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Kommissorium for det rådgivende organ til Center for Digital Sundhed
Den stigende digitalisering af samfundet har betydning for den måde danskerne lever deres liv på. Det
betyder at vores digitale vaner eksempelvis påvirker den måde vi holder os orienteret om omverdenen, den
måde vi indgå i relationer på, måde at blive stimuleret på og måde vi slapper af, samt vores søvn. At digitale
enheder påvirker vores helbred, refereres til som digital sundhed.
Center for Digital Sundhed er blevet etableret i forbindelse med satspuljen 2019, for at forestå forskningsog rådgivningsmæssige initiativer om, hvordan den stigende digitalisering i samfundet påvirker danskernes
mentale og fysiske sundhed, herunder koncentrationsevne og søvn.
Center for Digital Sundhed har til opgave at afdække nationalt og internationalt relevant arbejde vedr.
digital sundhed, herunder indsamle relevant forskning og andre landes indsatser og anbefalinger. Centeret
skal sikre den fornødne viden til at agere proaktiv i forhold til digital sundhed via eventuelle indsatser som
anbefalinger, kampagner og dialog med kommuner, interessentorganisationer og andre relevante aktører
der har indflydelse på sundhedsfremme og forebyggelse.
Centeret vil i første omgang forholde sig til på hvordan skærmtid påvirker vores sundhed. Det er derfor
besluttet at afgrænse centerets fokus til en række specifikke emner som relaterer sig til søvn, relationer og
fællesskaber, stress, stillesiddende tid og fysisk inaktivitet samt neurologisk påvirkning (for uddybning af
disse emner henvises der til Konceptbeskrivelsen).

Det Rådgivende organs formål
Det rådgivende organ skal understøtte Sundhedsstyrelsen i at etablere og udvikle Center for Digital
Sundhed, og medvirke til at der sættes fokus på digital sundhed, via en udbredelse af centerets arbejde.

Det Rådgivende organs opgaver
Det rådgivende organ skal medvirke til:






At rådgive om centerets fokusområder vedr. digital sundhed
At bidrage til centerets strategiske retning og indsamling af viden
At rådgive om centerets prioritering af indsatser
At udbrede viden om centerets virke
At understøtte tværgående koordinering med øvrige relevante aktører og netværk.

Habilitet
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at man som medlem ikke har habilitetsproblemer. Det skal
således afgives habilitetserklæring forud for første møde i henhold til Sundhedsstyrelsens politik på
området. Habilitetserklæringer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det Rådgivende organs møder
Det Rådgivende organ udøver sin virksomhed ved møder. Formandsskabet tilrettelægger møderne i
samarbejde med centermedarbejderen / projektlederen.
Det Rådgivende organ sekretariatsbetjenes af Center for Digital Sundhed. Det Rådgivende organs drøftelser
optages i et kort mødereferat. Referatet sendes til godkendelse hos medlemmerne seneste 14 dage efter
mødets afholdelse, og snarest muligt derefter til medlemmerne i endelige udgave.
Senest en uge inden møde i det Rådgivende organ tilsendes medlemmerne en dagsorden samt relevant
baggrundsmateriale.
Der afholdes 2 møder årligt. Ved hvert møde gives der en status over centerets aktiviteter i den forgangne
periode. Der drøftes en plan for kommende aktiviteter og styregruppen bidrager til centeret ved at
informere om andre igangværende eller planlagte aktiviteter som er relevante for centerets arbejde.
Der kan indkaldes ad hoc personer til at deltage ved det Rådgivende organs møder i forbindelse med
specifikke emner som ønskes belyst og drøftet.
Det Rådgivende organs arbejde er ikke forbundet med honorar. Rejseudgifter refunderes.

