
 
Temadag fredag den 31. marts 2017 kl. 9.15 -15.30 

 
Tænk STORT - Sundhedsfremme i et SUPERsetting perspektiv 

 
Vi glæder os til at se medlemmer af Masterforum og alle andre med interesse for tendenser i udviklingen af 
sundhedsfremmende tilbud og indsatser med udgangspunkt i sundhedspædagogiske kernebegreber.  

 
Kl.9.15  Ankomst, registrering og kaffe/te 
 
Kl.9.45 Velkomst ved formand Annette Poulsen 
 
Kl.9.50   Lone Nordin, adjunkt DPU/Århus Universitet. 
 Settingtilgangen i kommunale politikker. 

Med udgangspunkt i Ottawa Chartrets erklæring om, hvor sundhed skabes, sættes der i oplægget fokus på 
forskellige teoretiske  tilgange til settingsbaseret sundhedsfremme, og der præsenteres resultater fra en 
undersøgelse af danske kommuners tilgang til settingsbaseret sundhedsfremme i lokale sundheds- og 
skolepolitikker. 

 
Kl.10.40   -  Pause - 
 
Kl.11.00  Paul Bloch, seniorforsker og teamleder og Bjarne Bruun Jensen, professor og forskningschef - begge 

fra Steno Sundhedsfremme.  
 Supersetting - en ny tilgang til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i lokalsamfundet 

I indlægget gøres der rede for teoretiske og begrebsmæssige elementer i det nye begreb om supersetting, og der 
gives konkrete eksempler på, hvordan tilgangen kan anvendes i praksis. 
 

Kl.11.40 Spørgsmål og paneldebat 
 
Kl.12.00   -  Frokost - 
 
Kl.12.45 Thorkild Olsen og Frederikke Larsen, Villa Venire 
 Simulering som forandringsprincip - når vi “gør” supersettings sammen 

Med afsæt i lærings- og forandringsprincippet “Handling-før-Holdning”, skal vi  
gøre super settings sammen. Thorkild og Fredrikke tager os med ind i ‘Simulatorhallen’, hvor vi skal arbejde med 
en realistisk sundhedscase, der også involverer sygehusenes rolle i supersetting. Ambitionen og idéen om 
supersetting kan være vanskelig at oversætte til konkret praksis og vanskelig at skabe fælles forståelser af: det er 
svært at regne den ud! 
I simulatorhallen bliver det muligt for alle at udnytte eksisterende erfaringer – og skabe grundlag for nye 
erfaringer; vi tester og træner på samme tid, vi skal lære ved at gøre.  
 

Kl.15.30              -  Afslutning af temadagen - 
 
Kl.15.45 Generalforsamling for medlemmer af Masterforum 
 
 
Temadagen foregår på DPU, Campus Emdrup, Institut for Pædagogik og Læring, Tuborgvej 164 – lokale D169. Pris 600 
kr for ikke-medlemmer, 200 kr for medlemmer, incl. let forplejning. 
 
Bindende tilmelding til Annette Poulsen på masterforum2005@gmail.com, med angivelse af navn og jobfunktion  senest 
1/3 2017. Vi skal bruge din jobfunktion for at lave den mest relevante case at arbejde med om eftermiddagen. 
Betaling på konto 4280-3115083015 husk navn, CVRnummer: 37558982, kontant eller mobilepay på dagen.  


