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UDKAST TIL REFERAT AF RÅDSMØDE DEN 24. OKTOBER 2014

12 . NOVEMBER 2014

Til stede fra Vidensrådet:
Vidensrådet: Morten Grønbæk, Bente Klarlund Pedersen, Annelli Sandbæk, Christian
Mølgaard, Ewa Roos, Finn Diderichsen, Kjeld Hermansen, Kristian Overgaard, Mogens Lytken Larsen,
Merete Nordentoft og Pernille Due.
Til stede fra
fra sekretariatet:
sekretariatet: Peter Aagaard og Kirstine Krogholm (referent).
Ekstern konsulent:
konsulent Geert Egger.
Afbud: Peter Lange, Kim Overvad, Jette Jul Bruun, Inge Tetens og Philippe Grandjean.

1. Velkomst og kort orientering siden sidst
Formanden bød velkommen og orienterede om nyt siden sidst.
Børn og unges mentale helbred
Vidensrådets rapport ”Børn og unges mentale helbred” blev lanceret d. 27. september 2014 i Politikens
sundhedstillæg og på DR, og rapporten er den mest medieomtalte rapport fra VFF til dato.
Pernille Due har holdt flere faglige oplæg om rapporten, og der har været massiv offentlig debat på
baggrund af rapporten. Bl.a. har Psykiatrifonden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i debatindlæg
stillet krav om politisk handling og en national handlingsplan.
Sekretariat arbejder i øjeblikket videre på implementering af rapporten og har arrangeret møder med
Psykiatrifonden og Det Sociale Netværk (ved Poul Nyrup Rasmussen).
Desuden er der skrevet en kronik med titlen ”Vi kan tabe unge med mentale helbredsproblemer” på
baggrund af rapporten, der kommer i Berlingske Tidende den 12. november 2014. Pernille Due nævnte i
den forbindelse, at det har været en god måde at udarbejde kronik på og opfordrer til, at denne arbejdsform
kan tænkes ind fremadrettet.
Helbredstjek
På baggrund af regeringens sundhedsudspil, med bl.a. forslag om helbredstjek til mænd med kort
uddannelse, har der været omfattende debat i medierne om dette emne. Flere af Vidensrådets medlemmer
har deltaget i debatten (bl.a. Annelli Sandbæk et al. i Politiken ”Helbredstjek nedbringer dødeligheden” og
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Finn Diderichsen i Weekendavisen med svar på interview med sundhedsministeren ”Moralisme eller politisk
ansvar”).
Sekretariatet undersøger mulighederne for at arrangere et debatarrangement om helbredstjek i samarbejde
med Lægeforeningen på Christiansborg. Der kom flere bud på relevante oplægsholdere, som bliver taget
med videre i planlægningen.

2. Input til ny VFFVFF- strategi
Morten Grønbæk orienterede om arbejdet og processen med udvikling af strategi for Vidensrådet for
perioden 2015-2018.
På baggrund af drøftelser og konklusioner på strategiseminar den 6. og 7. oktober, præsenterede Morten
Grønbæk forslag til centrale fokusområder i den kommende strategi til drøftelse i Rådet:
1. Vidensrådets mission skal være forebyggelse før behandling. Det giver øget sundhed.
2. Vidensrådets arbejde skal gå fra evidens over anbefalinger til implementering, gerne i alliance med
andre parter.
3. Vidensrådet skal have et fagligt flagskib for den kommende periode. Børn og unge som strategisk
tema er en mulighed.
Rådsmedlemmerne diskuterede efterfølgende de overordnede tanker bag strategien. Diskussionen gik bl.a.
på udarbejdelsen af egentlige anbefalinger frem for rådgivning, og herunder de krav der er til udarbejdelse
af anbefalinger (systematisk i litteraturgennemgang mv.). Det er desuden relevant at etablere
referencegrupper bestående af de centrale aktører/vigtigste interessenter forud for opstart at et projekt, så
vi sikrer, at vi stiller de rigtige/mest vigtige spørgsmål.
Der var opbakning til, at det er vigtigt at fokusere på implementeringsniveauet. Og der var opbakning til, at
satse på børn og unge som strategisk tema, men alle ressourcer skal ikke bruges alene på dette tema. Der
skal fortsat være afsat 1/3 på arbejdsplanen til øvrige relevante sundhedstemaer. Til trods for at det er en
indsnævring, der muligvis ekskluderer flere medlemmer af rådet, er det vigtigt med en tydeligere profil bl.a.
ift. fundraising.
Herefter fulgte en række processer, der skulle give input til hhv. potentielle temaer, alliancepartnere og idéer
under emnet børn og unge samt idéer til events, der kan øge Vidensrådet kendthed i offentligheden.
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Punktet blev rundet af med en præsentation af det videre forløb med strategiudviklingen (de grønne bobler
nedenfor) herunder, at Vidensrådets endelige strategiformulering vil blive færdiggjort i Koordinationsforum
med Lægeforeningen og Trygfonden den 11. november. Derefter vil der blive taget beslutning om hvordan
Rådet og sekretariatet bedst kan sammensættes for perioden 2015-2018 ift. den nye og skærpede strategi.
Der er en forventning om, at der i det nye år kan ansættes en kommunikationsmedarbejder i sekretariatet og
at ca. en tredjedel af rådets medlemmer skal udskiftes, men intet er endelig fastlagt endnu. Morten
Grønbæk takkede i den forbindelse alle medlemmer for deres store engagement i Rådets første periode.
2. INPUT TIL NY VFF STRATEGI
Strategi
2015-2018

Procesplanlægning

Køreplan
BH, PA,
GE

Samlet arbejde

Input til strategitanker fra fora

Strategiafsøgning
K-Forum,
6.-7.10.

Interessentinput
Rådet
24.10. etc

Samlet
færdiggørelse

Strategiformulering
K-Forum
11.11.

Interviews
MG, BK,
GM, JDH,
GE

Fundering
1
Diverse
efter
aftale

Fundering
2
Diverse
efter aftale

Personligt
eller telefon

Hjemmearbejde
fra sekretariat
et.al.

Hjemmearbejde
fra sekretariat
et.al.

August 2014

Endelig
vedtagelse
LF, Rådet,
Tryg

Årsskiftet 14/15

3. Drøftelse af hovedkonklusioner fra rapport om cannabis
Merete Nordentoft præsenterede de væsentligste konklusioner i Vidensrådets kommende rapport om
cannabis.
Dette blev efterfulgt af en plenumdrøftelse med en række spørgsmål og kommentarer til konklusionen, der
vil blive taget med i den videre færdiggørelse af rapporten.
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Kirstine Krogholm orienterede derefter om, at rapporten forventes klar til at blive sendt i høring om godt 1
måned, og at den forventes offentliggjort i starten 2015.
4. Kort orientering om status på projekter og aktiviteter ved sekretariatet
Tatovering – helbred, risici og kultur
Rapporten er tæt på at være færdig, og et udkast til den samlede rapport forventes klar til kommentering i
Rådet primo december 2014.
Søvn og sundhed
Arbejdet med rapporten er fortsat er på stand by, men forventes genoptaget i november 2014.
Genoptryk af rapporter
Alle revideringer og opdateringer til tidligere rapporter er kommet ind. Opsætning ved det grafiske bureau
og efterfølgende genoptryk sættes i gang, når der er taget beslutning om, hvorvidt Vidensrådet skal have
nyt navn eller ej.
5. Drøftelse af aktuelle
aktuelle emner
Folkesundhedskompasset
Morten Grønbæk har modtaget en henvendelse fra Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFS) angående
input til 'Folkesundhedskompasset'. Forskellige muligheder for besvarelse af henvendelsen blev kort drøftet
i Rådet, herunder om Vidensrådet egne tidligere mål for sundheden skulle i spil. Det blev besluttet, at
Morten Grønbæk sammen med sekretariatet finder ud af hvordan vi kan svare DSFS.
Forebyggelsesbattle om E-cigaretter
Sekretariatet kontakter Peter Lange med henblik på at afdække, om en debat om E-cigaretter kunne være
relevant at afholde.
Debatindlæg om brugen af gigtmedicin i primærpraksis.
Ewa Roos mener, at der er et alternativ til den medicinske behandling af gigt, og at der er brug for et
paradigmeskifte. Mogens Lygten Larsen og Annelli Sandbæk vil gerne bidrage til et debatindlæg om dette.
Finn Diderichsen har for nylig hørt regionsformand Sofie Hæstorp tale om, at der ikke nødvendigvis er
modsætning mellem frihed og sundhed. Vigtig myte at få afkræftet som Rådet kunne tage fat i.
6. Eventuelt
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