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ETABLERET AF TRYGFONDEN OG LÆGEFORENINGEN 

 

RAPPORTER 

maj 2012 Kaffe, sundhed og sygdom 

juni 2012 Forhøjede tobaksafgifter - påvirkning af tobaksforbrug, grænsehandel samt statens provenu 

august 2012 Stillesiddende adfærd - en helbredsrisiko? 

oktober 2012 Seksualitet og sundhed 

januar 2013 Psykisk sygdom og ændringer i livsstil 

juni 2013 Forebyggelse af skader og sygdomme i muskler og led 

oktober 2013 Skal overvægtige voksne tabe sig? 

maj 2014 Supermotionisme 

juni 2014 Håndbog om sund formidling 

september 2014 Børn og unges mentale helbred 
 

RAPPORTER PÅ VEJ  
1. halvår 2015 Cannabis - forbrug, misbrug og sundhedskonsekvenser 

1. halvår 2015 Tatovering – helbred, risici og kultur 

1. halvår 2015 Søvn og sundhed 

 

ARRANGEMENTER 

oktober 2012 Heldagskonference "Sundhed og adfærd - hvorfor er det så svært at træffe de sunde valg?", Dansk Design Center 

oktober 2012 Temamøde "Seksualitet og sundhed" for fagfolk og planlæggere i sundhedsvæsenet, Lægeforeningen 

juni 2013 Debatarrangement "Unges druk på anklagebænken – Hvem er de skyldige?", Folkemødet, Bornholm  

februar 2014 Halvdagskonference om politik i sundhed og adfærd, Fællessalen, Christiansborg 

juni 2014 Debatarrangement og paneldiskussioner på Folkemødet, Bornholm 

 

DEBATINDLÆG 

maj 2011 Altinget.dk "Stop for stangstive studenter"- debatindlæg om alkoholforebyggelse 

august 2011 Politiken "Mediernes usunde formidling" - debatindlæg om mediernes formidling af sundhedsbudskaber 

september 2011 Altinget.dk "Nedsæt en ulighedskommission" - debatindlæg i debatstafet 

februar 2013 
Politiken "Sundhedsanprisninger kan gøre os mere usunde” - debatindlæg om EU’s nye regler om 
sundhedsanprisninger 

april 2014 Politiken ”Professor: Husk nydelsen, når du lever sundt” – debatindlæg om at leve det sunde liv 

april 2014 Jyllands Posten ”Artrose er vor tids store folkesygdom” – debatindlæg om forebyggelse af artrose 

april 2014 Weekendavisen ”Ulighed i sygdom” – debatindlæg om ulighed i sygelighed og sundhed 

september 2014 Politiken ”Helbredstjek nedbringer altså dødeligheden” – kronik af Annelli Sandbæk m.fl.  

oktober 2014 Berlingske ” Vi risikerer at tabe børn og unge med mentale helbredsproblemer” 

december 2014 
Altinget.dk ”Behov for større fokus på alternativer til medicin” – Kronik af Ewa Ross, Annelli Sandbæk og Mogens 
Lytken 

 

ARTIKLER  

april 2012 Diætisten "Viden skal styrke folkesundheden" 

september 2012 Ugeskrift for Læger, statusartikel ”Kaffe kan beskytte mod sygdom” 
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oktober 2012 Patienthåndbogen: Kaffe 

oktober 2012 Lægehåndbogen: Kaffe, livsstilssygdomme, kognitive funktioner og reproduktion 

december 2012 Patienthåndbogen: Kaffe og graviditet 

december 2012 Diætisten "Kaffe er sundt for de fleste"  

april 2013 Fysioterapeuten "Stillesiddende adfærd - også en helbredsrisiko hos personer med funktionsbegrænsning?" 

maj 2013 (e-Pub) Ugeskrift for Læger, statusartikel ”Stillesiddende adfærd i Danmark er voksende og en selvstædig risikofaktor” 

november 2013 Ugeskrift for Læger, statusartikel ”Livsstilsændring er mulig hos personer med psykisk sygdom” 

november 2013 Lægehåndbogen: "Psykisk sygdom og livsstil" 

januar 2014 Ernæring & Sundhed (Kost- og Ernæringsforbundet) ”Vægttab - er det altid sundt?” 

februar 2014 Diætisten ”Ikke alle overvægtige har gavn af et vægttab” 

marts 2014 Ugeskrift for Læger, faglig leder ”Forebyggelse af muskel- og ledsygdomme”  

maj 2014 Helse ”Kan man være tyk og sund?” (tema om overvægt) 

maj 2014 Patienthåndbogen: Stillesiddende adfærd er dårligt for helbredet  

maj 2014 Lægehåndbogen: Stillesiddende adfærd og helbred 

(INDSENDT) Ugeskrift for Læger. Supermotionisme.  

2015 (INDSENDT) Artikel om kaffe og sundhed i Diætisten  

 

OPLÆG 

april 2011 Præsentation af Vidensrådet, Netværk for en folkesundhedsreform 

september 2011 Idræt som forebyggelse, Dansk Reumatologisk Selskab  

oktober 2011 Præsentation af Vidensrådet, FAS, Domus Medica 

december 2011 Præsentation af Vidensrådet; Lægeforeningens bestyrelse 

januar 2012 Præsentation af Vidensrådet, Sundhedsstyrelsens forebyggelseskontorer 

maj 2012 Viden skal styrke forebyggelsen, Sundhedspolitisk Netværk (Samuelsen) 

maj 2012 Et fagligt bud på nationale mål for forebyggelsen, KL's sociale topmøde, Aalborg 

juni 2012 Orientering om Vidensrådets arbejde, møde med minister for Forebyggelse og Sundhed Astrid Krag  

oktober 2012 Stillesiddende adfærd - en helbredsrisiko? Gå-hjem-møde i Lægeforeningen 

oktober 2012 Kaffe, sundhed og sygdom, Dansk Selskab for Ernæringsforskning 

oktober 2012       Stillesiddende adfærd, International Congress on Physical Activity and Public Health, Sydney 

november 2012 Myter om den valgfrie sundhed, Forebyggelseskonference på Christiansborg (arr. DF)  

december 2012 
Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Sundhedsstyrelsens konference "Forebyggelse af ulighed i 
sundhedsvæsenet" 

januar 2013 Stillesiddende adfærd, Netværk for fysisk aktivitet og helbred  

januar 2013 Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Region Syddanmark / Konference om ulighed i sundhed  

februar 2013 Hvor meget skal den danske stat regulere vores sundhed? Krogerup Højskole 

april 2013 Foredrag om kaffe, Bornholms Lægeforening 

april 2013 Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Dialogmøde om fysioterapeuters rolle i psykiatrien 

april 2013 Ulighed i sundhed – hvad kan vi gøre ved det? Lægemødet, Aalborg  

juni 2013 Nordic Forum Diabetes, Diabetesforeningen  

august 2013 Sundhedseffekter af gå-ture, Fagligt oplæg for personalet i Lægeforeningen 

september 2013 Livsstilsinterventioner hos personer med skizofreni, Jubilæumskonference Gaustadløbene i Oslo "Krop og sind" 
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september 2013 Kan du spise dig sund? Det Strategiske Forskningsråd  

september 2013 Kaffen er klar, Statens Naturhistoriske Museum /Politiken Plus 

oktober 2013 Ret til et sundt liv, men hvordan gør vi? Sindets Dag temamøde på Granhøjen, Nykøbing Sj. 

oktober 2013 Overvægt og vægttab, temadag, Hjerteforeningen, Aarhus 

november 2013 Møde med Astrid Krag om bl.a. Artroseskolen, Gigtforeningen og Hvidovre Kommune 

november 2013 Videreuddannelseskursus for kardiologisygeplejersker om overvægt og vægttab 

november 2013 Overvægt og vægttab. Dansk Selskab for Adipositasforskning, og Region Nord samt Kliniske Diætister 

december 2013 Foredrag om overvægt og vægttab, Aarhus Kommunes Forebyggelsesafdeling 

januar 2014 Debatmøde om overvægt og vægttab i Lægefagligt Forum, Lægeforeningen 

januar 2014 Temadag om overvægt i Region Nordjylland 

januar 2014 Årsmøde for Kliniske Diætister. Oplæg om overvægt og vægttab 

maj 2014 Supermotionsime. Netværk for fysisk aktivitet og helbred 

maj 2014 Netværksmøde for kontaktsygeplejersker, Region Midt. Overvægt og vægttab 

maj 2014 Lægefagligt Forum. Debatmøde om forebyggelse af muskel-og ledsygdomme  

oktober 2014 ”Children’s mental health and Well-Being: Policy and Future Directions in the Nordic Contries”. Reykjavik, Island 

oktober 2014 

Unges mentale sundhed – fokus tidlig opsporing og handling. Konference på Glostrup Hospital (part 1). Hvad 
siger forskningen? Få et indblik i udviklingen i unges mentale sundhed de sidste 15-20 år, en nylig rapport fra 
Vidensråd for Forebyggelse 

oktober 2014 ”Kan vi drikke kaffe med god samvittighed?” Oplæg Kliniske Diætisters Årsmøde  

november 2014  IDAN konference. Årets største idræts- og folkeoplysningskonference i Vejen. Spor om Supermotionisme.  

november 2014 
5 regionsbestyrelser i Nyborg. For dem der arbejder med børn, unge, folkeskole, udsatte børn og unge og 
kulturområderne, oplæg om unges mentale sundhed. 

december 2014 

Unges mentale sundhed – fokus tidlig opsporing og handling. Konference på Glostrup Hospital (part 2). Hvad 
siger forskningen? Få et indblik i udviklingen i unges mentale sundhed de sidste 15-20 år, en nylig rapport fra 
Vidensråd for Forebyggelse 

december 2014 
KL Sundhedsspot konference i Odense. En involverende tværfaglig konference for de faggrupper i kommunen, 
der arbejder med børn i 0-7-års alderen. 

januar 2015 Skoleforumsmøde i Ballerup Kommune. Børn og unges mentale helbred 

 


