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Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen vedrørende mental sundhed og 

sundhedsfremme til udarbejdelse af 10-års planen for mental sundhed og psyki-

atri 

 
Kære arbejdsgruppemedlem 

 

I forbindelse med at regeringen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en 10-års plan for 

mennesker med mistrivsel og/eller psykiske lidelser, skal Sundhedsstyrelsen i samarbejde 

med Socialstyrelsen og med rådgivning og kvalificering fra faglige arbejdsgrupper Sundheds-

styrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen i 2020 og primo 2021 udarbejde et Status og ud-

fordringsbillede på tværs af social- og sundhedsområdet, hvor de væsentligste udfordringer i 

indsatserne til mennesker med mistrivsel og/eller psykiske lidelser identificeres. 

 

Sundhedsstyrelsen nedsætter derfor en følgegruppe samt fire arbejdsgrupper for at belyse: 

 

- Indsatsen i det primære sundhedsvæsen herunder den psykosociale indsats i kommunerne 

- Indsatsen i den regionale voksenpsykiatri 

- Indsatsen i forhold til børn og unge  

- Indsatsen i forhold til mental sundhed og sundhedsfremme  

 

Du inviteres hermed til at indgå i arbejdsgruppen vedrørende mental sundhed og sundheds-

fremme. Nærmere detaljer om arbejdsgruppen, formål med arbejdet mv. fremgår af det ved-

lagte kommissorium. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning 
Arbejdsgruppen består af følgende repræsentanter: 

 

 Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat) 

 Socialstyrelsen: 1 repræsentant 

 Anna Paldam Folker, Forskningschef Statens Institut for Folkesundhed (SDU) 

 Vibeke Koushede, Institutleder Institut for psykologi (KU)  

 Karen Wistoft, professor Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse (Århus Uni-

versitet) 

 Sund By Netværket: 1 repræsentant* 

 Komiteen for Sundhedsoplysning: 1 repræsentant**  

 Susanne Rank Lücke, formand for Fagligt selskab for Sundhedsplejersker  
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 Anne-Marie Nybo Andersen, professor i socialmedicin (KU) 

 Else Kirk, tidligere leder af Center for mental sundhed, Odense, nu rådgiver for mental 

sundhed  

 Jim Toft ekstern lektor (KU) (Syddansk Universitet) 

 KL: 1 repræsentant* 

 Styrelsen for undervisning og kvalitet: 1 repræsentant 

 
* Sund By Netværket bedes udpege en repræsentant, der kan repræsentere temagruppen for Mental sundhed 

** Komiteen for Sundhedsoplysning bedes udpege en repræsentant, der kan repræsentere Enheden for Mestring 

og empowerment 

*** KL bedes udpege 1 repræsentant fra en kommune  

Tidsplan og møder 
Der er foreløbig planlagt 2 møder i arbejdsgruppen, som mødes første gang i september 2020 

og arbejdet forventes afsluttet primo 2021, jf. tidsplanen i kommissoriet. 

  

Dagsorden og mødemateriale udsendes ca. en uge før mødernes afholdelse. 

 

Udpegning  
Kontaktoplysninger bedes indmeldt til sekretær Tina Birch tibi@sst.dk senest fredag d. 14. 

august 2020 kl. 12.00 med angivelse af navn, titel, arbejdsplads, e-mailadresse og telefon-

nummer. 

 

Habilitet  
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdsgruppen, at medlemmet ikke har habilitetspro-

blemer. Forud for første møde bedes medlemmet derfor udfylde og indsende en habilitetser-

klæring via nedenstående link (kræver NemID): 

https://www.sst.dk/da/Om-os/Strategi-og-grundlag/Habilitet/Udfyld-habilitetserklaering?isA-

dvisor=yes&council={C776B641-61EB-4952-84DD-6CB5E3D12A23} 

 

 

Ved udfyldelse af habilitet skal man være opmærksom på følgende:  

 Punkt. 3.3.: Hvis du inden for de seneste 5 år har været eller er ansat på et hospital, sy-

gehus eller en klinik, SKAL du svare ja til dette og notere oplysningerne under punkt 

3.3. Ellers vil du blive bedt om at indsende igen. 

 

Ved udpegning skal medlemmer således være opmærksomme på Sundhedsstyrelsens politik 

vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader samtidig medlemskab af advisory boards mv. inden for 

samme emneområde(r), som man rådgiver Sundhedsstyrelsen inden for som medlem af et 

fagligt udvalg/arbejdsgruppe mv. Sundhedsstyrelsens vurdering af habilitet beror altid på en 

konkret og samlet vurdering i det enkelte tilfælde.  

Habilitetserklæringer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen 

gør opmærksom på, at habilitetserklæring skal udfyldes konkret ift. den enkelte arbejds-

gruppe, og at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til styrelsens liste over godkendelse til sam-

arbejde med lægemiddelindustri.  

mailto:tibi@sst.dk
https://www.sst.dk/da/Om-os/Strategi-og-grundlag/Habilitet/Udfyld-habilitetserklaering?isAdvisor=yes&council=%7bC776B641-61EB-4952-84DD-6CB5E3D12A23%7d
https://www.sst.dk/da/Om-os/Strategi-og-grundlag/Habilitet/Udfyld-habilitetserklaering?isAdvisor=yes&council=%7bC776B641-61EB-4952-84DD-6CB5E3D12A23%7d
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Kontaktinformation  
Eventuelle faglige spørgsmål eller spørgsmål vedr. habilitet eller udpegninger kan rettes til 

plan@sst.dk 

 


