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Forebyggelse skal have højere status
Når sundheden skal frem i de nye kommuner gælder det

sig til at arbejde for en børnepolitik, der

om at finde utraditionelle partnerskaber og sørge for at

fremmer sundheden:

få sundhed og forebyggelse sat på dagsordenen i hvert
eneste hjørne af kommunen, siger Det Nationale Råd for

■ Alle børn har ret til sikre skoleveje
■ Alle børn har ret til 60 minutters motion om dagen
■ Alle børn har ret til sund mad

Folkesundhed.

■ Alle børn har ret til røgfrie miljøer
- “Nu samler vi op på erfaringer og forslag
fra konferencen, og via en avis, som vi
sender ud, vil vi delagtiggøre kommunerne i en del af de ideer, der opstod undervejs”, siger Bente Klarlund Pedersen. Hun
pointerer samtidig, at kommunerne nu for
alvor bør sætte sig ind i den viden, der
allerede findes på forebyggelsesområdet.
- ”Vi tror, at mere viden kombineret med
nytænkning kan give sundhedsfremme og
forebyggelse en helt ny status i kommunerne”, understreger hun.

konkrete initiativer og partnerskaber, som

lund Pedersen, formand for Det Nationale

have lige så høj status som behandling.

kom frem på mødet.

Råd for Folkesundhed, Tlf. 3545 7797,

Det kan kommunerne sikre ved at indgå

- ”Jeg er enig med Det Nationale Råd for

mobil nr. 2617 0524 ■

nye former for partnerskaber. Brug alle

Folkesundhed i, at vi skal arbejde profes-

de muligheder der findes i kommunen,

sionelt med forebyggelsen. Jeg fornem-

fra de frivillige organisationer til private

mer også, at der er store ambitioner ude i

virksomheder, til at få sundhedsfremme

kommunerne. Derfor handler det om at

og forebyggelse ind på alle hylder.”

give kommunerne det rigtige værktøj, så

Sådan siger formanden for Det Nationale

de kan lave en kommunalt forankret sund-

Råd for Folkesundhed, professor Bente

hedspolitik, som virkelig flytter noget”,

Klarlund Pedersen, der i november

siger Lars Løkke Rasmussen.

afholdt en 24 timers konference ”Når

Topmødet præsenterede

sundheden skal frem” - med 50 indkaldte

blandt andet fire eksempler

eksperter fra hele landet.

på, hvordan en kom-

Formålet med topmødet var at sætte en

mune kan forpligte

ny kommunal dagsorden på forebyggelsesområdet.
Indenrigs- og Sundhedsminister Lars
Løkke Rasmussen afsluttede topmødet og
glædede sig over de mange forslag til
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Det Nationale Råd for Folkesundhed har til formål at bidrage til debat og at rådgive Indenrigs- og Sundhedsministeren om folkesundhedsområdet. Rådet er nedsat af
Indenrigs- og Sundhedsministeren i henhold til lov og består af 11 medlemmer
beskikket ud fra deres faglige baggrund.
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