Konference

Hvordan kommer vi den sociale ulighed
i sundhed i kommunerne til livs?
Mogens Dahl Koncertsal, den 13. oktober 2016
Snorresgade 22, 2300 København S.
Konferencen er gratis. Tilmeld dig på www.sund-by-net.dk
09.30 – 10.00

Morgenkaffe

10.00 – 10.10

Velkommen
Moderator: Kurt Strand styrer os gennem dagen

10.10 – 10.55

”Hvordan vinder vi kampen mod social ulighed i sundhed?”
ved Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken.

10.55 – 11.25

Situationsrapport - Tre inspirationsoplæg om at arbejde med social ulighed
i sundhed i det nære sundhedsvæsen (Genoptræningscentret i Holbæk,
Globus1 i Aarhus, Center for Kræft og Sundhed i København)

11.25 – 12.10

Paneldebat - hvordan reducerer vi den sociale ulighed i sundhed i kommunerne?
• Nina Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune
• Otto Ohrt, Formand for Sund By Netværket
• Tina Nør Langager, Formand for Ergoterapeutforeningen
• Tina Lambrecht, Formand for Danske Fysioterapeuter
• Vibeke Brønnum, Folkesundhedschef, Aarhus Kommune

12.10 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.30

”Hvordan kan vi bruge frontpersonalets viden til at reducere social ulighed i sundhed
i det nære sundhedsvæsen?”
Anna Paldam Folker, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed og Sigurd Lauridsen, ph.d., COWI.

13.30 – 14.30

Workshops med konkrete cases. Parallelsessioner indenfor tre temaer:
ÉN BORGER - MANGE UDFORDRINGER
Fokus på det tværgående samarbejde i kommunen. Hvordan sikrer vi, at samarbejdet
mellem forskellige tilbud og afdelinger i kommunen forløber bedst muligt, så sårbare
og socialt udsatte borgere får størst gavn af de forskellige tilbud om indsatser?
DET RIGTIGE TILBUD OM SUNDHEDSINDSATS
Fokus på udredning af den enkelte borger. Hvordan sikrer vi, at sårbare og socialt udsatte 			
borgere får det rigtige tilbud om sundhedsindsats, selvom de måske ikke passer ind i
standardtilbuddene - samtidig med at vi holder ressourcerne for øje?
SUNDHED I HVERDAGEN
Fokus på kost, motion og mental sundhed. Hvordan kan ændringer i dagligdagen, herunder
kost, motionstilbud og andet, hjælpe til at forbedre sundhed og livskvalitet for sårbare og
socialt udsatte borgere?

14.30 – 14.45

Kaffepause

14.45 – 15.25

”Er de dårligst stillede selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme?”
ved Martin Marchman Andersen, filosof, post.doc., DTU

15.25 - 15.30

Farvel og tak for i dag

