program (fortsat)

12.00 - 13.00

Evaluering i virkelighedens verden
Professor Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

13.00 - 13.15

Afslutning
Formand Finn Kamper-Jørgensen, Dansk Selskab for Folkesundhed.

13.15

Frokost

14.00 - 16.00

Generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed

www.dsff.dk

