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REFERAT AF MØDE I VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 12. SEPTEMBER 2013
Til stede: Morten Grønbæk (formand og mødeleder), Bente Klarlund Pedersen, Annelli Sandbæk, Ewa Roos, Finn
Diderichsen, Inge Tetens, Kim Overvad, Kjeld Hermansen (til kl. 15), Kristian Overgaard, Merete Nordentoft (til kl.
13.30), Mogens Lytken Larsen, Pernille Due (fra kl. 13) og Peter Lange.
Fra Hansen Agenda: Lotte Hansen og Katrine Jægersdorf.
Fra sekretariatet: Mette Lolk Hanak, Kirstine Krogholm, Peter Aagaard, Siff Malue Nielsen og Eva Baadsgaard
(referent).
Afbud: Christian Mølgaard, Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen og Philippe Grandjean.
1. Lancering af rapporten om overvægt og vægttab
Siff Malue Nielsen og Kim Overvad orienterede om den planlagte strategi for offentliggørelsen af rapporten ”Skal
overvægtige voksne tabe sig?”. Lanceringen retter sig mod tre målgrupper: borgere, sundhedsfagligt personale og
videnskabsinteresserede. Budskaber og mediestrategi for hver af de tre målgrupper blev gennemgået.
Rådet drøftede hovedbudskaberne, jf. slides. Det blev understreget, at rækkefølgen af budskaberne endnu ikke var
prioriteret, og at budskaberne ikke vil blive formidlet i punktform, men bliver uddybet og nuanceret i pressematerialet.
Der var enighed om, at det bliver vanskeligt at undgå, at både journalister og borgere primært vil hæfte sig ved
budskabet om, at man ikke skal tabe sig. Derfor skal det også understreges, at overvægt og vægtstigning først og
fremmest skal forebygges. Det blev også foreslået at fokusere mere på betydningens af fysisk aktivitet sammen med
vægttab, selvom det ikke fylder meget i rapporten. Det er planen at lave en solohistorie - forhåbentlig med DR - det gør
det lettere at styre processen og budskaberne.
Rådet bakkede op om den planlagte strategi for offentliggørelse af rapporten.
2. Agendasetting - workshop v/ Hansen Agenda
Efter en kort præsentationsrunde indledte Lotte Hansen workshoppen med et oplæg om agendasetting og et råds rolle i
samfundet. Og med henvisning til rådets drøftelse af lanceringen af overvægtsrapporten bemærkede Lotte Hansen, at
det ikke kommer til at handle om, hvad man vil have ud, men hvad der kommer ud.
Når ting skal på agendaen, kræver det en bevidsthed om rådets position og samfundsnytte.
Konkrete overvejelser kunne være
> Ved valg af tema, skal man samtidig gøre sig klart, hvilket spor man vil have folk ind ad
> Hvad er den gode historie? (”Det er for dårligt, at…”)
> Hvis skyld er det / hvem skal man holde med?
> Digt overskriften på forhånd
> Hvem skal lave Vidensrådets politik, når rapporterne er lavet?
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Desuden
> Rådsmedlemmerne er de bedste ambassadører til at bringe bolden videre - fx i deres netværk.
> Rapporterne skal også have en folkelig gennemslagskraft. Der skal laves andet end rapporter.
> Vidensrådet (ikke rådsmedlemmerne) skal være lidt mere kendt.
> Vidensrådets vision: Bedre og længere liv for flere.
Bilag til referatet: opfølgningsnotat fra Hansen Agenda, slides og billeder fra workshoppen.
Formanden takkede Lotte Hansen og rådet for bidragene til workshoppen og ønskede på gensyn til næste rådsmøde
5. december 2013.

