Hvordan har du det? 2013

Torsdag den 13. marts 2014 kl. 09.00 – 15.15
Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken, Silkeborg
Konferencens formål og emner:
På konferencen får du præsenteret de nyeste tal for sundhedstilstanden i
Region Midtjylland.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhedsvaner i den voksne befolkning
Fysisk og mental sundhed
Kronisk sygdom og multisygdom
De unges sundhed (16-24 år)
De ældres sundhed (65+ år)
Sundhed og beskæftigelse
Social ulighed i sundhed
Sundhed i kommunerne

Målgruppe
Kommunale og regionale politikere, praktiserende læger og praksispersonale, ledere,
administrative medarbejdere, sundhedskonsulenter og andre medarbejdere, der arbejder
med sundhedsfremme og forebyggelse i kommuner, hospitaler og praksissektoren i
Region Midtjylland.
Detaljeret program
Ca. 14 dage før konferencen modtager alle tilmeldte et udførligt program.

Praktiske informationer
Sted
Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg.
Lokale
Store sal.
Parkering
Parkering på P-Nord, P-Øst og P-syd er uden beregning for konferencegæster. Alle tilmeldte
får sendt en parkeringstilladelse, som skal placeres synligt i bilens forrude. Hvis man glemmer sin tilladelse, kan man få en ny ved at henvende sig på Radisson Blu Hotel overfor Jysk
Musik & Teaterhus.
Pris
Det koster 500,- kr. at deltage i konferencen. Du får sendt en e-faktura ud fra de
oplysninger, du oplyser ved tilmeldingen.
Tilmelding
Senest den 28. februar 2014. Du tilmelder dig på dette link.
Har du spørgsmål
• Vedrørende tilmelding eller afmelding: kontakt Hamida.Abubaker@stab.rm.dk.
• Øvrige spørgsmål vedrørende konferencen: kontakt CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Ingerlise Andersen, tlf. 7841 4310, e-mail ingerlise.andersen@stab.rm.dk.
Kontaktperson på dagen
Ingerlise Andersen, tlf. 2943 5207.
Udlevering og udsendelse af rapporter
• Alle deltagere modtager et eksemplar af Hvordan har du det? 2013 på dagen.
•

Udlevering til kommuner
Der bliver pakket ”kommunekasser” med rapporter, som bliver udleveret på konferencedagen.

•

Udsendelse til hospitaler
Rapporterne bliver bragt ud med MidtTransport efter konferencen.

Hvordan har du det?
Du kan læse mere om befolkningsundersøgelserne Hvordan har du det? på
www.hvordanhardudet.rm.dk
Nyhedsbrev fra CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Hvis du vil holde dig orienteret om nyheder, nye projekter,
nye udgivelser m.v., kan du tilmelde dig CFK’s nyhedsbrev på
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsbreve.
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