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1. Velkomst og Vidensrådet siden sidst v. Morten Grønbæk
Morten Grønbæk (MG) bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
MG orienterede om dialogen med de finansierende fonde, som går godt og fortsætter i den
kommende tid, så aftaler em en ny finansieringsperiode fra næste år kommer på plads inden
årets udgang.
MG orienterede desuden om invitation til at holde oplæg om sundhed og forebyggelse i
Statsministeriet.
2. Kort orientering om projekter og aktiviteter v. Katrine Finke
Katrine Finke orienterede om udgivelsen af notat om helbredskonsekvenser ved nikotinbrug
hos børn og unge.
Morten Grønbæk har fået publiceret et par debatindlæg om alkohol og aldersgrænser.
Kjeld Hermansen har været gæst i Hjernekassen på P1 for at tale om kaffe og sundhed.
Og så har vi publiceret årsrapporten for 2021.
Der er desuden en ny hjemmeside for Vidensrådet under udvikling.
Katrine fortalte videre, at der arbejdes på højtryk for at blive klar til at pilotteste de
kommunale hybridseminarer om børn og unges mentale sundhed, som skal afvikles til
oktober – om implementering af rådene i Vidensrådets to rapporter om mental sundhed hos
børn og unge, med særligt fokus på indsatser i grundskolen. Læs mere på Vidensrådets
hjemmeside her:
http://www.vidensraad.dk/nyhed/viden-om-mental-sundhed-skal-n%C3%A5-kommunernehybridseminarer
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Hybridseminarerne er et eksperiment, og vi håber, at kunne bruge formen også til formidling
af fremtidige temaer. Der er stor interesse for projektet fra kommunerne. Der blev spurgt ind
til, om projektet med hybridseminarerne kunne bruges til dataindsamling i lyset af, at der
mangler forskningsmæssig evaluering af indsatser på området. Det ligger dog ikke i kortene.
3. Nyt fra Sundhedsstyrelsen v. Niels Sandø
Niels Sandø orienterede om Sundhedsstyrelsens arbejde:
• Alkohol er et vigtigt tema, herunder forebyggelse af stort alkoholforbrug blandt unge.
• Tobak er også et væsentligt tema, herunder stævning fra tobaksfirmaer.
• Regeringen etablerer sammen med Novo Nordisk Fonden et center for sundhed og
trivsel. Planen er, at det vil være i gang per 1. januar og beskæftige 25-30
medarbejdere.
4. Giv dit bud på aktuelle emner i sundhedsdebatten til drøftelse v. alle rådsmedlemmer
Rådsmedlemmerne orienterede om aktuelle projekter i deres egen forskning.
Janne Tolstrup orienterede om et projekt fra SIF om udviklingen på overvægtsområdet på
befolkningsniveau.
Anders Grøntved orienterede om et nyt studie af børns skærmbrug og fysisk aktivitet.
Merete Nordentoft orienterede om resultaterne af et forskningsprojekt om intensiveret
behandling af unge med psykose og dødelighed.
Zorana Andersen orienterede om et forskningsprojekt om sammenhængen mellem
luftforurening og psykisk sygdom.
5. Ældre og sundhed – inspirationsoplæg v. prof., dr. med. Kaare Christensen, SDU
6. Strategiproces v. Katrine Finke
• Tekst om vision, mission og kriterier blev godkendt med enkelte ændringer, som
Katrine inddrager i den endelige tekst.
• Der arbejdes videre med mål og handleplaner på mødet i september. Strategien skal
ligge færdig ved årets udgang, da en ny strategiperiode begynder 1/1.
7. Fælles debat om sundhedsreformens indhold om forebyggelse og unge
Inspirationsoplæg:
• Oplæg om nikotinnotat v. Katrine Finke
Gennemgang af notatet. Baggrund og formål. Arbejdsgang.
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Oplæg om risikoadfærd blandt unge (SIFs rapport fra 2022) v. Janne Tolstrup
Hvad karakteriserer unge, der bruger rusmidler?
Oplæg om evidens i rusmiddelforebyggende indsatser v. Morten Grønbæk
Gennemgang af konklusionerne i Vidensrådets rapporter om alkohol, rygning og
cannabis. Og gennemgang af den islandske model og resultaterne derfra.

Fælles debat om Sundhedsreformens forebyggelsesforslag og Rådets mulige indspil under
forhandlingsprocessen.
Det blev konkluderet, at Vidensrådet godt kan sige det samme om rusmidler gentagne gange, da
budskaberne stadig er relevante.

8. Eventuelt og tak for i dag

