
Sundhedsaftaler og sundhed 
i kommunerne 2007 

 – stilhed eller storm?

Invitation til

Folkesundhedsdage 2006
2. og 3. oktober – på Hotel Nyborg Strand



Tid       Emne /titel Oplægsholdere 
 

Kl.   9.00 - 10.00 Registrering og kaffe 

Kl. 10.00 - 10.10 Indledning og velkomst Finn Kamper-Jørgensen, formand for 
Dansk Selskab for Folkesundhed  

Kl. 10.10 - 10.40 Sundhedsaftaler og Regeringens forventninger Anker Boye, Næstformand i  
Kommunernes Landsforening (A)

Kl. 10.40 - 11.00 Regionens forventninger til samarbejdet med 
kommunerne om borgernes sundhed.  

Johannes Flensted-Jensen, 
Amtsborgmester, Århus Amt (A)

Kl. 11.00 - 11.20 Erfaringer med sundhedsaftaler i Nordjyllands 
Amt 

Karl Bornhøft,
Sundhedsudvalgsformand (F)

Kl. 11.20 - 11.50 Pause 

Kl. 11.50 - 12.10 Hvordan løses de nye sundhedsopgaver 
i Københavns kommune? 

Mogens Lønborg 
Sundhedsborgmester (C)

Kl. 12.10 - 12.30 Hvordan løses de nye sundhedsopgaver 

i Sønderborg Kommune? 

Jan Prokopek, Borgmester (A)

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost

 

Kl. 13.30 - 14.00 De kommunale sundhedsopgaver - hvad kan forskningssamarbejde give og hvordan skal det 
organiseres? v/ professor, dr. med. Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 
Københavns Universitet  
 

Kl. 14.00 - 14.10 Pause   

Session 1: 
Sunde rammer & borgerrettet 
forebyggelse

Session 2: 
Patientrettet forebyggelse og 
genoptræning med fokus på de 
8 folkesygdomme

Session 3:
Misbrug med fokus på 
alkohol og stoffer

Kl. 14.10 - 14.40 Forskning omkring befolk-
ningens sundhedsadfærd, v/ 
cand. comm., ph.d. Lucette 
Meillier, Afdelingen for Fol-
kesundhed, Århus Amt

Forskning i relation til de 8 
folkesygdomme – en oversigt  
v/ overlæge Anne Frølich, Kli-
nisk Enhed for Sygdomsfore-
byggelse, Bispebjerg Hospital    

Forskningsresultater vedr. 
alkoholmisbrug og behand-
ling. v/ professor, dr.med. 
Morten Grønbæk, Statens 
Institut for Folkesundhed 

Mandag den 2. oktober 2006
Hensigten med formiddagens program er at sætte politiske perspektiver på sundhedsaftaler og de kommunale sundhedsopgaver 
samt anskueliggøre den politiske forankring af sundheden i kommunerne. 

Hensigten med de 3 sessioner, som udgør eftermiddagens program, er at belyse de overordnede temaer i kommunernes nye sund-
hedsopgaver ud fra tre synsvinkler; den  forskningsmæssige, den praktiske og den politiske/administrative synsvinkel. 

Mandag den 2. oktober 2006 – formiddag

Mandag den 2. oktober 2006 – eftermiddag

         Program for folkesundhedsdagene   



Kl. 14.40 - 15.10 Forskning i betydningen af 
fysisk aktivitet v/ 
centerleder Lis Puggaard, 
Center for Anvendt og Kli-
nisk Træningsvirksomhed, 
SDU

Det brede rehabiliterings-
begreb v/ ledende amtssocial-
overlæge, ph.d. Claus Vinther 
Nielsen, Afdelingen for Folke-
sundhed, Århus Amt 

Resultater fra udviklings-
forsøg omkring alkohol-
misbrug v/ senior- forsker, 
cand. phil., ph.d. Anette 
Søgaard Nielsen 
Statens Institut for Folke-
sundhed

Kl. 15.10 - 15.30  Pause Pause Pause

Kl. 15.30 - 16.00 Kl. 15.30 – 15.45 
Forsøg med idrætsbørnehaver 
aktivitet v/ lektor Karsten 
Froberg, Institut for Idræt og 
Biomekanik, SDU

Kl. 15.45 – 16.00
”Børn, mad og bevægelse, 
forsøg i Fyns Amt” v/ vice-
kontorchef Anne Smetana

Kroniske sygdomme, kronik-
kermodellen og organisation 
i kommunerne v/ læge Svend 
Juul Jørgensen, Sundhedssty-
relsen. 

Den nyeste forskning vedr. 
stofmisbrug v/ centerleder, 
cand. psych. Mads Uffe 
Pedersen, 
Center for Rusmiddel-
forskning, 
Århus Universitet

Kl. 16.00 - 16.20 Diskussion Diskussion Diskussion

Kl. 16.20 - 16.30 Pause Pause Pause

Kl. 16.30 - 18.00 G E N E R A L F O R S A M L I N G   I   P L E N U M

Kl. 19.00 
Kl. 22.30 

Gallamiddag
Musik og dans
Clazz spiller op til dans med forrygende versioner af de seneste årtiers rock- og popklassikere  

Tirsdag den 3. oktober 2006
Hensigten med formiddagens program er, at deltagere får mulighed for at formidle praksiserfaringer samt forsknings- og udvik-
lingstiltag omkring folkesundhed. Såfremt de enkelte faggrupperinger ønsker at holde møde om eftermiddagen, kontaktes Nyborg 
Strand – og den enkelte gruppering betaler selv for lokaler mv.

 

Kl.   7.00 - 8.00    Morgenbadning, løb og gymnastik v/ ledende embedslæge Arne Poulstrup 

Kl.   9.00 - 9.30 Folkesundheden i Danmark – store udfordringer 
- resultater fra SIF’s Folkesundhedsrapport 
- v/ cand. psych., seniorforsker Mette Kjøller 

Kl.   9.30 - 9.40 Pause

Kl.   9.40 - 12.10 Fremlæggelse af deltagernes egne bidrag. Her forløber der 6 parallelle temaer: 
sundhedsaftaler, sundhedscentre, ældreområdet, voksenområdet, børn- og unge-
området og frie foredrag. For hvert tema, vil der være ca. 6 oplæg. 

Kl. 12.30 - 13.00 Afslutning og uddeling af ”PH-prisen 2006” v/ Finn Kamper-Jørgensen

Kl. 13 - 14 Frokost og derefter afrejse 

      

Tirsdag den 3. oktober 2006 – formiddag



Formål

Folkesundhedsdagene 2006 fokuserer på de forestående bindende sundhedsaftaler og på den 
kommunale sundhedsindsats. 

Deltagerne har mulighed for selv at fremlægge praksiserfaringer samt forsknings- og udviklingstiltag 
vedrørende folkesundhed. 

Målgruppe

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

Pris for deltagelse og tilmeldingsfrist 

Medlemmer   2.700 kr.  Ved tilmelding inden 1. juli 06  2.400 kr. 
Ikke-medlemmer   3.100 kr.  Ved tilmelding inden 1. juli 06 2.800 kr. 

Tilmeldingsfrist: 11. august 2006, og tilmeldingen er bindende. 

Begrænset antal pladser

Der gøres opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, kun 300. Hvis der melder sig mere 
end 300 personer, vil de tidligst tilmeldte blive prioriteret. 

Tilmelding

Tilmelding kan ske via www.danskselskabforfolkesundhed.dk

Indsendelse af oplæg

Fristen for indsendelse af oplæg fra deltagere på dag 2 er den 1. september 06. 
Se nærmere på hjemmesiden: 
www.danskselskabforfolkesundhed.dk/Egne_arrangementer/folkesundhedsdage.htm  
 

Yderligere oplysninger findes på : www.danskselskabforfolkesundhed.dk

 
Angående ”PH-prisen 2006”

Public Health Prisen uddeles hvert år. Tidligere er prisen uddelt af Dansk Selskab for Samfunds
medicin og fra og med 2006 af Dansk Selskab for Folkesundhed. Prisen bliver uddelt 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 amtssocialoverlæge Claus 
Vinther Nielsen: cvn@ag.aaa.dk 

Formål for folkesundhedsdagene 


