Program for Fonds- og netværksdagen i regi af Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium
Torsdag den 6. februar 2020, Danske Regioner Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
9.00 – 9.30

Ankomst
Kaffe og let morgenmad

9.30 – 9.45

Velkomst og dagens program
v/ Ulla Toft, sekretariatsleder i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

9.45 – 10.45

Fondenes præsentation af strategi og fokusområder
• Den A.P. Møllerske Støttefond – det sociale initiativ, v/ Maia Lindstrom,
fondsrådgiver
• Nordea Fonden, v/ Christine Paludan-Müller, projektchef, Sundhed
• Novo Nordisk Fonden, v/ Pernille Due, Senior Programme Manager
• Velux Fonden, v/ Lise Bonnevie, programchef & Vibeke Lybecker, programchef
• Mary Fonden, v/ Helle Østergaard, direktør
• Psykiatrifonden, v/ Joan Bentzen, analytiker.

10.45 – 11.00

Kaffepause

11.00 – 11.45

Challenges in health promotion for the next decade - (presentation in english)
Inspirationsoplæg v/ professor Adrian Bauman.
Adrian Bauman er Professor emeritus i folkesundhed og tidligere leder af The Prevention
Research Collaboration på The University of Sydney.

11.45 – 12.30

Udvalgte projektideer pitches
Indsendte projektideer indenfor Forebyggelseslaboratoriets fokusområder ”Mistrivsel
hos børn og unge” og ”Forebyggelse af rygning blandt børn & voksne” pitches med fokus
på praksisudfordringer.
•
•
•
•
•
•

Bedre fællesskaber med naturen som ramme, Det Danske Spejderkorps, v/
Martin Lennard Eriksen, projektleder
Naturbaserede mødregrupper, Steno Diabetes Center Copenhagen, v/ Rikke
Hartmeyer, postdoc
Tættere samarbejde med det socialfaglige arbejde, TUBA, v/ Gitte Bække,
administrationschef
Klar livet – uden røg og rusmidler, Vallensbæk Kommune på vegne af ni
kommuner på Vestegnen og Sydamager, v/ Helle Stuart, projektleder
Fællesskab i fokus – forebyg ensomhed blandt SOSU-elever, Ventilen, v/ Astrid
Sandmark, projektleder
En indsats for unge mænds fysiske og psykiske trivsel gennem nye fællesskaber,
Forum for Mænds Sundhed, v/ Mie Møller Nielsen, sekretariatschef

•

Idrætsfællesskaber uden tobak, DGI, v/ Anita Hyldal Pedersen,
sundhedskonsulent & Frank Bøgelund Jensen, sundhedskonsulent.

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 15.00

Workshops med fokus på udvikling af fælles løsninger og matchmaking
Med udgangspunkt i praksisudfordringerne indenfor mistrivsel og rygning udvikles i
fællesskab nye løsninger og initiativer på tværs af sektorer og aktører. Fondene vil lytte
til ideer og input men som udgangspunkt ikke indgå i selve samskabelsen af
løsningsideer.
Workshops vil være centreret omkring disse 10 udfordringer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ulige adgang til fritids- og sportsaktiviteter
Stress blandt småbørnsfamilier
Mistrivsel blandt socialt udsatte unge
Misbrug af alkohol og rusmidler blandt elever og studerende i
uddannelsessektoren
Ensomhed blandt elever og studerende i uddannelsessektoren
Udfordringer i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i overgangene
i skole- og uddannelseslivet
Psykiske problemer blandt unge mænd
Forebyggelse af rygestart blandt unge
Overvægt og mistrivsel blandt børn og unge
Grappling with the challenges of co-operation between foundations, practice
and research

15.00 – 15.30

Giv dine gode ideer videre og bliv inspireret
Her er der mulighed for at bevæge sig rundt for at høre om og bidrage til de andre
gruppers ideer.

15.30 – 16.00

Afrunding og reception

