
30. september - 1. oktober 2013
Hotel Nyborg Strand

Der er stigende opmærksomhed på miljøet og dets betydning – ikke mindst for folkesundheden. 

Miljøforureninger sætter spor over generationer, opfattelsen af risiko ændres som følge af 
samfundsmæssige forandringer, setting-perspektivet og komplekse interventioner kommer mere 
og mere i fokus. 

Har nudging og strukturel forebyggelse en fremtrædende plads i det sundhedsfremmende og  
forebyggende landskab? 

Vi sætter fokus på disse temaer og drøfter også, hvordan vi på arenaer som skolen, jobcentret, bolig-
området og arbejdspladsen kan fremme folkesundheden

Folkesundhed i sunde omgivelser 

- miljø, rammer og organisatoriske forhold



09.00 - 09.45  Ankomst og registrering 
Kaffe/te

09.45 - 10.00  Velkomst og indledning 
Formand Torben Jørgensen, Dansk Selskab for Folkesundhed

10.00 - 10.25  Miljø og folkesundhed 
Miljøminister Ida Auken

10.25 - 12.35  Miljø i forskellige saMMenHænge

10.25 - 11.00  Miljøgifte og folkesundhed 
Forskningsleder, professor, dr.med. Philippe Grandjean, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Miljømedicin, SDU 
Philippe Grandjean gør status på de sundhedsmæssige konsekvenser af udsættelse for de miljøforureninger, der er sket over de seneste 
generationer. De giver ikke kun konsekvenser her og nu. Den nyeste forskning indikerer, at skader som følge af nogle miljøpåvirkninger 
kan videreføres til kommende generationer.

11.00 - 11.20  Pusterummet og pause 
Konsulent Trine Kyed, Dansk Firmaidræts Forbund 
Firmaidrættens pusterumsøvelser gør godt i hele kroppen. Får smilet frem, giver blod til hjernen og ny energi.

11.20 - 11.55  Place, People, Planet – Healthy, Sustainable and Connected Settings for the 21st Century 
Professor in Health and Sustainability / Director of Healthy Settings Unit, Dr. Mark Dooris, School of Health, University of Central  
Lancashire, UK 
Drawing on Mark Dooris experience as Director of the Healthy Settings Unit and his team’s work in fields such as Healthy Cities, Healthy 
Universities and Healthy Prisons, he will provide a critical  overview of the ‘whole system’ settings approach.   
Reflecting on the convergence of public health and sustainability, he will argue for an holistic model that responds to complex 21st century 
challenges by building synergy between agendas – connecting the health and wellbeing of people, places and planet.

11.55 - 12.30  Risiko – miljø og folkesundhed 
Professor Jakob Arnoldi, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet 
Risiko er en objektiv størrelse, der kan bruges som mål for fremtidige hændelsers skadelige effekter set i forhold til sandsynligheden for 
at sådanne hændelser kan indtræffe. Men risiko er også subjektivt: Den måde, hvorpå vi som enkeltpersoner og i offentligheden vurderer 
risiko, er influeret af vores følelser, vaner, kultur og fællesskaber. Risiko er naturligvis også genstand for politisk debat og bruges politisk til 
at mobilisere fællesskaber og bevægelser. Jakob Arnoldi kommer også ind på, hvordan samfundsmæssige forandringer ændrer risikoop-
fattelser.

12.30 - 12.45  DSFF og folkesundheden - hvordan præger vi udviklingen? 
Formand Torben Jørgensen, Dansk Selskab for Folkesundhed 
DSFF ønsker – som videnskabeligt selskab - at optimere samspillet mellem forskning, praksis og det politisk/administrative system for 
derigennem at fremme befolkningens sundhed. Selskabet ønsker således at spænde over både forskning og implementering af forsk-
ningsresultater, sikre en høj grad af information om effektive indsatser samt deltage i debatten om de nødvendige strategier for at sikre 
befolkningen både sunde rammer og muligheden for frie valg. Ved at sikre et tæt samspil mellem de tre områder vil vi være i stand til at 
sætte de relevante dagsordener for de vigtigste områder inden for folkesundheden.

12.45 - 13.45 Frokost
13.45 - 15.00 forskningssessioner 

  Deltagerne fremlægger deres egne resultater indenfor følgende områder: 
Fysiske rammer, geografi og sundhed - Lokalsamfund og sundhed - Arbejdsliv og sundhed - Eksternt miljø og sundhed - Mental sundhed 
eller andre spændende emner.

15.00 - 15.30  Kaffepause
15.30 - 17.00 WorksHoP - MeD fokus På begreb, MetoDe og Design

  Lighed i rekruttering - hvordan nærmer vi os? 
Chefkonsulent, ph.d. Lucette Meillier, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, centerchef, ph.d. Birgitte Gade  
Koefoed,  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. 
Lighed i sundhed starter med lige deltagelse. Rekruttering af sårbare grupper kræver systematik i rekruttering, opsøgende arbejde og 
etablering af positive forventninger til indholdet i aktiviteten i lokalområdet, kurset i sundhedscentret eller patientuddannelsen på hospi-
talet. På workshoppen vil vi præsentere eksempler på strategier mhp. at tiltrække og fastholde sårbare grupper. Kom og vær med til at 
dele dine gode erfaringer.

  Ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene 
Projektleder Mette Lindstrøm og projektkonsulent Malene Jæpelt, Væksthus Hovedstadsregionen 
Forskning-offentlig-privat innovation (FOPI) vinder frem indenfor folkesundhedsområderne. Men hvordan arbejder det offentlige, private 
og forskere konstruktivt sammen? Workshoppen giver et overblik over forskellige samarbejdskonstruktioner og inviterer deltagerne til at 
udveksle idéer til hvordan forskere, private og det offentlige kan samarbejde indenfor deltagernes egne arbejdsområder. 

  Sundhedspædagogik i et settingperspektiv 
Professor og lektor, ph.d. Karen Wistoft, Grønlands Universitet og Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og lektor, 
ph.dk. Jeanette Magne Jensen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 
Sundhedspædagogik får en særlig form, når den sættes i relation til forebyggelse og sundhedsfremme i et setting-perspektiv. En central 
pointe ved setting-perspektivet er, at det forebyggende/sundhedsfremmende arbejde må forstås og udvikles i tæt sammenhæng med 
den setting, hvori aktiviteterne foregår. Workshoppen vil diskutere sundhedspædagogiske målsætninger og metoder for sundhedsfremme 
i et setting-perspektiv. Deltagernes erfaringer med sundhedspædagogisk intervention inddrages i workshoppen.

  Health literacy (sundhedskompetence) i en dansk kontekst 
Sektionsleder, lektor, ph.d. Helle Terkildsen Maindal og ekstern lektor, MPH Kirsten Vinther-Jensen, Institut for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet samt lektor, ph.d. Lars Kayser, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 

Mandag, den 30. september 2013



Helt nye europæiske undersøgelser viser, at befolkningens sundhedskompetence er foruroligende lav. Sundhedsområdet er komplekst, 
og for den enkelte borger kan det virke uoverkommeligt at få adgang til, forstå, vurdere og anvende sundhedsinformation. I workshoppen 
bliver der mulighed for at diskutere, om begrebet health literacy er relevant i Danmark, hvordan det kan udfoldes i forskellige setting, og 
hvordan vi kan undersøge, om en øget og målrettet indsats giver positive resultater.

  Etniske minoriteter og sundhedsindsatser – hvordan? 
Ph.d.-studerende Nanna Ahlmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, forsker, ph.d. Nana Folmann Hempler,  Steno 
Center for Sundhedsfremme og udviklingskonsulent, cand.scient.san.publ. Pernille Dam, Pharmakon 
Forskningen viser, at etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande generelt har flere kroniske sygdomme, dårligere mental sundhed og op-
lever mindre social støtte end etniske danskere. Der er i stigende grad fokus på sundhedsrelaterede indsatser målrettet etniske minori-
teter i kommunerne. Men hvordan ’målrette’, hvad virker og under hvilke betingelser? Workshoppen præsenterer resultater fra en større 
gennemgang af kommunale sundhedsindsatser målrettet etniske minoriteter samt en case, der omhandler en indsats vedr. medicinbrug. 
Vi stiller skarpt på og vil diskutere prioritering, indsatsområder, målgruppe og anvendte metoder 

  Strukturrreformen - gav den bedre muligheder for samarbejde om sundhed? 
Professor, ph.d. Karsten Vrangbæk, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 
En vigtig del af argumentation bag strukturreformen handlede om at fjerne ”gråzoner” og skabe bedre sammenhæng mellem de forskel-
lige dele af den offentlige sektor. Men hvordan er det gået? Har sundhedsaftaler og kommunal medfinansiering skabt bedre betingelser 
for sundhedssamarbejdet? Hvordan er det gået med at integrere de praktiserende læger i samarbejdet? Hvilke udfordringer giver den nye 
sygehusstruktur og successen med at forkorte indlæggelsestiderne?

17.00 - 17.45  five o’clock tea

  Tid og rum til netværksaktiviteter. Selskabets fraktioner, interessegrupper og andre netværk kan - ved henvendelse til administration@
dsff.dk få stillet et lokale til rådighed for egne aktiviteter i dette tidsrum. Henvendelse herom senest 23. august 2013. Deltagerne vil blive 
gjort bekendt med mulighederne og få mulighed for at vælge før konferencen.

18.30 - 19.15 Optakt til prisoverrækkelsen.

19.15 - 19.45 uDDeling af folkesunDHeDsPrisen 2013

19.45 Festmiddag, underholdning og dans

07.30  Morgenløbetur 
Ledet af Claus Vinther Nielsen,

09.00 - 09.45  Nudging som tilgang til adfærdsforandring 
Adfærdsforsker, adjunkt, ph.d. Pelle Guldborg Hansen, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde  
Universitet 
Moderne adfærdsforskning viser at vi benytter mentale genveje og indlejrede vaner, når vi navigerer i en stadig mere kompleks verden. 
Et nudge er et forsøg på at påvirke adfærd med indsigt i alle de faktorer, der får os til at afvige fra vores rationelle selvbillede, men som i 
princippet ikke burde påvirke os. Oplægget vil gennemgå indsigter fra adfærdsøkonomien, samt gennemgå hvordan disse indsigter kan 
vendes om, så de arbejder med og ikke mod os på sundheds og forebyggelsesområdet. Særligt vil en række eksempler bliver præsenteret 
til inspiration.

10.00 - 12.00 WorksHoP - MeD fokus På inDsatser i forskellige arenaer/settings

  Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats 
Sektionsleder, ph.d. Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen, leder, ph.d. Tine Curtis, Center for Forebyggelse i praksis, KL og overlæge Barbara Hjal-
sted, Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen har udsendt en række forebyggelsespakker til kommunerne. Gennem pakkerne formidles den aktuelt bedste viden, 
der findes i forhold til at skabe en systematisk og effektiv forebyggelsesindsats i en dansk kontekst. I workshoppen vil vi beskæftige os 
med erfaringerne med pakkerne, herunder kommunernes anvendelse af pakkerne som dialogredskab med politikere og i samarbejdet på 
tværs af forvaltningsområder

  Sundhedsfremme i boligområder 
Leder af netværkssekretariatet Mia Jauernik, Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune og sundhedskonsulent, projektle-
der, MPH Jens Kristoffersen, Køge Kommune 
Workshoppen har fokus på hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme i nærmiljøet. Kan indsatser bringes ud til de borgere, som 
ikke opsøger kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud? Med afsæt i to projekter fra henholdsvis Sønderborg og Køge vil 
vi i workshoppen diskutere muligheder for og tilgange til sundhedsfremme blandt borgere i udsatte boligområder.

  Sundhed og trivsel i folkeskolen – vision for og ønsker til reformen 
Leder af tandplejen Susanne Gyldenhof, Sønderborg Kommune og uddannelseschef, ph.d. Ida Husby, Professionshøjskolen UC Sjælland 
I denne workshop diskuterer vi, hvordan sundhed og trivsel i folkeskolen kan styrkes i forbindelse med den nye reform. I workshoppen vil 
vi sætte fokus på visionen for folkeskolereformen, hvordan børns kropslige og mentale sundhed kan styrkes samt på konkrete eksempler 
på handleplaner og undervisning. Med udgangspunkt i korte oplæg vil vi formulere ønsker og anbefalinger til centrale aktører. Følgende 
vil deltage med oplæg: NN Undervisningsministeriet, pædagogisk konsulent Finn Bruncke og sundhedskonsulent Ulla Lassen, Sønderborg 
Kommune, centerleder Børge Koch, Det Nationale Videncenter KOSMOS, professor og lektor, ph.d. Karen Wistoft, Grønlands Universitet 
og Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet samt lektor, forskningsleder Jens Troelsen, Institut for idræt og biomekanik, 
Syddansk Universitet.

  Sundhed online 
Sekretariatschef, cand. mag. Kasper Tingkær, Fællesorganisationen ODA og sundhedskonsulent Annette From, Sønderborg Kommune 
Sundheden er rykket online. Internet og sociale medier giver nye muligheder for forebyggelse, sundhedsfremme og social støtte. Hvilke 
fordele, ulemper og problematikker giver de nye muligheder? Hvordan oplever brugerne hhv. de sundhedsprofessionelle muligheden for 
bruger-til-bruger kommunikation? En workshop, hvor vi deler erfaringer og læringspointer. 

Tirsdag, den 1. oktober 2013



twitter
Du kan følge Dansk Selskab for Folkesundhed på twitter 
@DSFFolkesundhed du opfordres til at tweete om Folkesundhedsdage 
2013 - brug #fsd13 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, ligesom 
medlemmer kan abonnere på Scandinavian Journal of Public Health 
for kun 300 kr. om året.

Praktiske informationer
Målgruppe
Praktikere • forskere • administratorer • politikere og andre med interesse for folkesundhed

Pris
Selskabets medlemmer    4.200 kr.     uden overnatning            3.700 kr.
Ikke medlemmer                 4.900 kr.     uden overnatning            4.400 kr.
Ønsker 2 personer at dele værelse, udløser det en rabat på 250 kr. pr. person.
Organisationer med organisationsmedlemskab kan tilmelde 2 personer til medlemspris. Alle priser er inkl. moms.

Tilmelding kan kun ske via selskabets hjemmeside www.dsff.dk
Sidste frist for tilmelding er den 23. august 2013. Ved afbud herefter betales fuld pris, med mindre pladsen kan afsættes til anden side.
Hvis der ikke skal ændres på faktureringen, kan en deltager - efter aftale med selskabets administration - gratis videregive sin plads til en 
anden. 

Selskabets medlemmer har fortrinsret indtil den 30. juni 2013. Herefter accepteres tilmeldinger i den rækkefølge, de indgår.

Hotel Nyborg Strand råder over 400 værelser. Såfremt der bliver brug for flere værelser, vil indkvartering andre steder kun ske efter fo-
rudgående aftale med deltageren.

Al kommunikation foregår pr. e-mail, hvorfor deltagerne skal sikre sig, at vi har en brugbar e-mailadresse. 
Alle spørgsmål kan rettes til selskabets administration administration@dsff.dk

290613

  Jobcentret som arena for sundhedsfremme og forebyggelse 
Leder af Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, cand.scient.san.publ. Morten Ørsted-Rasmussen og seniorforsker, cand.scient., ph.d. 
Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
Jobcentrene varetager indsatserne for borgere på kontanthjælp og sygedagpenge. Iflg ny lovgivning er der nu etableret tværfaglige rehabi-
literingsteam på tværs af flere forvaltninger i samtlige kommuner bl.a. med inspiration fra det store arbejdsfastholdelsesprojekt ”Tilbage 
Til Arbejdet”(TTA) fra NFA, som blev evalueret i efteråret 2012. Rehabiliteringsbegrebet er nu for alvor introduceret i kommunerne også i 
beskæftigelsesindsatsen. Der ligger et stort potentiale i disse nye rehabiliteringsteam i forhold til styrkede indsatser som f.eks individuelt 
tilrettelagt ressourceforløb for at forebygge, at de svageste borgere overgår til varig forsørgelse. Workshoppen vil bl.a  se på, hvad der kom 
ud af TTA-indsatsen og hvilke projektinitativer, der er taget i de kommunale jobcentre.

   Miljø og Sundhed - indeklima i skoler og institutioner 
Ledende embedslæge, ph.d. Henrik L. Hansen, Embedslægerne Region Syddanmark og afdelingslæge Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen. 
Der ligger et stort potentiale i at sikre et godt indeklima i skolerne. Skoler og institutioner er vigtige opholdssteder, der huser langt over en 
halv million børn og unge og fungerer som arbejdsplads for ca. 50.000 lærere. Indeklimaet kan have stor effekt på trivsel, koncentrations-
evne og indlæring hos eleverne. I workshoppen diskuteres, hvad der aktuelt ses som de væsentligste problemstillinger, og hvad der kan 
gøres for at skabe et godt indeklima, som fremmer folkesundheden.

  Er der nye potentialer og roller for arbejdspladsen i folkesundheden? 
Professor, ph.d. Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, seniorforsker, ph.d. Bryan Cleal og forskningsleder, 
ph.d. Kjeld Poulsen, Steno Center for Sundhedsfremme 
Over 300.000 danskere er diagnosticeret med diabetes, men der vides meget lidt om konsekvenserne for tilknytningen til arbejdsmarke-
det. Workshoppen præsenterer viden fra et projekt, der har samkørt den nationale diabetes database med sociale registre og kohorter fra 
de seneste 12 års arbejdsmiljøforskning. Vi vil diskutere arbejdspladsen som arena for fremtidens folkesundhedsarbejde – hvad virker? 
Har arbejdspladsen en ny rolle i fremtiden? 

12.15 - 13.00  Fremtidige perspektiver for folkesundhedsarbejdet 
Administrerende direktør, ph.d. Else Smith, Sundhedsstyrelsen

13.00 - 13.15 Afslutning

13.15 - 14.00 Frokost

14.00 - 16.00 Generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed


