Den danske hyggekultur er for sød
Det har projekt
Er du for sød? sat fokus på
Bliv klogere på udfordringerne,
hør projektets bud på en løsning, og hvordan vi
kommer videre
Anja Biltoft-Jensen

2018: Danskerne var verdensmestre i slikindkøb og købte 35
kg søde sager og 27 liter søde drikke om året

Hvordan er det gået med verdensmesterskabet
siden 2018?
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Kg/år/indbygger

2018

2020-2021

Ændring

Slik og
chokolade
Søde drikke

12,0

13,2

1,2

128,2

136,1

7,9

Samarbejde
● Hvidovre Kommune
● Sundheds- og tandplejen
● Afprøvningskommune for retningslinjer, materialer, aktiviteter,
tommelfingerregler og gode ideer til at begrænse det søde

● Serious Games Interactive – Spiludviklerfirma
● Udvikling af måleværktøj, virtuelt læringsunivers og forandringsspil

● FRIDAY – Kommunikationsbureau
● Udvikling af visuel identitet, hjemmeside, layout af
undervisningsmaterialer, facebookgruppe og små videoanimationer

● DTU Fødevareinstituttet
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● Undervisningsmaterialer, tommelfingerregler, fagligt indhold af
materialer mm. og evaluering

Men intet projekt uden……
● Nordea-fonden
● Modige nok til at støtte projekt Er du for sød?
● Søde sager og søde drikke er et følsomt område - forbundet med noget
positivt som hygge, fest og fødselsdag, trøst og belønning
● Projekt Er du for sød? ønsker at begrænse forbruget - ikke altid populært

● Hvidovre Kommune
● Engageret sig i og støttet projekt Er du for sød?
● Har valgt at forankre projekt Er du for sød? efterfølgende

● Familier i Hvidovre med børn i 0.-klasse
● Deltaget i Er du for sød? og SØD-forankringsprojektet
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Forankring af projekt Er du for sød? i Hvidovre
● Hvidovre Kommune har efterfølgende har valgt at implementere og
forankre projekt Er du for sød?
● Mulighed for at undersøge hvordan det er gået med forankringen af
Er du for sød? i Hvidovre Kommune efter at forskerne fra DTU var væk
● Derfor vil nogle af de erfaringer og resultater, I hører om i dag stamme
fra forankringen af Er du for sød? og ikke fra selve projekt Er du for
sød? interventionen – et filmklip I skal se senere i dag
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Materiale SØD-måler og app
● Vi har fået trykt et udvalg af Er du for sød?-materialer til i dag, som I er
velkomne til at tage med hjem
● Der er ET eksemplar af hvert materiale til hver person i Glassalen
● Alle materialer kan downloades digitalt fra erduforsoed.dk

● Mulighed for at afprøve SØD-måleren i pausen og efter konferencen på
en af de 6 iPads, der ligger i lokalet
● Jan og jeg vil assistere jer

● Er du for sød?-app’en kan I afprøve ved at skanne QR-koden på en
af de ophængte plakater
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Program
12.40: Perspektiv fra det virkelig liv, ved skribent og selvstændig rådgiver Lawand Hiwa Namo
12.55: Projekt Er du for sød? Overblik, ved Seniorforsker Ellen Trolle DTU Fødevareinstituttet

13.05: Projektet set fra rådhuset, ved Sara Benzon, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Hvidovre
Kommune
13.15: Hovedresultater fra Er du for sød?, ved Sidse Bestle, ph.d.-studerende, og Bodil Just Christensen,
post doc DTU Fødevareinstituttet
13.50: Pause og mulighed for tale med fagpersonerne bag projektet
14.20: Forankring i Hvidovre: Fra forskningsprojekt til daglig praksis. Filmklip
14.40: Hvordan lykkes vi med vi med bedre vaner i familien, ved Seniorforsker Dan Grabowski, Steno
Diabetes Center Copenhagen

15.00: Spot på danskernes søde hyggevaner, ved stand-up komiker Mikkel Rask
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15.30: Hvordan får vi udbredt de gode erfaringer?, ved enhedschef Anne Pøhl Enevoldsen,
Fødevarestyrelsen
15.40: Afslutning og mulighed for at speed date med Fødevarestyrelsen for kommuner og andre aktører
interesserede i den videre forankring
16.00 Konferencen slutter

Håber alle
får en god
konference
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