Sunde Børn
- konferencen 2022

Den 28. april kl. 14.30-17.00
hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
Sunde Børn 2022 afholdes i et samarbejde mellem
Novo Nordisk Fonden (stifter af Børnevægt i balance)
og Landbrug & Fødevarer.
I år inviterer vi til hele to Sunde Børn konferencer med hver
deres tema. Den 28. april sætter vi fokus på social ulighed i
sundhed og vægt blandt børn, mens vi den 15. september
dykker ned i den tidlige indsats.
Programmet for den første konference er på plads,
tilmelding er åben – og DU er inviteret.
Det er både muligt at deltage fysisk og virtuelt.
Til den fysiske del foregår tilmelding efter ”først-til-mølle” princippet.
Målgruppen er praktikere der arbejder med børn og sundhed.
Tilmelding:
Fysisk deltagelse
Online deltagelse
Du deltager uden beregning, dog skal vi gøre opmærksom på, at tilmeldte til det fysiske møde,
som udebliver på dagen, vil blive opkrævet et no-show-fee på 500 kr.

Alliancepartnere i Børnevægt i Balance

Sunde
børn
2022

Program
14.30 - 15.00

Tjek-ind

15.00 - 15.10

Velkommen til en dag med vigtige temaer
Line Munk Damsgaard, ernæringschef, Landbrug & Fødevarer

15.10 - 15.30

Social ulighed i sundhed: Hvor står vi i dag?
Den sociale ulighed rammer sundhed, vægt og sygdom – og rammer også børnene.
Hvordan står det til og hvad gør vi?
Arne Astrup, Project Director, professor, dr.med. ’Center for Sund Vægt’, Novo Nordisk Fonden

15.30 - 15.50

Børns ernæring og vægt – et kommunalt ansvar?
I Danmark har kommunerne det primære ansvar for borgerrettet forebyggelse. Men hvordan
sikrer vi, at kommunale initiativer også bidrager til større lighed i sundhed? Hør, hvordan
Center for Børn og Unges Sundhed arbejder med at fremme sund vægt blandt børn med svær
overvægt i Københavns Kommune.
Mette Juel Blichfeldt, sygeplejerske og Tina Bøgeholt Baltsen, kost og motionsvejleder,
Københavns Kommune

15.50 - 16.10

Pause

16.10 - 16.30

Mødrehjælpen – ingen forældre skal stå alene
Mødrehjælpen arbejder med at fremme sundhed blandt udsatte familier og børn – hør
hvordan og hvad de vurderer, er vigtigt i arbejdet for at forebygge social ulighed i sundhed.
Ninna Thomsen, direktør, Mødrehjælpen

16.30 - 16.50

Maden som katalysator
I KFUMs sociale arbejde bruges maden som katalysator, for at mennesker mødes i øjenhøjde.
Hør om indsatser, der skaber meningsfyldte fællesskaber.
Michael Aagaard Seeberg, udviklingschef, KFUM socialt arbejde

16.50 - 17.00

Opsamling og tak for nu
Line Munk Damsgaard og Arne Astrup

17.00

Tak for i dag

Tak til Svineafgiftsfonden, Mejeriafgiftsfonden og
Kvægafgiftsfonden for bidrag og for at gøre dagen mulig.
Alliancepartnere i Børnevægt i Balance

