Save the date:
POLITISK TOPMØDE OM SVÆR OVERVÆGT

Hvordan forebygger vi bedst
muligt svær overvægt?

Hvordan styrker vi behandlingen til
mennesker med svær overvægt?

Formålet med Topmødet er at drøfte de mest centrale udfordringer og diskutere løsninger og konkrete indsatser, herunder også hvad en national strategi for
svær overvægt bør indeholde.

På den baggrund inviterer Novo Nordisk, Dansk Erhverv og Overvægtsalliancen
til Politisk Topmøde for at diskutere, hvordan vi bedst muligt knækker kurven
med stadigt flere overvægtige.

Overvægtsalliancen, bestående af en række eksperter fra forskellige fagområder og organisationer, har udarbejdet et oplæg til en national strategi for en
styrket indsats for forebyggelse og behandling af svær overvægt.

Novo Nordisk, Dansk Erhverv og Overvægtsalliancen inviterer til Politisk Topmøde om svær overvægt den 13. november kl. 8.30 – 16.00 i Børssalen.
Offentliggørelse af det endelige program forventes ultimo september, men vil du være sikker på en plads, skal du allerede nu tilmelde dig på
konference@svaerovervaegt.dk

Udviklingen inden for svær overvægt er et alvorligt problem for folkesundheden, både i Danmark og på verdensplan. Siden 2010 er antallet af danskere
med svær overvægt steget markant, og 800.000 danskere defineres i dag som
svært overvægtige.
Svær overvægt har store konsekvenser for den enkelte i form af alvorlige sygdomme og kroniske lidelser. Nyere forskning har desuden vist, at 13 forskellige
kræftformer er associeret til svær overvægt, og i USA er rygning blevet overhalet
af svær overvægt som en større risikofaktor for kræft.
Svær overvægt er også en tung samfundsøkonomisk byrde, som anslås at koste
samfundet 1,8 mia. kroner årligt for behandling og pleje samt 10,4 mia. kroner
om året for tabt arbejdsproduktion.

TOPMØDETS TRE TEMAER:

Hvordan møder den svært
overvægtige samfundet?

Til Topmødet inviteres nationale, regionale og kommunale politikere, embedsfolk, faglige beslutningstagere og internationale eksperter samt patientforeninger med
som oplægsholdere for at adressere perspektiverne og udfordringerne omkring svær overvægt.

Strategien ”Oplæg til national strategi: En styrket indsats for forebyggelse og behandling af svær overvægt” kan findes HER
Spørgsmål? kontakt konsulent Magnus Bastholm, magnus.b@leadagency.dk.

