Folkesundhedens nye pejlemærker
- veje til bedre sundhed
Folkesundhedens nye pejlemærker er mange.
Årets Folkesundhedsdage giver bud på denne mangfoldighed.
•
•
•
•
•
•

Hvor er de store udfordringer?
Hvad er de økonomiske vilkår, og kommer der en tredje revolution i
sundhedsvæsenet?
Hvor er forskningen på vej hen?
Hvordan forholder vi os til evidensbegrebet?
Hvordan håndterer vi social ulighed i sundhed?
Hvordan samarbejder vi på tværs, med civilsamfundet og de frivillige?

29. - 30. september 2014
Hotel Nyborg Strand

Mandag den 29. september 2014
09.00 - 09.45	
Ankomst og registrering
Kaffe/te
09.45 - 10.00	
Velkomst og indledning
Torben Jørgensen, formand, Dansk Selskab for Folkesundhed
10.00 - 12.30	FOLKESUNDHEDENS PEJLEMÆRKER
10.00 - 10.25	
Et folkesundhedskompas - Hvordan sikrer vi en sund og stabil kurs
Torben Jørgensen, formand, Dansk Selskab for Folkesundhed
10.25 - 11.00	Vilkår for et tidssvarende sundhedsvæsen i fremtiden
Torben M. Andersen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Befolkningens alderssammensætning ændres markant. Sund aldring er en klar tendens, men krav til sundhedsvæsenet stiger i takt med
vækst i samfundet og nye behandlingsformer. Hvilke scenarier efterlader det for sundhedsvæsenet og velfærdssamfundets muligheder
for at finansiere udviklingen?
11.00 - 11.20	Pusterummet og pause
Trine Kyed, konsulent, Dansk Firmaidrætsforbund
Firmaidrættens pusterumsøvelser gør godt i hele kroppen, får smilet frem, giver blod til hjernen og ny energi.
11.20 - 11.55	Herfra hvor vi står
Knud Juel, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Middellevetidsrapporterne fra 1993 beskrev danskernes sundhedsproblemer og forslag til indsats. Sundhedsprofilerne beskriver udviklingen i befolkningens sundhed og adfærd. Hvad er der sket med folkesundheden, og hvor er de store udfordringer?
11.55 - 12.30

 ejen til bedre sundhed - en målrettet og mangestemmig indsats!
V
Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk
Med en klar strategi, målrettet kommunikation og involvering af mange parter er det muligt at flytte adfærd. Det illustrerer kampagnen
’Skru ned for solen mellem 12 & 15’. Forbrugerrådet Tænk - alle forbrugeres uvildige interesseorganisation - spiller sin særlig rolle i puslespillet om folkesundheden.

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 - 14.15	
FOLKESUND MARKEDSPLADS OG GUIDEDE POSTERPRÆSENTATIONER
På markedspladsen er det muligt at besøge tre forskellige sundhedsaktiviteter.
14.30 - 16.30

FORSKNINGSSESSIONER
 undtlige forskningsoplæg med diskussion af de enkelte projekter - efterfulgt af en debat om konsekvenser af resultaterne og impleM
mentering i praksis.
Præsentationerne skal perspektivere ”Folkesundhedens nye pejlemærker” inden for områderne:
1.
Nærmiljø og sundhed – civilsamfund, sunde rammer
2.
Sundhed - børn og unge
3.
Sundhed - børn og skolen
4.
Sundhed blandt voksne og gamle – adfærd, miljø, netværk, arbejdspladser
5.
Kronisk sygdom – forløbsprogrammer, multisygdom, rehabilitering, arbejdsmarked
6.
Sundhedsvæsenets funktion og organisering – kvalitet, teknologisk udvikling, indsatser, MTV, screening, prioritering

16.45 - 17.30

PH.D.-KONKURRENCE
Hvem er den bedste formidler af ny forskning? Udvalgte forskere præsenterer kort deres ph.d.-projekter. Publikum voterer.

17.30 - 18.30

PAUSE

18.30 - 19.00

UDDELING AF FOLKESUNDHEDSPRISEN 2014

19.00

Festmiddag, underholdning og dans

Tirsdag den 30. september 2014
07.30	
MORGENLØBETUR
Ledet af Claus Vinther Nielsen
09.00 - 09.45	
The Third Healthcare Revolution - a public health perspective on healthcare
Sir Muir Gray, Director of The Oxford Centre for Healthcare Transformation, UK
10.00 - 12.00

WORKSHOP

	
Evidens i praksis - arbejdet med evidens i komplekse sociale systemer
Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Bjarne Bruun Jensen, professor, centerchef, Steno Center for Sundhedsfremme.
Evidens er for alvor sat på dagsordenen inden for folkesundhed de senere år. Mange kritiserer opfattelsen af et evidenshierarki og at
det randomiserede, kontrollerede design (RCT) skulle være en gylden standard, men det kniber med konstruktive alternativer. Men hvilke
kriterier bør gælde for god evidens inden for folkesundhedsområdet? Skal det traditionelle evidenshierarki stilles på hovedet? Er det
meningsfuldt at opstille hierarkier for evidens? Workshoppen søger via teoretiske indfaldsvinkler og praktiske eksempler - og med hjælp
fra deltagerne - at udvikle et frugtbart bud på, hvordan kommuner og andre centrale aktører kan skabe og bygge på god evidens i deres
praksis.

	
Bedre mental sundhed for børn og unge
Claus Færch, afdelingsleder, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark, Katrine Finke, projektleder Psykiatrifonden, Anna Paldam Folker,
chefkonsulent COWI
Mange børn og unge har det godt. Men et stort mindretal har lav livstilfredshed og svært ved at fungere i dagligdagen. Nogle er nedtrykte
og nervøse, nogle føler sig udenfor og pressede, andre reagerer mere udadrettet. Mange går alene med det, fordi de ikke tror, det kan være
anderledes, fordi de ikke er så gode til at læse egne signaler, og fordi de ikke ved, hvem de skal henvende sig til. De får måske først hjælp,
når problemerne har vokset sig store og komplekse. På workshoppen vil vi diskutere to projekter, som afprøver nye metoder. De handler
begge om træning af børn og unge i kompetencer for mental sundhed, om hjælp til selvhjælp, brugerstyring, og om fagpersoner som facilitatorer for forandring. Vi glæder os til en god debat!
	
Sundhedsprofiler
Finn Breinholt Larsen, programleder, seniorforsker, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Charlotte Glümer,
forskningsleder, Forskningcenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden.
Workshoppen har fokus på kommunernes arbejde med sundhedsprofiler. Sundhedsprofiler er et vigtigt arbejdsredskab i det kommunale
sundhedsarbejde. Hvordan omsættes sundhedsprofilernes resultater til politik og praktisk handling? Udgangspunktet er erfaringer med
befolkningsundersøgelserne ”Hvordan har du det?”, der er gennemført i samtlige landets kommuner i 2010 og 2013, og som fremover
gentages hvert fjerde år. Vi ser også på regionernes erfaringer med at rådgive kommunerne om sundhedsfremme og forebyggelse ud fra
sundhedsprofilerne
	
Samskabelse og frivillighed – sundhedsfremme sammen med borgerne i stedet for til borgerne
Liselotte Braarup Larsen, projektleder, Forebyggelsescenter Vesterbro/Kgs. Enghave, Helle Hygum Espersen, brobygningskonsulent,
Lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Kom og debattér samskabelse mellem civilsamfund og kommune, og hvorfor og hvordan frivillighed skaber sundhedsfremme på andre
måder end den rent faglige. Workshoppen udfolder, hvorfor samskabelse og frivillighed kan løse komplekse udfordringer og koble praksis
til forskningsbaseret viden om, hvordan der skabes værdi og effekt. Et praksiseksempel præsenterer hvordan frivillige sundhedsambassadører arbejder med sundhed i byområder.
	
Hvordan kommer kommunerne i dialog med udsatte borgere om sundhedsfremme
Jens Aagaard-Hansen, forskningsleder, Steno Center for Sundhedsfremme, Susanne Sørensen, motionsvejleder, Forebyggelsescenter
Vanløse/Brønshøj/Husum, Bjarne Rasmussen, programleder, Forebyggelsescenter Nørrebro, Isaac Appelquist, Byfornyelse Fuglekvarteret,
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.
Kommunernes indsats for borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse er i høj grad centreret omkring forebyggelsescentre. I denne workshop vil vi diskutere, hvordan kommunernes sundhedsfremmeindsats kan drage nytte af: 1) forskningsbaserede redskaber til
kortlægning af brugerprofiler og forløb, 2) forskningsbaserede redskaber til kortlægning af sociale netværk i socialt udsatte lokalområder,
som kan inddrages i de kommunale sundhedsfremmetiltag, 3) sundhedsfremmetiltag på tværs af forvaltninger, 4) partnerskaber med
forskningsinstitutioner om at udvikle ny viden om praktisk gennemførbarhed og effekt af sundhedsfremmeindsatser.
	
Det sammenhængende sundhedsvæsen - De nye sundhedsaftaler
Bente Møller, overlæge, Sundhedsstyrelsen, Lars Gehlert Johansen, praktiserende læge, Rødding, formand for Dansk Selskab for Almen
Medicin. Louise Weissenborn, sundhedsaftalekoordinator, Sønderborg Kommune og Mona Fladskjær Andersen, AC fuldmægtig, Kvalitetsafdelingen, Sygehus Sønderjylland.
Der er nye sundhedsaftaler på vej. De er ændret, både hvad angår form og indhold, og ved at have nye økonomiske incitamenter. Workshoppens oplæg vil fokusere på forventningerne til og betydningen af de nye aftaler i region, kommune og hos de praktiserende læger. På
den baggrund vil vi i workshoppen drøfte, hvad der skal til for at sundhedsaftalerne kan bidrage til bedre sammenhæng og dermed mere
sundhed for borgerne.
	
Beskæftigelsessystemet og sundhed
Sophie Danneris Jensen, ph.d.-stipendiat, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Tanja Dall, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol
Sundhed - eller mangel på samme - spiller ofte en helt central rolle for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Fokus på sundhed er derfor
ofte et centralt element i den beskæftigelsesrettede indsats for målgruppen. Med afsæt i to forskningsprojekter om hhv. ’Progression i
arbejdsmarkedsparathed’ og ’Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteam’ vil vi diskutere, dels hvordan sundhed og betydningen for arbejdsmarkedsperspektivet metodisk kan opgøres og dels potentialer og udfordringer, når sundheds- og beskæftigelsesindsatser skal koordineres og integreres.
	
Elektroniske cigaretter – et længe ventet alternativ til cigaretter eller en tikkende bombe under folkesundheden
Charlotta Pisinger, overlæge, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Maj-Britt Bjerre Koch, direktør for
Rygestopkonsulenterne.
I de seneste år har der været en eksplosion i salg af e-cigaretter. Mange stærke følelser og interesser er på spil, og det er svært at danne
sig overblik på området. Nogle lovpriser dette nye produkt mens andre advarer imod det. På workshoppen vil vi dels gennemgå den videnskabelige viden vedrørende e-cigaretters sikkerhed, om de er effektive ved rygestop, se på deres brug i befolkningen og diskutere hvilken
impact de kan få på folkesundheden. Vi vil arbejde med cases der udfordrer bredt - fra klinisk sundhedspersonale og rygestopinstruktører
til beslutningstagere.
12.15 - 13.00	
Fremtidens pejlemærker for sundhed fra et regionalt og kommunalt perspektiv
Debat mellem formand for sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark Bo Libergren (V) og social- og sundhedsudvalgsmedlem i
Kommunernes Landsforening H.C. Østerby (S) moderator er næstformand i DSFF Jesper Luthman
13.00 - 13.15

Afslutning

13.15 - 14.00

Frokost

14.00 - 16.00

Generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed

Hvem er Dansk Selskab for Folkesundhed
Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.
SELSKABET SKAL ARBEJDE FOR:
•

at fremme viden om og indsigt i folkesundhed såvel i offentligheden som i relevante organer, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.

•

at fremme forskning og uddannelse, herunder videre- og efteruddannelse inden for området

•

at bidrage til at udvikle og understøtte brugen af metoder til at forbedre vilkårene for udsatte grupper

•

at fremme organisering og planlægning af et sundhedsvæsen, der skaber sammenhæng for borgere med mulig eller konstateret sygdom
og funktionsevnetab.

MEDLEMSKAB AF SELSKABET
Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for
udvikling og forskning inden for folkesundhed.
Desuden fungerer selskabet som paraplyorganisation for:
Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab - FKFSV
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab - DASAMS
Dansk Selskab for Børnesundhed - DSfB
Medlemskab af de nævnte organisationer forudsætter medlemskab af Dansk Selskab for Folkesundhed.

Dansk Selskab for Folkesundhed
BESTYRELSEN:
FORMAND: LEDENDE OVERLÆGE, PROFESSOR, DR.MED. TORBEN JØRGENSEN, FORSKNINGSCENTER FOR FOREBYGGELSE OG SUNDHED,
REGION HOVEDSTADEN.
NÆSTFORMAND:
ENGAGEMENT MANAGER JESPER LUTHMAN, DIRECTURE
KASSERER:
KONSULENT JENS KROGH, CFK - FOLKESUNDHED OG KVALITETSUDVIKLING, REGION MIDTJYLLAND
SEKRETÆR:
CHEFKONSULENT PIA ASSENHOLM, UC SYDDANMARK
BESTYRELSESMEDLEMMER:
CENTERCHEF, PROFESSOR, PH.D. BJARNE BRUUN JENSEN, STENO CENTER FOR SUNDHEDSFREMME.
SUNDHEDSCHEF, MARIT NIELSEN-MAN, VEJLE KOMMUNE
CHEFKONSULENT MORTEN ØRSTED-RASMUSSEN, NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND, REGION HOVEDSTADEN
FORSKNINGSLEDER, PH.D. CAMILLA PALMHØJ NIELSEN, CFK - FOLKESUNDHED OG KVALITETSUDVIKLING, REGION MIDTJYLLAND.
FORSKNINGSLEDER, SENIORFORSKER, CAND.STAT., PH.D. KNUD JUEL, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET.
SUPPLEANTER:
POST.DOC., CAND.SCIENT.SAN.PUBL., PH.D. MAJA LARSEN, SYDDANSK UNIVERSITET
BØRN- OG UNGELÆGE MARGIT MORTENSEN, AARHUS KOMMUNE

Twitter
Du kan følge Dansk Selskab for Folkesundhed på twitter
@DSFFolkesundhed du opfordres til at tweete om Folkesundhedsdage
2014 - brug #fsd14 og se også hvad andre tweeter.
Selskabets øvrige aktiviteter
Selskabets bestyrelse arbejder løbende med at udvikle organisationen.
Netop nu er en masse nye initiativer på vej, herunder planer om lokale
arrangementer. Bliv medlem af selskabet og tag aktivt del i arbejdet,
eller nyd godt af de mange gode tilbud.

Facebook
Dansk Selskab for Folkesundhed er på Facebook
www.facebook.dk/folkesundhed
Internationalt
Som medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed er du automatisk
medlem af European Public Health Association EUPHA og World
Federation of Public Health Associations WFPHA ligesom medlemmer
kan abonnere på Scandinavian Journal of Public Health for kun 300 kr.
om året.

