Folkesundhedsdage 2022
Prioritering
i et Pluralistisk Perspektiv

Hotel Nyborg Strand, 26. - 27. september 2022
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Er prioritering på folkesundhedsområdet et nulsumsspil?
Er prioriteringer altid økonomiske?
Er de fagligt eller etisk betingede?
Hvilke værdier ligger til grund for vores prioriteringer, og er vi
overhovedet klar over dem? Vil nye prioriteringer på
folkesundhedsområdet ske på bekostning af andre områder
– eller vil en mere pluralistisk tilgang, der giver plads til
større mangfoldighed, i stedet generere merværdi?
Vi ønsker med folkesundhedsdage at skabe en åben og
demokratisk debat om, hvorfor vi prioriterer, som vi gør.
Med termerne pluralistisk prioritering ønsker vi i særlig grad
at undersøge potentialet i en mere mangfoldig
forståelse af, hvad der bidrager til folkesundheden.

Evt. ændringer i programmet kan følges på
www.dsff.dk
Kontakt til DSFF
administration@dsff.dk - 7060 5845

Mandag den 26. september 2022
9.00 Registrering - kaffe/te
9.30 Velkomst
Nana Folmann Hempler, forperson DSFF
9.40 National prioritering af indsatser for fremme af
folkesundhed i spændingsfeltet mellem
sundhedsfaglighed, etik, økonomi og politik
Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen
10.05 Hvordan ved vi det, når vi ikke har målt det?
Ayo Wahlberg, professor MSO
Institut for Antropologi, Københavns Universitet
10.35 Pause
10.50 Fortællinger og værdier - hvordan kan
humaniora styrke folkesundheden
Anna Paldam Folker, professor
Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet

11.50 Paneldebat med formiddagens oplægsholdere
Ordstyrer Katrine Finke, sekretariatschef Vidensråd
for Forebyggelse
12.30 Frokost
13.30 Ph.d. formidlingskonkurrence
14.00 Forskningssessioner - blok 1
14.35 Pause
14.55 Forskningssessioner - blok 2
15.30 Frie netværksaktiviteter
Grupperinger, som ønsker at lave en aktivitet,
melder sig i forvejen, så rammerne kan etableres.

9.05 Sociale faktorers betydning for aldring i et
livsforløbsperspektiv - hvordan kan forskning
bidrage med viden til at skabe en god alderdom
for så mange som muligt?
Rikke Lund, professor Afdeling for Social Medicin,
Københavns Universitet
9.30 Investeringer i sundhed
- prioriteringer og dilemmaer
Otto Ohrt, sundhedschef
Sundhed og Forebyggelse, Aarhus Kommune
10.00 Pause

19.00 Middag og uddeling af ph.d. formidlingsprisen
Desserten og kaffen vil kunne nydes under socialt
samvær efter eget valg.
Der etableres forskellige ”rum” for dette.

10.20 Workshop - se workshopprogram nedenfor
Deltagerne har på forhånd valgt workshop
12.00 Frokost
13.00 Er folkesundheden kompliceret eller kompleks,
og hvad betyder det egentligt for vores folkesundhedsarbejde?
Naja Hulvej Rod, professor Afdeling for
Epidemiologi, Københavns Universitet
13.30 Kvinder er fremtidens Islam. Om veje ud af
psykisk vold og kvinders rettigheder i Islam.
Sherin Khankhan, stifter og leder af Exitcirklen og
imam i Mariam moskeen. Religionssociolog, forfatter
og kognitiv psykoterapeut
14.15 Afslutning
Nana Folmann Hempler, forperson
Dansk Selskab for Folkesundhed
14.30 Generalforsamling i
Dansk Selskab for Folkesundhed
Kun for medlemmer

VED DU AT....

•

•

•

•

som medlem af DSFF har du fri adgang til både
Scandinavian Journal of Public Health og European
Journal of Public Health
som medlem af DSFF kan du - gratis - være medlem
af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, Foreningen
for Folkesundhedsvidenskab eller Dansk Selskab
for Kommunallæger - forudsat at du opfylder deres
optagelseskriterier

Niels Them Kjær, projektchef Kræftens Bekæmpelse, Sofie
Kristine Bergman Rasmussen, videnskabelig medarbejder og
Charlotta Pisinger, professor Center for Klinisk Forskning og
Forebyggelse, Region Hovedstaden og Mads Lind,
seniorkonsulent Hjerteforeningen

Paul Bloch, seniorforsker, Mette Tørslev, forsker, Mathilde Boye,
projektkoordinator, Anne Tetens, videnskabelig
assistent, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Asser
Vittrup Nielsen, ph.d. studerende,
Syddansk Universitet og SDCC

Danske erfaringer med VBA - virker den? Hvordan kan vi
rekruttere flere rygende borgere og patienter til rygestoptilbud?
Flere unge bruger nikotinholdige produkter – hvad kan vi gøre ved
det? Workshoppen vil efter korte oplæg debattere de tre
spørgsmål i parallelle spor. Efter en fælles opsamling, hvor
grupperne deler de vigtigste tanker fra de tre spor,
diskuterer workshoppen, hvilke veje vi skal gå for at lykkes.

Hvad gør man, når man finder et videnshul ift. hvordan vi bedst
muligt måler effekten af sociale forandringer? En workshop
om hvordan man i samarbejde med beboerne i et socialt udsat
boligområde kan udvikle og afprøve et redskab til måling af social
kapital. Bidrag til, hvordan vi i samarbejde kan skalere værktøjet
til andre boligområder end Tingbjerg, udfolde dets potentialer og
mindske dets barrierer.

18.30 Uddeling af Folkesundhedsprisen

Tirsdag den 27. september 2022

9.00 Godmorgen og velkommen til dag 2

Workshop 4:
Kommer vi hinanden ved? - udvikling og
anvendelse af et værktøj til kvantitativ måling af
social kapital i udsatte boligområder.

17.30 Fællesskabsaktivitet

11.20 Der er et skævt spil i debatten om prioritering
Dorte Gyrd-Hansen, forsker
Institut for Sundhedstjenesteforskning,
Syddansk Universitet

7.30 Morgenaktiviteter
De, der ønsker at løbe sammen, mødes med Asser
på hotellets hovedtrappe. Der er desuden mulighed
for at benytte hotellets wellnessområde, svimmingpool og motionsfaciliteter, ligesom man individuelt
eller i fællesskab kan benytte både skoven og
Storebælt. Der kan lånes cykler ved henvendelse i
receptionen.

Workshop 1:
Tobaksforebyggelsen i Danmark:
hvilke veje skal vi gå for at lykkes?

•
•
•

som medlem af DSFF kan du få vist din profil på
selskabets hjemmeside og i nyhedsbrevet
som medlem af DSFF kan du indsende faglige inputs
til brug i nyhedsbrevet
som medlem af DSFF kan du få omtalt ændringer i dit
arbejdsforhold i nyhedsbrevet
som medlem af DSFF kan du være aktiv i bestyrelse,
udvalg og arbejdsgrupper
som medlem af DSFF får du rabat eller gratis
deltagelse i selskabets arrangementer

Workshop 2:
Kommunernes sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser - hvordan løfter vi kvaliteten og sikrer
vidensbasering og implementerbarhed?
Jan Andersson, specialkonsulent Sund By Netværket,
Sigurd Lauridsen, forskningsgruppeleder og Frederik
Schou-Juul, videnskabelig assistent Statens Institut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet og Louise Theilgaard
Nikolajsen, konsulent Herning Kommune.
På denne workshop inviterer Sund By Netværket og Statens
Institut for Folkesundhed til fokus på kvaliteten af
kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.
I regi af vidensdelingsplatformen sundeborgere.dk sætter vi spot
på de elementer, som er væsentlige for vidensbaserede, delbare
og implementérbare indsatser. Vi drøfter det gerne med dig!
Vi sætter yderligere fokus på gode konkrete kommunale praksisnære indsatser, vores særlige mastercases og Sund By Netværkets kommunale evalueringsværktøj som grundlag til at højne
kvaliteten af de kommunale indsatser.

Workshop 3:
Evidens i folkesundhedsarbejdet
– hvornår er indsatsen evidensbaseret?
Ole Nørgaard, chefkonsulent Videncenter for Diabetes,
Steno Diabetes Center Copenhagen og Anders Blædel
Gottlieb Hansen, forsker Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium,
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse - Region
Hovedstaden, Christina Bjørk Petersen, lektor Statens Institut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet.
I snart mange har år vi talt om, at vores arbejde med
folkesundheden bør være evidensbaseret. Ofte har vi også
udfordret hinanden på, hvad det egentlig vil sige at arbejde
evidensbaseret - og ikke mindst, om det overhovedet kan lade sig
gøre eller giver mening at tale om ude i ”virkeligheden”.
På denne workshop vil vi drøfte evidensbegrebet og
diskutere udfordringerne med at anvende det i praksis. Med
udgangspunkt i forskellige konkrete hverdagsscenarier vil vi
sammen nå frem til løsningsforslag til, hvornår og hvordan vi kan
arbejde med evidens i folkesundhedsarbejdet.
Vi skal med andre ord kigge nærmere på, hvordan vi kan gøre
arbejdet med evidens mere jordnært og gøre det til noget, som vi
nemmere kan arbejde med i praksis.

Workshop 5:
Træning af mental sundhed med
mindfulness og compassion
Lise Juul, lektor Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet
m.fl.
Mental sundhed kan trænes med mindfulness og
compassion. Dansk Center for Mindfulness på Aarhus
Universitet (www.Mindfulness.au.dk) har i mange år udbudt og
forsket i evidensbaseret mindfulness og compassion
uddannelser og programmer. Programmer, der kan
anvendes både til sundhedsfremme, universel, selekteret og
indikeret forebyggelse. Formålet med workshoppen er at formidle,
hvad mindfulness og compassion er, samt hvordan det kan styrke
mental sundhed. Vi vil lave nogle forskellige mindfulness og compassion øvelser sammen.

Workshop 6:
Otte veje til integration af sundhedskompetence i
det danske sundhedsvæsen
Anna Aaby, læge, Helle Terkildsen Maindal, professor,
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Rasmus
Baagland, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen
Organisatorisk sundhedskompetence er en måde at mindske
social ulighed i sundhed ved at tilpasse den måde, tilbud,
organisationer og systemer gør information og ressourcer
tilgængelig for mennesker med forskellige sundhedskompetence.
Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med forskere fra Institut for
Folkesundhed på Aarhus Universitet udarbejdet en ny rapport om
integration af sundhedskompetence i det danske
sundhedsvæsen. Rapporten beskriver på baggrund af den
internationale litteratur og en række eksempler fra danske
sundhedsorganisationer otte veje til øget organisatorisk
sundhedskompetence med særligt fokus på: Ledelse og kultur,
kompetenceudvikling, arbejdsprocesser og praksisser,
inddragelse, adgang, kommunikation, målgrupper og
risikosituationer samt monitorering og evaluering.
I workshoppen præsenteres de otte veje til øget integration af
sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen, og
deltagerne inviteres til at drøfte muligheder og barrierer for
implementering med udgangspunkt i deres egne organisationer.

Deltagerne skal foretage egne prioriteringer
ved tilmelding til Folkesundhedsdage 2022
Menuvalg til middagen mandag
Vegetar/vegansk menu:
•
•

•

Rødbedetatar, vegansk friskostcreme med fermenteret
hvidløg, milde syltede salatløg, sennepskorn og sprød
salat med brøndkarse
Aubergineruller gratinerede, syltet persillerod med
bredbladet persille, østershatte, rødbedepuré og
crudité samt petit kartofler
Æblekage med planteflødeskum

Konventionel menu:
•

•
•

Bagt torsk med jordskokkecreme på brunet smør,
ørredrogn, perlehvede og sprød grønkål
Langtidsstegt rosa kalveculotte, syltet persillerod med
bredbladet persille, østershatte, rødbedepuré og
crudité, rødvinssauce og pommes Anna med salvie
Gammeldags æblekage med flødeskum

Det trufne valg vil fremgå af en markør, som
SKAL medbringes til middagen.
Markøren vil ligge i deltagermappen.

Netværksaktiviteter
Mandag 15.30 - 17.30 er afsat til frie netværksaktiviteter.
Grupper, som ønsker at få stillet lokale til rådighed for
deres netværk, skal henvende sig til DSFFs administration
senest 2. september 2022.
Vi skal have oplysning om, hvordan gruppen defineres, og
ca. hvor mange deltagere der forventes.
Evt. forplejning er for egen regning, men administrationen
hjælper gerne med at arrangere.

Udstillingsstand på Folkesundhedsdage
Der kan mandag lejes standplads i hotellets vandrehal.
Hver stand er som udgangspunkt 1 x 4 m og koster 5.625
kr. Andre størrelser kan aftales.
DSFF forbeholder sig ret til at afvise stande med et
indhold, som selskabet finder i modstrid med selskabets
formål. Kontakt administration@dsff.dk

Tryksager eller elektroniske dokumenter
Deltagerliste
Deltagerlisten kan tilgås via tilmeldingswebsitet eller i
appen CM Events eller fås trykt i deltagermappen.
Abstractssamling
Abstractssamlingen vil kunne hentes som PDF fil på
tilmeldingswebsitet eller DSFFs hjemmeside allerede før
Folkesundhedsdage eller fås trykt i deltagermappen.

Enkelt- eller dobbeltværelse
Standard er enkeltværelse
Ønsker 2 deltagere at dele værelse, skal det
anføres ved tilmeldingen, hvem man vil dele med.
Begge deltagere får en rabat på 225 kr.

Bevægelsesfrihed
Der er mulighed for at benytte hotellets wellnessområde,
svimmingpool og motionsfaciliteter, ligesom man individuelt
eller i fællesskab kan benytte både skoven og
Storebælt. Der kan lånes cykler ved henvendelse i
receptionen.
Se også ”Folkesundhedsdagesløbet”

Folkesundhedsdagesløbet
Via app’en Find2Learn kan du/I deltage i et GPS baseret
løb i Christianslundskoven, som er skoven overfor Hotel
Nyborg Strand.
Løbet er ca. 1,5 km og starter fra hotellets hovedindgang.
Det rummer 6 poster med ”vildt svære” spørgsmål.
Løbet kan gennemføres når som helst, men de, der
gennemfører det mellem 26. september 2022 kl. 07.00
og 27. september 2022 kl. 12.00, kan deltage i en
konkurrence.
For at deltage i konkurrencen skal man udfylde et holdkort,
som kan fås i bureauet, hvor det også skal afleveres.
Holdstørrelse max. 6 personer.
Løbets ID: FEP730
Adgangskode: 9088

Priser for deltagelse:
Medlem af DSFF inkl. overnatning
Medlem af DSFF uden overnatning

5.650,00 kr.
5.250,00 kr.

Ikke medlem inkl. overnatning
Ikke medlem uden overnatning

6.350,00 kr.
5.950,00 kr.

Early Bird rabat 500 kr. indtil 17. juni 2022
Standardtilmelding er i enkeltværelse. Ønsker 2 personer at dele værelse, gives 225,00 kr. rabat pr. person.
Organisationer, som tilmelder 5 eller flere deltagere - som kan opkræves på samme faktura - kan tilmelde alle til medlemspris.

