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Vi vil gerne invitere dig til webinaret ’Fra pilotprojekt til samfundsforandring’, hvor forskerne 
og praktikerne bag projekt ’Er du for sød?’ sætter fokus på, hvordan vi omsætter gode 
pilotprojekter, der fremmer sunde vaner hos børn, til etableret virkelighed på længere sigt. 
 
Webinaret holdes tirsdag den 20. april fra kl 14 til 16.  
 
DTU Fødevareinstituttet har i de sidste to år i samarbejde med Sundheds- og Tandplejen i 
Hvidovre Kommune udviklet nye redskaber og materialer, der skal hjælpe børnefamilier til en 
sundere hverdag med færre søde sager og søde drikke. Danske børn indtager nemlig op til fem 
gange så mange søde sager og søde drikke, som der er plads til i en sund kost. 
 
Mere end 150 familier fra Hvidovre Kommune har deltaget i afprøvningen af redskaber og 
materialer i projektet, der er støttet af Nordea-fonden. Det er blandt andet disse materialer, vi 
gerne vil dele med andre praktikere og interessenter, der arbejder med sundhedsfremme, så 
budskaberne i projektet på sigt kan komme mange andre danske børnefamilier til gode. 
Desuden vil en del af materialerne ligge tilgængelige til gratis download på projektets 
hjemmeside efter webinaret. 
 
Til webinaret vil præsentationerne tage afsæt i den samfundsrelevante udfordring, som det 
høje indtag af sødt er. Vi vil derfor tage udgangspunkt i projekt ’Er du for sød?’, men 
målsætningen er på et mere generelt niveau at diskutere, hvilke faktorer, der er afgørende for, 
at vi lykkes med at få alle vores gode udviklings- og pilotprojekter og deres resultater ud at 
virke i praksis. Til det har vi fået hjælp fra en række eksperter (se vedhæftede program). 
 
Webinaret henvender sig til alle, der arbejder inden for sundhedsfremme og forebyggelse 
blandt børn og familier. Det vil sige nationale og kommunale beslutningstagere inden for 
børne- og sundhedsområdet, som vil få relevant viden i forhold til beslutningsgrundlaget for 
sundhedsfremmende initiativer; men det er også for praktikere, fx sundhedsplejersker, 
pædagoger eller skoletandlæger, der vil få viden om, hvilke ressourcer, de vil kunne anvende i 
deres arbejde. 
 
Vi håber, at du har mulighed for at deltage. Arrangementet er åbent, så hvis du har en kollega, 
samarbejdspartner eller andre i dit netværk, som du tror ville være interesseret, er du meget 
velkommen til at sende denne invitation videre. 

 
Det er gratis at deltage i webinaret, men det kræver tilmelding. Vi sender ikke en 
mødeindkaldelse til webinaret (der afholdes på Teams), men sender derimod et mødelink ud 
til alle tilmeldte forud for arrangementet. Så sæt meget gerne kryds i din kalender og husk at 
tilmelde dig så vi kan sende dig et link.  
Tilmelding til boju@food.dtu.dk senest den 8. april. 
 

Venlig hilsen 

 

Anja Biltoft-Jensen                                     Bodil Just Christensen 
Projektleder, apbj@food.dtu.dk                       Projektkoordinator, boju@food.dtu.dk  
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Fra pilotprojekt til samfundsforandring 

Online event om forankring, 20. april kl 14-16 
 

Program 

Velkomst  

 Velkomst og dagens program (Søren Skafte Overgaard, 

kommunikationsbureauet FRIDAY og Anja Biltoft-Jensen, Seniorforsker DTU) 

 Når kommunen tager ansvar: Hvidovre kommunes rolle i ’Er du for sød?’ 

(Borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg) 

Præsentation af projekt ’Er du for sød?’ 

 Hvorfor er det søde en folkesundhedsudfordring? (Jeppe Matthiessen, 

Seniorrådgiver DTU) 

 Fra forskning til forandring: Børnefamilier og gode vaner (Bodil Just 

Christensen, Projektkoordinator ’Er du for sød?’)  

Et billede fra virkeligheden 

 Når børnene bliver for søde – eksempler fra praksis (Tandplejen i Hvidovre 

kommune) 

 De gode værktøjer og hvordan de kan gøre en forskel (Sundhedsplejen i 

Hvidovre kommune) 

 Indslag: En deltagerfamilies erfaringer (kort præproduceret film)  
 

Pause 
 

Fra pilotprojekt til samfundsforandring 

 Karen Eriksen (KL): Hvordan realiserer vi gode erfaringer fra 

udviklingsprojekter på et nationalt plan? 

Paneldebat (moderator Søren Skafte Overgaard) 

 Borgmester Helle Adelborg (Hvidovre Kommune) 

 Anne Pøhl Enevoldsen (Enhedschef Fødevarestyrelsen)  

 Søren Ravn Jensen (direktør for Julemærkefonden)  

 Karen Eriksen (Specialkonsulent i Kommunernes Landsforening) 

 Michala Brechling (Projektkonsulent, Nordea-fonden) 
 

Spørgsmål, diskussion og opsamling 

Er du for sød? 

c/o DTU Fødevareinstituttet 

Kemitorvet 

Bygning 202 

2800 Kgs Lyngby 

 

info@erduforsoed.dk 

erduforsoed.dk 


