
 

                       

 

 

 

Fakta om Vidensråd for Forebyggelse 
 

 

TrygFonden og Lægeforeningen har sammen etableret Vidensråd for Forebyggelse.  

Vidensrådet skal understøtte, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker på 

et fagligt veloplyst grundlag.   

Vidensrådet skal arbejde for, at politikere, embedsmænd, debattører og borgere løbende har 

adgang til nyeste viden om forebyggelse i en let forståelig form. 

 

Om opgaverne  

Vidensrådets opgave er ikke selv at forske, men at indsamle, sammenstille og formidle eksi-

sterende forskningsbaseret viden til fagpersoner, politikere, embedsmænd og borgere.   

Vidensråd for Forebyggelse vil bl.a. vurdere det videnskabelige grundlag for sundhedsfrem-

mende tiltag og vurdere faktorer, der mistænkes for at være sundhedsskadelige. En vigtig 

opgave er at deltage aktivt i den offentlige debat.  

 

Om medlemmer og organisation  

Vidensråd for Forebyggelse er oprettet for en tre-årig periode. Rådets arbejde skal evalueres 

inden perioden udløber. TrygFonden og Lægeforeningen har bevilget i alt 19 mio. kr. til de 

tre års arbejde.   

 

Rådet vil komme til at bestå af 15 udvalgte, uafhængige forskere med særlig viden inden for 

centrale områder relateret til forebyggelse og sundhedsfremme. Forskerne kommer fra uni-

versiteter og andre forskningsinstitutioner samt lægevidenskabelige selskaber.  

Hverken Lægeforeningen eller TrygFonden har sæde i Vidensråd for Forebyggelse.  

 

Rådets medlemmer indstilles af følgende institutioner og selskaber: 

Center for Alkoholforskning, SDU/  

Center for Rusmiddelforskning, AU  

(fælles om at indstille) 

Dansk Selskab for Geriatri 

Forskningsenhed for Almen Praksis ved KU, 

SDU og AU (fælles om at indstille)  

Dansk Selskab for Infektionsmedicin  

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 

Dansk Endokrinologisk Selskab Dansk Selskab for Lungemedicin 

Dansk Epidemiologisk Selskab  Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Dansk Ortopædisk Selskab Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-

miljø 

Dansk Psykiatrisk Selskab  Institut for Folkesundhed, AU  

Dansk Pædiatrisk Selskab  Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU  

Dansk Reumatologisk Selskab Institut for Human Ernæring (KU) 

Dansk Selskab for Adipositasforskning Institut for Idræt/Idræt og Biomekanik på 

hhv. KU, AU og SDU (fælles om at indstille) 

Dansk Selskab for Almen Medicin Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Statens Fødevareinstitut (DTU) 

Dansk Selskab for Folkesundhed Statens Institut for Folkesundhed, SDU 
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Om Morten Grønbæk 

Vidensråd for Forebyggelses nye formand Morten Grønbæk er kendt som en engageret for-

sker og formidler specielt i forbindelse med forebyggelse af de store folkesygdomme. Han er 

uddannet læge i 1988 og valgte efter en tid på Hvidovre Hospital en karriere som forsker. 

Morten Grønbæk har siden publiceret lidt mere end 200 artikler i internationale videnskabeli-

ge tidsskrifter. 

 

Morten Grønbæk har siden 1. april 2010 været direktør på Statens Institut for Folkesundhed, 

Syddansk Universitet, hvor han i 2002 blev ansat i et professorat. Han var medlem af rege-

ringens Forebyggelseskommission og er nu medlem af bl.a. Det Nationale Forebyggelsesråd, 

Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe, Regionernes Kræftforskningsforum og af The Science 

Group within the European Alcohol and Health Forum. 

 

Om TrygFonden 

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. 

TrygFonden er initiativtager til en lang række almennyttige projekter, der handler om at for-

bedre danskernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Projekterne udvikles på et veldokumenteret 

grundlag og gennemføres i samarbejde med førende eksperter og organisationer på de om-

råder, som projekterne omhandler. Læs mere om TrygFondens indsatser på 

www.trygfonden.dk 

 

 

Om Lægeforeningen 

Lægeforeningen er faglig interesseorganisation for læger i Danmark. Den organiserer knap 

25.000 læger. Lægeforeningen har en lang tradition for engagement i forebyggelse.  

Læs mere om Lægeforeningens forebyggelsespolitik her 

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Om%20L%C3%A6geforening

en/L%C3%A6geforeningen%20mener/Politik/Forebyggelse  
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