Sund By sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S.
post@sundbynetvaerket.dk

Sund By Netværksdage d. 4.-5. april 2017
”Sunde prioriteringer og investeringer”
Sørup Herregaard, Ringsted
3.300 kr. for medlemmer af Sund By Netværket
4.300 kr. for ikke-medlemmer af Sund By Netværket
Bustransport:
Den 4. april: Ringsted st. til Sørup Herregaard kl. 9.00, 9.30 og 10.00.
Den 5. april: Sørup Herregaard til Ringsted st. til kl. 13.00 og 15.00

Program tirsdag den 4. april 2017
Kl. 9.00

Ankomst og registrering
Morgenmad og uformelt netværk

Kl. 10.30

Velkommen til Danmarks største sundhedsstab
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse
Velkommen til Ringsted Kommune
v/ Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ringsted Kommune.

Kl. 11.00

Strategi og mål for WHO Healthy Cities Network Europe v/ Monika Kosinska,
Progamme manager, WHO European Healthy Cities Network.*
Sund By Netværket er en del af det internationale WHO Healthy Cities Network. I sit oplæg vil
Monika Kosinska tage udgangspunkt I FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling inden for
sundhed og trivsel. Oplægget fokuserer på, hvordan vi, de Sunde Byer i Danmark, kan bidrage
til verdensmålene og arbejde for et helhedsperspektiv, som sætter mennesker, arenaer og
processer i centrum. Læs mere om FNs verdensmål

Kl. 11.30

Closing the Gap: Tackling Health Inequalities v/ Dr. Peter Goldblatt,
University College London, Institute of Health Equity.*
Peter Goldblatt tager udgangspunkt i de sociale determinanter for sundhed og vigtigheden af,
at vore tilgange ser på tværs af determinanterne. Oplægget fokuserer på, hvordan vi skaber
strategier for sundhed med fokus på ulighed i et 0 – 100 års perspektiv.

Kl. 12.30

Retfærdig fordeling af sundhed og trivsel – et politisk valg v/ Dina von Heimburg,
Næstformand i vores norske søsternetværk, Sunne Kommuners bestyrelse.*
At styre samfundsudviklingen i en bæredygtig, helsevenlig og retfærdig retning kræver
politisk mod – og de rette argumenter. Hør om Innherred samkommunes samarbejde med
University College London (UCL), og hvordan forskning og praksis har givet politisk medvind
for folkesundhedsarbejdet.

*Oplægget er på engelsk

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.45

Udendørs oplæg med resultater fra netværkets temagrupper











Sunde arbejdspladser (1991)
Fysisk aktivitet (2002)
Mad og måltider (2002)
Tobak (2005)
Faldforebyggelse (2005)
Alkohol (2007)
Mental sundhed (2014)
Natur, udeliv og sundhedsfremme (2015)
Sundhed og lokalsamfund (2016)
Dokumentation og evaluering (2016)

Kl. 15.30

Netværk med kaffe og snacks

Kl. 15.45

På vej mod forskningsbaseret praksis og praksisbaseret forskning v/ Tine Curtis, leder af
Center for forebyggelse i praksis og forskningschef i Aalborg Kommune.
Om samarbejde mellem forskning og kommunal praksis på sundhedsområdet.
Tine Curtis er ansat som forskningschef i Aalborg Kommune, hvor hendes opgave er at initiere
forskning, der skaber relevant og anvendelig viden til brug for den kommunale opgaveløsning
på forebyggelses- og sundhedsområdet samt formidle ny viden til kommunal praksis.

Kl. 16.30

Naturen som arena for det sundhedsfremmende arbejde v/ Anna Paldam Folker,
konstitueret forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed.
Naturen er et fælles gode, der styrker menneskers sundhed og livskvalitet. Anna vil trække på
erfaringerne fra Sund By Netværkets projekt, Naturens Rige, og udfolde potentialet ved
aktionslæring som tilgang, når man arbejder med naturen som sundhedsfremmende arena.

Kl. 16.50

Ud i naturen
Guidet gåtur for de, der har lyst. Vi starter og slutter på pladsen foran hovedbygningen.

Kl. 17.50

Program slut

Middag
Kl. 19.00

Velkomst og værsgo v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket.
Middag m/underholdning.

Program onsdag den 5. april 2017
kl. 9.00

Godmorgen og velkommen til dag 2
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse

Kl. 9.15

Hvordan skal vi forstå den sociale ulighed i sundhed, og hvad skal vi stille op med den?
v/ Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken.

Kl. 10.00

Kommunale erfaringer med prioritering af sundhedsfremme og forebyggelse




Sundhedsfremme på tværs i Vejle Kommune v/ Marit Nielsen-Man, Sundhedschef
Prioritering af og investering i borgerrettet forebyggelse i Gentofte Kommune v/
Jytte Poulsen, Chefkonsulent og Mads Sune Andersen, Specialkonsulent
Fra individrettet forebyggelse til strukturel forebyggelse i Københavns Kommune
v/ Susanne Juul Rohmann, Specialkonsulent

Kl. 10.40

Netværk med kaffe og frugt

Kl. 11.00

Sundhedsfremme og Forebyggelse i et økonomisk perspektiv v/ Kjeld Møller Pedersen.
Professor, Sundhedsøkonomi- og Politik, Center of Health Economics Research, SDU.

Kl. 11.30

Paneldebat om investering i- og prioritering af sundhedsfremme og forebyggelse
I november 2017 er der kommunalvalg. Debat om, hvordan vi bedst sikrer, at
sundhedsfremme og forebyggelse bliver en væsentlig del af det kommunale landskab de
næste fire år. Paneldebatten modereres af Jette Jul Bruun, Forebyggelseschef i
Sundhedsstyrelsen. Paneldeltagere:






Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken
Dennis Nørmark, antropolog og forfatter
Kjeld Møller Pedersen, professor, Center of Health Economics Research, SDU
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse
Heino Knudsen, kommunalpolitiker (A), Lolland Kommune

Kl. 12.10

Hvorfor overhovedet prioritere sundhed? v/ Dennis Nørmark
Et humoristisk og kritisk blik på, hvorfor vi overhovedet skal være sunde. Er det for vores
egen skyld eller for samfundets? Og hvad sker der når man ikke er helt skarp på den
slags… Dennis vender de seneste dages oplæg lidt på hovedet og udfordrer os på vores
sundhedsopfattelse, som måske slet ikke er så sund som vi går og tror.

kl. 12.40

Tak for i år!
v/ Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse

Kl. 12.50

Madpakke to go!
------

kl. 13:00

Repræsentantskabsmøde

Kl. 15:00

Slut

