WEBINAR
System-orienterede tilgange i forebyggelse
5. februar 2021 kl. 10.00 - 11.00

Hvad er system-orienterede tilgange i forebyggelse?
Hvis vi skal imødekomme fremtidens komplekse sundhedsudfordringer som kroniske
sygdomme og ulighed i sundhed, kræver det helhedsorienterede - eller system-orienterede tilgange i forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser.
System-orienterede tilgange bygger på den antagelse, at forandringer i individet er kortvarige,
medmindre de understøttes socialt og strukturelt. Derfor opfordrer en system-orienteret
tilgang os til at se på, hvordan individer, organisationer og sektorer er relateret til hinanden samt
hvordan indsatser i én del af et system kan påvirke andre dele af det samme system.
I dette webinar vil vi præsentere system-orienterede tilgange i forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser.

PROGRAM
Kl. 10.00 Velkomst
Kl. 10.05 Oplæg om system-orienterede tilgange v. Anders Blædel Gotlieb Hansen
Kl. 10.25 Eksempel på en indsats under udvikling v. Jane Nautrup Østergaard
Kl. 10.45 Spørgsmål og diskussion

PRAKTISK INFORMATION
Tid og sted: 5. februar kl. 10.00-11.00. Online (Teams). Link sendes ved tilmelding.
Målgruppe: Alle, der interesserer sig for folkesundhed og system-orienterede tilgange.
Tilmelding: Via mail til akademisk medarbejder Gül Sakal på guel.sakal@regionh.dk
senest onsdag den 3. februar (deltagelse er gratis).
Arrangør: Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium (www.forebyggelseslaboratoriet.dk).

OPLÆGSHOLDERE
Anders Blædel Gotlieb Hansen, ph.d., postdoc på Center for Klinisk Forskning
og Forebyggelse, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Projektleder for
Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Vil primært tale om: Teoretisk
gennemgang af system-orienterede tilgange i folkesundhed.
Jane Nautrup Østergaard, ph.d., MSc Public Health. Programkoordinator, Forebyggelse af Overvægt og Diabetes, Enhed for
tværsektorielle indsatser, Steno Diabetes Center Aarhus & Knud
Ryom, postdoc hos Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet i gruppen Sundhedsfremme og Befolkningssundhed. Vil
primært tale om: En system-orienteret indsats, som skal afprøves
i Danmark i et samarbejde med Deakin Universitet, Aarhus Universitet og flere Steno Diabetes Centre - i samarbejde med Randers
Kommune og lokalsamfund.
Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er drevet af Region Hovedstaden på vegne af alle regioner og har til formål at samle
aktører på tværs af sektorer og understøtte partnerskabsprojekter, der afprøver tværsektorielle forebyggelsestiltag.

