Invitation
Folkesundhedsdage 2007
1. og 2. oktober på Hotel Nyborg Strand

Folkesundhed i kommuner og regioner
– sundhedsaftaler & sundhedspolitik
– evidens, forskning og implementering

Program for folkesundhedsdagene 2007
Mandag den 1. oktober 2007
Formiddagens program anskueliggør om kommuner og regioner er kommet godt fra start med folkesundhedsarbejdet og samtidig
fremlægges den aktuelle status for sundhedsaftalerne.
Eftermiddagens program belyser - principielt og ud fra konkrete eksempler - kriterier for evidens i folkesundhedsarbejdet, og viser
sammenhængen mellem evidens og implementering.

Mandag den 1. oktober 2006 – formiddag
Tid

Emne /titel

Oplægsholdere

Kl. 9.00 - 10.00

Registrering og kaffe

Kl. 10.00 - 10.10

Indledning og velkomst
- hvad mener vi med folkesundhedspolitik?

Finn Kamper-Jørgensen, formand for
Dansk Selskab for Folkesundhed

Kl. 10.10 - 10.35

Folkesundhed i Køge Kommune - hvordan
er kommunen kommet fra start?

Marie Stærke, borgmester i Køge
Kommune

Kl. 10.35 - 11.00

Folkesundhed i regionerne - hvordan
er regionerne kommet fra start?

Sophie Hæstorp Andersen, MF,
regionrådsmedlem, Region Hovedstaden

Kl. 11.00 - 11.15

5 minutters summen ved bordene
– derefter spørgsmål og kommentarer

Kl. 11.15 - 11.35

Pause

Kl. 11.35 - 12.10

Første generation af sundhedsaftaler
– resultater og perspektiver.

Kl. 12.10 - 12.30

5 minutters summen ved bordene – derefter
spørgsmål og kommentarer

Kl. 12.30 - 13.30

Frokost

Jesper Fisker, administrerende direktør
for Sundhedsstyrelsen

Mandag den 1. oktober 2006 – eftermiddag
Kl. 13.30 - 14.15

Evidensens betydning for
folkesundhedsarbejdet

Jonathan Lomas, direktør for Canadian
Health Services, Canada

Kl. 14.15 - 14.45

Evidensens mange ”ansigter”
– konkrete danske erfaringer

Tine Curtis, forskningsleder, seniorforsker,
ph.d., SIF

Kl. 14.45 - 14.55

Uddeling af Børneprisen

Kl. 14.55

Pause - Kaffe og frugt

Kl.

Session 1
Beslutningsstøtte

Session 2
Metodeovervejelser

Session 3
Implementering

Session 4
Effekt af interventioner

15.15

MTV - forudsætninger
for implementering af et
screeningsprogram
v/ projektleder Merete
Bech

Indsatser mod mobning i
skoler. Udnyttelse af det
naturlige eksperiment
v/ lektor Pernille Due

Implementering af
socialt differentieret
hjerterehabilitering
v/ sundhedskonsulent,
ph.d. Lucette Meillier

Effekten på kostvaner
over en 5-årig periode
v/ ph.d. studerende Ulla
Toft

15.40

Brug af klinisk evidens i
økonomiske analyser
v/ projektleder, ph.d.,
Lars Ehlers

Evaluering af forebyggende hjemmebesøg
v/ lektor Kirsten Avlund

Rygestop og rygereduktion - hvordan
griber vi det an?
v/ læge, ph.d.,
Charlotta Pisinger

Effekten på fysisk aktivitet over en 5-årig periode
v/ klinisk epidemiolog
Lisa von Huth Smith

16.05

En dokumentationsrapport – etniske minoriteters brug af sundhedsvæsnet v/ ph.d. studerende Nana Folmann

Det naturlige eksperiment
i forebyggelse –
confounding og effektmodificering v/ professor
Finn Diderichsen

Viden og værdier i
alkoholforebyggelsen
- med forskere, praktikere og teenagere
til fest v/ antropolog
Morten Hulvej

De forebyggende børneundersøgelser hos egen
læge. Et forsøg på at skabe
evidens v/ læge Susan
Michelsen

Kl. 16.30 – 16.45

Pause

Kl. 16.45 – 18.15

Generalforsamling

Kl. 19.15 – 22.30

Festmiddag

Kl. 22.30 –

Musik og dans
Århusianske Clazz leverer igen i år forrygende udgaver af rock- og popklassikere.

Tirsdag den 2. oktober 2006
Formiddagens program belyser sundhedspolitik – proces og indhold - og giver deltagerne mulighed for at formidle forskningsog udviklingstiltag samt praksiserfaringer.

Tirsdag den 2. oktober 2006 – formiddag
Tid

Emne /titel

Oplægsholdere

Kl. 09.00 - 09.40

Sundhedspolitik – er sundhed et personligt valg? Anders Hede, forskningschef, Trygfonden

Kl. 09.40 - 10.00

Kortlægning af sundhedspolitikker i Danmark.
Kortlægningen er sket i samarbejde mellem SIF
og Dansk Selskab for Folkesundhed

Morten Grønbæk, professor, dr.med.,
Statens Institut for Folkesundhed

Kl. 10.00 - 10.15

Pause

Kl. 10.15 - 12.30

Konkrete eksempler:
Fremlæggelse af deltagernes egne bidrag. Her forløber der 6 parallelle temaer:
Sundhedspolitik – hvordan arbejdes der med dem?
Sundhedsaftaler – implementering
Sundhedsaftaler – hvordan kommer vi videre?
Evaluering og monitorering
Samarbejde og partnerskaber
Frie foredrag

Kl. 12.30 - 13.00

Afslutning og uddeling af ”Folkesundhedsprisen-2007” v/ Finn Kamper-Jørgensen

Kl. 13.00

Frokost og derefter hjemrejse

Formål for folkesundhedsdagene

Formål

Folkesundhedsdagene 2007 fokuserer på, hvorledes det er gået med sundhedsaftalerne, og om der er
udfærdiget sundhedspolitikker. Samtidig belyses evidens og implementering i folkesundhedsarbejdet.
Deltagerne har på dag 2 mulighed for at fremlægge forsknings- og udviklingstiltag samt praksiserfaringer vedrørende folkesundhed.
Målgruppe

Politikere, ledere, forskere, administratorer og fagpersoner med interesse for folkesundhed.
Pris for deltagelse og tilmeldingsfrist

Medlemmer 		
Ikke-medlemmer 		

2.800 kr.
3.300 kr.

Uden overnatning		
Uden overnatning		

2.000 kr. (25 pladser)
2.500 kr. (25 pladser)

Tilmeldingsfrist: den 10. august 2007, og tilmeldingen er bindende.
Begrænset antal pladser

Der gøres opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser: 350 med overnatning og 50 uden
overnatning. Hvis der tilmelder sig flere, vil de tidligst tilmeldte blive prioriteret.
De første 100 ikke-medlemmer vil straks få en bekræftelse. Det resterende antal tilmeldte ikkemedlemmer vil derefter først få endelig besked efter den 10. august.
Tilmelding

Tilmelding kan ske via w w w.danskselskabforfolkesundhed.dk
Indsendelse af oplæg til foredrag dag 2

Fristen for indsendelse af oplæg fra deltagere på dag 2 er den 10. august 2007.
Se yderligere på hjemmesiden:
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/index.php?=23
Yderligere oplysninger findes på : www.danskselskabforfolkesundhed.dk
Folkesundhedsprisen 2007

Folkesundhedsprisen 2007 uddeles hvert år. Prisen uddeles til en person, som i særlig grad har gjort
en indsats for folkesundhedsarbejdet. Det kan være inden for forskning, praksis, i medierne eller på
anden måde. Kandidatforslag indsendes til ledende socialoverlæge Claus Vinther Nielsen:
claus.vinther@stab.rm.dk.

