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Program for National Lungekonference 2016 

Program for Den Nationale Lungekonference 2016 "Lungesundhed og mere lighed".  

På konferencen får du den nyeste viden om: 

 Hvordan den nationale lungesatsning kan understøtte lungesundheden fra barn til voksen 

 Udfordringer ved den manglende lighed i sundhed og sammenhænge fra barn til voksen 

 Inspiration, redskaber og idéer til at tale om lunger og sundhed 

 Muligheder for videns- og erfaringsudveksling på tværs af sektorer 

Afholdes 9. september 2016 i TREFOR Park, Højstrupvej 7B, 5200 Odense V. 

 

Program for dagen 

09.30 – 10.00  

INDSKRIVNING OG MORGENMAD 

 

10.00 – 10.20 
Særlig velkomst og kick-off  
Jane Heitman, MF, Sundheds- og ældreordfører, Psykiatri- og 
forebyggelsesordfører, Ligestillingsordfører 

Mikkel Selmar, programchef, gadeidrætsorganisationen GAME  
Regeringens Lungesatsning - en god begyndelse   
 
Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen 
Sætter scenen for dagens program og konferencen som helhed 

 
10.20-10.50 
Mere lighed i sundhed for børn, unge og voksne 
Helle V.N. Rasmussen, medlem af Forum for Lighed i Sundhed 

  

11.00 – 13.00 
DE FAGLIGE SPOR (SE NEDEN FOR) 

                   Børne-unge spor 

                                  11.00-11.30   

https://www.lunge.dk/sites/default/files/game_intro_mikkel_selmar_1.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/intro_abc.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/mere_lighed_helle_rasmussen_9._sep.pdf
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Ulighed og sundhed blandt unge i udsatte boligområder 
Aydin Soei, forfatter, sociolog og debatør 

                                  

11.30-11.45 
Gadeidræt og sundhedsmæssige forandringer 
- Metoder og erfaringer fra partnerskabet ”Sundere børn og unge i sundere boligområder”  
Mikkel Selmar, programchef, GAME 

  

                                  
11.45-11.55 
 
Energizer  

  

                                  

11.55-12.25  
 
Mere lighed og robuste børn 
Carsten Obel, professor Århus Universitet 

  

                                  

12.25-12.50 
Inspiration til forebyggelse hos børn og unge i kommunerne 
- Hør hvordan Københavns Kommune arbejder med nudging og konkrete redskaber 
Mathias Vestergaard, Købehavns Kommune 

  

                                  

 
12.50-13.00 
Fokus på lighed i sundhed hos børn med astma 
Marianne Obed Madsen, sundhedsfaglig projektleder, Lungeforeningen 

  

                   Voksen spor 

                      
  

  
  

11.00 - 11.10 
Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen 

                      
  

  
  

 
11.10 - 11.35 
Hvorfor er data vigtigt på Lungeområdet  
- hvor står vi lige nu? 
Uffe Bødtger, overlæge og lektor ved Syddansk Universitet 

                      

 
 
  

  

  

11.35 - 11.50 
Vi lykkes ikke med medicinhåndtering – alle ved det, men hvad gør vi? 
– nye muligheder i samarbejdet med apotekerne. 
Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør, Apotekerforeningen 

                      
 
  

  
11.50 - 12.00  
Energizer  

                      

 
  

  
  

 
12.00 - 12.35  
Sundhed på arbejdspladsen: En ny vej til forebyggelse 
Anne Brandt, direktør, Lungeforeningen 
Mathias Vestergaard, Københavns Kommune - Flere Røgfrie Københavnere 

https://www.lunge.dk/sites/default/files/sunde_boern_og_unge_i_sundere_boligomraader_game_mikkel.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/inspiration_til_forebyggelse_boern_og_unge_mathias_v._kbh.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/fokus_paa_lighed_i_sundhed_hos_boern_med_astma_mm.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/uffe_boedtger_data_lungeforeningen_moede_09_09_16.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/oplaeg_birthe_soendergaard.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/abc_arbejdspladsprojekter.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/arbejdspladsindsats_kbh._mathias_vestergaard.pdf
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Anne Sofie Bæk-Sørensen, projektleder Hjerteforeningen - Mit Gode Liv 
Peter Hamborg Faarbæk, konsulent 3F - Et Frisk Pust 

                      

  

  

  

  

12.35 - 13.00 
Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL 
- Hør hvor langt vi er, hvad er de centrale indsatser lige nu og hvad kommer det til at betyde 
 for den sundhedsfaglige indsats? 
Susanne Duus, teamleder, Digitaliseringsstyrelsen 

       

13.00-14.00 
FROKOST 
Frokost, besøge stande 

14.00-15.00 
DE FAGLIGE SPOR 

                   Børne-unge spor 

                  

14.00-15.00 
Workshop 
-inspirér og del viden på tværs af sektorer 
facilitatorer Maria Amrani og Nikoline Olsen, GAME 

                   Voksen spor 

                                  
  

  

14.00-15.00 
Digitale muligheder for mennesker med KOL 
- Ny viden om forskelle i behov hos mennesker med KOL og udvikling af metoder til 
rådgivning og netværksdannelse  
- Hvordan spiller dette sammen med udvikling og implementering af telemedicin? 

Lena Lykke Jørgensen, antropolog, Lungeforeningen 
Marie Gade Husted, antropolog, Lungeforeningen 
Susanne Duus, teamleder, Digitaliseringsstyrelsen 

FÆLLES 

15.00-15.30 
Lungesatsningen skal implementeres, hvordan kommer jeg i gang? 
Lungeforeningen 

 
15.30 Tak for i dag og på gensyn til National Lungekonference 2017! 
 

https://www.lunge.dk/sites/default/files/mit_gode_liv_-_anne_sofie_baek-soerensen_9.sep.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/praesentation_af_et_frisk_pust_peter_faaborg_3f.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/oplaeg_susanne_duus.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/resultater_fra_workshop_boern_og_ungespor.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/digitale_muligheder_for_mennesker_med_kol_llj_mgh_skrivebeskyttet.pdf
https://www.lunge.dk/sites/default/files/implementering_af_lungesats_abc_bsl.pdf

