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Indledning 
Lægefaglig Fraktion for Børn og Unge-området under Dansk Selskab for 
Folkesundhed er et videnskabeligt selskab, der består af læger, som beskæftiger sig 
med eller interesserer sig for børn og unges sundhed. Fraktionens handlingsgrundlag 
er den til enhver tid bedste kundskab og evidens. 
 
Fraktionen tager udgangspunkt i brede sundheds- og sygdomsbegreber, som 
inddrager personlige, biologiske, udviklingsmæssige, adfærdsmæssige, sociale, 
kulturelle og miljømæssige forhold. Centralt for arbejdet er sammenhængende 
indsatser for børn og unge (og deres forældre), på tværs af faggrupper og sektorer, 
som giver optimale vilkår for børn og unges udvikling. 
 
Det folkesundhedsbegreb, som selskabet - og dermed fraktionen - har lagt til grund 
for sin tænkning og indsats udspringer af Verdenssundhedsorganisationen WHOs 
definition i 1999 af public health begrebet. Folkesundhed defineres som: 
Videnskabelig og praktisk indsats, der fokuserer på at fremme sundhed, forebygge 
sygdom og forlænge liv, - baseret på et samfunds organiserede indsats. 
 

Fraktionens formål 
Fraktionens formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den 
kommunale lægelige indsats overfor børn og unge i Danmark. Fraktionen tilslutter 
sig i øvrigt DSFFs overordnede mål, som er at fremme befolkningens sundhed, 
forebygge sygdom, begrænse konsekvenser af sygdom og mindske 
sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i Danmark. Dette skal ske ved 
at fremme viden om og indsigt i folkesundhed, bidrage til at øge forsknings- og 
uddannelsesindsatsen på det folkesundhedsvidenskabelige område, bidrage til at 
forbedre vilkårene for udsatte grupper samt bidrage til udvikling og fastholdelse af et 
sammenhængende og retfærdigt sundhedsvæsen. 
 
Overordnet strategi 
En overordnet strategi formulerer den retning, som fraktionen skal bevæge sig i i de 
kommende år. Aktiviteter fylder strategierne ud. I det nedenstående fremstilles de 
enkelte strategipunkter suppleret med konkrete aktiviteter, som forventes gennemført 
inden for de næste par år. 
 
 
 
 



 
 
 

      Strategi Aktivitet 
 1 Bidrage til at sundhedsfremme og 

forebyggelse for børn og unge får en markant 
og stadigt stigende plads i dansk politik 

Sikre repræsentation i relevante 
arbejdsgrupper og udvalg i 
Sundhedsstyrelsen og lignende 

 2 Ytre sig offentligt om folkesundhed og skabe 
dialog om samtidens væsentlige 
folkesundheds-problemer og løsninger 
generelt, men især på børn og unge-området 

Pressemeddelelse i forbindelse 
med årsmøder, temadage, 
generalforsamlinger, etc. 
Årlig uddeling af 
børnesundhedspris. 
Folkesundhedsdage.  

 3 Systematisk optræde som høringspart ved nye 
nationale tiltag med relevans for 
folkesundheden på børn og unge-området 

Varetages af bestyrelsen. 

 4 Bidrage til et højt, professionelt 
kompetenceniveau på folkesundhedsområdet 
for børn og unge 

Sundhedsstyrelsens kursus for 
kommunallæger. 
Årskursus (Grenå) 

 5 Bidrage til formidling af forskningsbaseret 
viden om folkesundhed til faglige personer, 
offentligheden og de politisk-administrative 
myndigheder 

Temadage Folkesundhedsdage 
Børnesundhedsprisen 
Hjemmeside 

 6 Bidrage til at udvikle og understøtte metoder 
til at forbedre vilkårene i samfundet for 
udsatte grupper 

Målrette midlerne fra 
børnesundhedsprisen til 
relevante emner/områder 
Monitorering 

 7 Bidrage til at forskningsindsatsen på 
folkesundhedsområdet i Danmark øges 

Monitorering 

 8 At der typisk i fraktionens aktiviteter 
trianguleres mellem kommunallæger for børn 
og unge, forskere og det politisk-
administrative niveau 

I alle aktiviteter tilstræbes 
deltagelse fra alle tre niveauer 

 9 At etablere netværk for fraktionens 
medlemmer 

Tilskynde til regionale faglige 
møder 
Opdatere hjemmesidens mail-
liste over medlemmer 

10 Deltage i og bidrage til den internationale 
folkesundhedsudvikling på børn og unge-
området 

Støtte LFBU-medlemmer i 
deltagelse i internationale 
møder 
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