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DAGSORDEN FOR RÅDSMØDE MARTS 2022

Referat af rådsmøde 3. marts
Tid: Torsdag den 3. marts 2022, klokken 11-15
Sted: Store Sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Afbud: Naja Hulvej Rod, Jørgen Vestbo, Inge Tetens, Jens Meldgaard Bruun, Dorte GyrdHansen

1) Velkomst og Vidensrådet siden sidst
Morten Grønbæk bød velkommen og beklagede de mange afbud, men understregede, at de
fleste af de fraværende rådsmedlemmer, havde sendt input til dagsordenen på forhånd.
Alkohol
Morten Grønbæk har sammen med rådsmedlem Janne Tolstrup medvirket i et
alkoholforebyggelsesmøde i slutningen af februar med sundhedsminister Magnus Heunicke
som vært og med deltagelse af sundhedsordførere og en lang række organisationer og
interessenter på alkoholforebyggelsesområdet.
Nikotin
Referatet fra rådsmødet i september har foranlediget nogle spørgsmål til Sundhedsministeren
fra Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen, som formand Morten Grønbæk og formand for
arbejdsgruppen Jørgen Vestbo i samarbejde med sekretariatet har svaret ministeriet på.
Nordisk kost
Der har været en artikel i magasinet Helse og en artikel i Hjerteforeningens faglige magasin om
temarapporten om ”Nordisk kost, sundhed og sygdom”. Sekretariatet og arbejdsgruppen
arbejder på en statusartikel til Ugeskrift for Læger på baggrund af rapporten.
Mental sundhed
I januar medvirkede Pia Jeppesen og Carsten Obel fra arbejdsgruppen bag rapporten om 1024-åriges mentale helbred på en høring på Christiansborg om børn og unges trivsel.
Arbejdsgruppen bag rapporten havde desuden en kronik i Ugeskrift for Læger i januar.

2) Igangværende projekter og aktiviteter
Katrine Finke orienterede om igangværende aktiviteter:
• VFF har fået penge fra Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje til et samarbejde med
Social Talks og Sund By-netværket om at holde kommunale seminarer om
konklusionerne fra de to mentalt helbreds-rapporter.
• Sekretariatet planlægger et webinar i samarbejde med Lægeforeningen om mentalt
helbreds-rapporterne.
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VFF har ved Katrine Finke bidraget med viden fra Vidensrådets temarapporter om
fysisk og mental sundhed blandt børn og unge til en undersøgelse, VIVE laver, om
sundhed i udskoling. Desuden har Katrine Finke gennem netværket Akademiet for
Social Innovation, givet input fra Vidensrådets rapporter om mental sundhed til
Akademiets bidrag til Reformkommissionens arbejde med unge med uforløst potentiale.
Sekretariatet og formandskabet arbejder i øjeblikket med ansøgninger til KO-forum og
en ansøgning til Novo Nordisk Fonden om finansiering af de kommende rapporter om
overvægt.
Vidensrådet har brug for en ny hjemmeside, og sekretariatet har på baggrund af
samtaler med flere udbydere valgt en, så nu kan arbejdet med at designe og bygge en ny
hjemmeside gå i gang.
Kvalitetsudvikling. Kirstine Krogholm fra sekretariatet orienterede om det pågående
arbejde med at optimere processer og metoder, der kan øge kvaliteten af
rådsmedlemmernes arbejde med temarapporterne.
Sekretariatet kan på baggrund af input fra evalueringsmøder i Vidensrådets
arbejdsgrupper og tilbagemelding fra rådsmedlemmer konkludere at rådsmedlemmer
og arbejdsgruppemedlemmer grundlæggende er tilfredse med processerne og
sekretariatets indsats, men at der er brug for grundigere introduktion ved
projektopstart og vejledninger undervejs, særligt til eksterne
arbejdsgruppemedlemmer.
Sekretariatet udarbejder et materiale, som kan anvendes i fremtidige arbejdsprocesser.
Rådet inddrages i relevante dele deraf undervejs.

3) Nyt fra sundhedsstyrelsen
Niels Sandø præsenterede et overblik over, hvad der fylder i Sundhedsstyrelsen i øjeblikket:
• PFOS – forureningssager på grund af brandslukningsskum
• Der er kommet nye tal fra §Røg
• Sundhedsprofilen kommer snart, bliver præsenteret på konference i samarbejde med
Danske Regioner. Efterfølgende kommer de regionale sundhedsprofiler
• Nye alkohol-anbefalinger på vej
• Kommende Sundhedsreformen og 10 års-plan for psykiatrien

4) Aktuelle emner i sundhedsdebatten
Rådsmedlemmerne drøftede temaer på den aktuelle sundhedsdagsorden. Der var ingen
beslutninger om konkrete indsatser i Vidensrådet på den baggrund.
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5) Oplæg om idrætsfysiologi og folkesundhed, ved Kristian Overgaard
6) Strategiproces, ved Katrine Finke
Katrine Finke faciliterede en diskussion om det videre arbejde med at formulere en strategi for
den kommende strategiperiode, der løber fra 2023-2026.
På sidste rådsmøde blev det besluttet, at ”social ulighed i sundhed” og ”strukturel
forebyggelse” skal indgå i den næste strategiperiode.
Rådet har tidligere besluttet to temaer for rapporter i den kommende strategiperiode:
Overvægt og Klima/luftforurening.
Der skal besluttes et tredje tema for en kommende rapport. På baggrund af en brainstorm med
mange forskellige emner i spil, stemte rådsmedlemmerne på ”sund alderdom” og ”strukturel
forebyggelse” med flest stemmer på ”sund alderdom”.
Det blev besluttet at inddrage de fraværende medlemmer og indhente deres syn på de to
emner, før den endelige prioritering. Formand Morten Grønbæk og sekretariatet står for
processen og informerer Rådet om udfaldet.
Katrine Finke præsenterede et oplæg til nye formuleringer i vision, mission,
udvælgelseskriterier og fokusområder, som rådsmedlemmerne drøftede. Sekretariatet og
formandskabet udarbejder på baggrund af input fra medlemmerne et nyt bud, som kommer på
dagsordenen til vedtagelse på næste rådsmøde.

7) Eventuelt
Kjeld Hermansen efterlyste, at formandskabet i højere grad sætter kosten på dagsordenen, når
der er møder og samtaler med politikere og medier om forebyggelse. Fx omkring nordisk kost.

