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ETABLERET AF TRYGFONDEN OG LÆGEFORENINGEN 

 

    
Sammensætning af Vidensråd for Forebyggelse Sammensætning af Vidensråd for Forebyggelse Sammensætning af Vidensråd for Forebyggelse Sammensætning af Vidensråd for Forebyggelse     
Vidensråd for Forebyggelse består af op til 15 medlemmer heraf en formand og en næstformand. 
Vidensrådet sammensættes af personer, der indstilles af centrale videnskabelige selskaber og 
videnskabelige institutioner. TrygFonden og Lægeforeningen udpeger i fællesskab Vidensrådets 
formand og næstformand.  
 
Ud fra den samlede liste af indstillede kandidater udpeger Vidensrådets formand og næstformand 
de resterende 13 medlemmer. I udpegning af rådsmedlemmer skal der lægges særlig vægt på en 
bred tværfaglig sammensætning. Vidensrådet nedsættes for perioden 1. januar 2015 – 31. december 
2018. Vidensrådets medlemmer sidder i hele perioden. 
 
Videreføres Vidensrådet skal det tilstræbes, at ikke alle medlemmer udskiftes på en gang. Udtræder 
rådsmedlemmer i løbet af perioden udpeger formandskabet et nyt medlem ud fra den samlede liste 
af indstillede kandidater. Der kan indkaldes nye kandidater, hvis der er særligt tungtvejende grunde 
herfor. Udtræder formand eller næstformand i perioden, udpeger TrygFonden og Lægeforeningen i 
enighed en ny formand eller næstformand. 
    
Vidensrådet nedsætter ad hoc arbejdsgrupper, der behandler de emner, der skal på arbejdsplanen. 
Til arbejdsgrupperne kan der efter behov inviteres eksterne arbejdsgruppemedlemmer, der besidder 
den fornødne særlige ekspertise.  
    
ForveForveForveForventninger til rådsarbntninger til rådsarbntninger til rådsarbntninger til rådsarbeeeejdetjdetjdetjdet    
Det forventes, at medlemmer af Vidensrådet skal kunne afse tid til at forberede sig til de angivne 
møder på en sådan måde, at de deltager aktivt og engageret i drøftelserne på møderne.  
 
Det forventes, at medlemmerne bidrager aktivt med kvalificeret faglig sparring og kommentering på 
Vidensrådets aktiviteter og produkter. 
 
Det forventes, at medlemmerne overholder de angivne deadlines for at respondere på Vidensrådets 
aktiviteter og produkter. 
    
OpgaverOpgaverOpgaverOpgaver    
Et menigt medlem af Vidensråd for Forebyggelse har som udgangspunkt følgende opgaver: 
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⋅ Deltage aktivt i rådsmøder, og på forespørgsel bidrage med faglige oplæg på disse 
⋅ Efter aftale med formanden kan et rådsmedlem stille faglig ekspertise til rådighed ved 
henvendelser (f.eks. fra journalister) og udtale sig som medlem af Vidensrådet 
⋅ Deltage aktivt som medlem af relevante arbejdsgrupper og udvalg (evt. som 
arbejdsgruppeformand) nedsat af Vidensrådet 
⋅ Bidrage aktivt med kvalificeret faglig sparring og kommentering på Vidensrådets aktiviteter 
og produkter 
⋅ Bidrage aktivt med forslag til og input til debatindlæg, kronikker, høringssvar, faglige ledere 
mv.  
⋅ Stille faglig ekspertise til rådighed som oplægsholder på vegne af Vidensrådet i forbindelse 
med interne og eksterne oplæg ved debatarrangementer, konferencer mv.  

 
Til ovenstående opgaver må påregnes et gennemsnitligt månedligt timeforbrug på 3 timer.  

    
MødeaktiviteterMødeaktiviteterMødeaktiviteterMødeaktiviteter    

⋅ Fire årlige rådsmøder af 4 timer varighed. Hertil må påregnes 1 times forberedelse. 
⋅ Ad hoc deltagelse i arbejdsgruppemøder  
⋅ Ad hoc deltagelse i eksterne møder 

 
Til ovenstående mødeaktiviteter må påregnes et gennemsnitligt månedligt timeforbrug på 2 timer 
(ekskl. deltagelse i ad hoc møder).  
    
HonorarHonorarHonorarHonorar    
Et menigt medlem i Vidensråd for Forebyggelse honoreres med 2.000 kr. pr. måned.  
 
 

 


