Program for Inspirations- og Netværksmøde
– Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium
Torsdag den 19. september 2019, Danske Regioner Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
9.00 – 9.30

Ankomst
Kaffe og let morgenmad

9.30 – 9.45

Velkomst, dagens program og kort om året, der gik i Forebyggelseslaboratoriet
v. Ulla Toft, sekretariatsleder i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

9.45 – 10.30

En ny model for forebyggelse: Positive erfaringer fra Australien
v. Lucie Rychetnik, vicedirektør, The Australian Prevention Partnership Centre (OBS:
oplægget afholdes på engelsk)
Professor Lucie Rychetnik er vicedirektør og leder af forskningsaktiviteter ved The Australian
Prevention Partnership Centre (APPC). Lucie har mere end 30 års erfaring med forskning
inden for folkesundhed, især med fokus på, hvordan forskningsresultater bedre kommer i spil
i politikker og praksis.
APPC har skabt en helt ny model for forebyggelse af kroniske sygdomme i befolkningen.
Gennem et tæt samarbejde mellem forskere, beslutningstagere og praktikere i hele landet
udvikles og implementeres ny viden om, hvad der virker og ikke virker i forebyggelsen af
livsstilsrelaterede sygdomme. Centerets omfatter 200+ forskere, praktikere og
beslutningstagere og har på kort tid fået stor betydning for forebyggelsen i Australien.

10.30 – 12.00
12.00 – 12.30

Hvordan omsætter vi australske erfaringer til en dansk kontekst?
Workshop med deltagelse af Lucie Rychetnik.
Frokost

12.30 – 13.15

Status på projekter i Forebyggelseslaboratoriet

13.15 – 14.15

Fokusområder for nye projekter i Forebyggelseslaboratoriet i 2020
Der er valgt to fokusområder, hvor Forebyggelseslaboratoriet særligt vil fokusere
ressourcerne i 2020. Som optakt til disse fokusområder præsenterer to eksperter stateof-the-art på områderne:
•

Tema 1: ”Mistrivsel hos børn og unge: Hvad ved vi allerede, hvor mangler vi
viden, og hvilke indsatser virker?” v. Bjørn Holstein, professor emeritus,
børnesundhedsforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Bjørn Holstein har forsket i og skrevet om børns sundhed i mere end 30 år, i de
sidste mange år med fokus på trivsel og mistrivsel.

•

Tema 2: ”Forebyggelse af rygning blandt børn & voksne.” v. Charlotta Pisinger,
Forebyggelseslaboratoriet & Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.
Charlotta Pisinger er Danmarks første professor i tobaksforebyggelse. Hun
betegnes som landets førende tobaksekspert og har bl.a. skrevet de nationale
retningslinjer for rygeafvænning.

14.15 – 14.30

Sådan kan man blive en del af Forebyggelseslaboratoriet

14.30 – 16.00

Afrunding, reception og networking

