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Forord
I Danmark går sundhedstilstanden den forkerte vej. 51% af befolkningen er moderat
eller svært overvægtige. Usunde mad- og måltidsvaner er årsag til dårlig trivsel og
alvorlige livsstilssygdomme. Det har negative konsekvenser for den enkeltes
livskvalitet og samfundets økonomi. Rådet for sund mad vil gennem en ambitiøs og
tidlig indsats forebygge negative fysiske og psykiske konsekvenser af usunde mad- og
måltidsvaner. For at opnå dette har Rådet en nysgerrig tilgang til, hvad der kan være
motivation til at spise sundere. Derfor sætter Rådet for sund mad både fokus på
maden og på rammerne omkring måltiderne.
I Rådet for sund mad går medlemmerne sammen om, at alle spiser sundere i
fremtidens Danmark. Mange udfordringer i krydsfeltet mellem mad, måltider og
sundhed er komplekse og kræver en indsats på flere niveauer for at skabe positive
forandringer. Derfor er Rådet for sund mad sat i verden som et tværsektorielt
offentligt-privat samarbejde, der mobiliserer alle kræfter, der vil bidrage til en national
indsats for sund mad og sundere måltider i Danmark.
Rådet for sund mad tæller både offentlige myndigheder, private virksomheder,
forsknings- og vidensinstitutioner, interesseorganisationer, faglige organisationer og
andre organisationer, der vil arbejde for, at alle spiser sundere i Danmark. Rådet
tæller 30 medlemsorganisationer (juni 2019), og vi vil gerne være flere.
I denne handlingsplan fortæller vi, hvordan vi samarbejder om at nå vores mål, om
vores strategiske indsatsområder og vores programmer.
Sammen får vi alle til at spise sundere.

Per Krogsgaard Christiansen
Bestyrelsesformand i Rådet for sund mad
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Rådet for sund mad
ALLE SPISER SUNDERE
Rådet for sund mad vil mobilisere alle kræfter om en national indsats for sund mad og
sundere måltider. Visionen er, at ”alle spiser sundere”. Medlemsorganisationerne i
Rådet samarbejder om den fælles vision og målsætninger, udnytter synergier og
ønsker samtidig at skabe merværdi for de deltagende organisationer. Rådet vil udvikle,
sammentænke og forankre indsatser om sund mad og sundere måltider og samle
aktørerne om en koordineret indsats.
Rådet for sund mad er organiseret som en ideel forening. Foreningens medlemmer
udgør tilsammen repræsentantskabet, der vælger Rådets bestyrelse. Alle medlemmer
har lige stemmeret. I 2019-21 vil Rådet for sund mad samle aktørerne på mad,
måltids- og sundhedsområdet i Danmark om at udvikle større programmer, etablere
partnerskaber, projekter- og andre netværkssamarbejder. I sit arbejde har Rådet fokus
på øget viden om sundhed, øget lighed i sundhed og måltidskompetencer hos
befolkningen og hos de forskellige professioner rundt om maden. Rådet har desuden
fokus på de beslutningstagere, der påvirker rammerne rundt om maden.

Figur 1: Rådets strategihus sætter retning for samarbejdet i Rådet i 2019-21.
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Rådet for sund mad tæller organisationerne (pr. september 2019):
3F
ARLA FOODS
Bryggeriforeningen
Social- og Indenrigsministeriet
COOP
Culinary Institute by Vejle Erhverv
Dansk Erhverv
De Samvirkende købmænd
Det Grønne Museum | Madens Hus
DI Fødevarer
DTU Fødevareinstituttet
FOA
Fagligt selskab af Kliniske Diætister
Hello Kitchen
Hjerteforeningen
HORESTA
Hotel- og Restaurantskolen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Kost og Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
Københavns Professionshøjskole
Landbrug & Fødevarer
Madkulturen
McDonalds Danmark
Miljø- og Fødevareministeriet & Fødevarestyrelsen
Nestlé
Novo Nordisk Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet & Sundhedsstyrelsen
VIA University College
Børne- og Undervisningsministeriet
Aarhus Universitet
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Strategiske indsatsområder
Rådet for sund mad er sat i verden for at lykkes med noget, medlemmerne ikke kan på
egen hånd: At mobilisere alle relevante aktører og indsatser for sund mad og sundere
måltider på tværs af sektorer, så medlemmerne ved en fælles koordineret indsats kan
realisere visionen om, at alle spiser sundere.
Med det formål vil Rådet for sund mad samarbejde om, at projekter, idéer og aktører,
der passer sammen, bliver tænkt sammen til større programmer og længerevarende
indsatser.
Rådet ønsker at sætte dagsorden og skabe opmærksomhed om mad og måltider som
en afgørende brik i et sundere liv. Dette vil bl.a. ske ved at skabe overblik over de
mange forskellige indsatser inden for mad, måltider og sundhed og skabe en platform
for samarbejde. Rådet vil skabe en bevægelse for sund mad og sundere måltider på
tværs af sektorer, organisationer og virksomheder i Danmark.
I perioden 2019-21 har Rådet for sund mad prioriteret tre strategiske indsatsområder:
SAMLE INDSATSERNE
Samle aktørerne om større programmer ved at koordinere, strategisætte og
sammentænke nye og eksisterende indsatser med fokus på mad, måltider og sundhed.
SÆTTE DAGSORDEN
Kvalificere den offentlige samtale om sundere mad, hvor evidensbaseret viden om
sunde mad- og måltidsvaner skal fylde mere i den offentlige samtale om sundhed.
DELE VIDEN
Dele viden fra medlemmer og andre kilder om sammenhæng mellem mad, måltider og
sundhed samt skabe overblik over indsatser.

Handlingsplanen viser hvordan
I Rådets strategi for 2019-21 er indsatsområder og mål beskrevet. I denne handlingsplan
tilføjes hvordan Rådet vil nå målene for indsatsområderne. Hvert indsatsområde har et
dedikeret afsnit, der indledes med et skema, der i punktform viser, hvordan Rådet vil
omsætte strategien til handling.
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Sådan samler Rådet indsatserne
Med denne første treårige handlingsplan ønsker Rådet for sund mad at samle,
sammentænke og koordinere længerevarende initiativer i tre større programmer,
samfinansiere initiativer og tænke forankring af Rådets projekter ind fra starten. På
baggrund af behovs- og interessetilkendegivelser fra medlemsorganisationerne
prioriterer og godkender Rådets bestyrelse programsamarbejder.

Programmer
Rådets programsamarbejder er forankret i Rådets sekretariat, der har ansvar for at
udvikle programsamarbejderne, bl.a. gennem facilitering. For hvert af de tre
programmer nedsætter sekretariatet en programarbejdsgruppe, hvor Rådets
medlemsorganisationer kan deltage i samarbejdet om at udfolde det overordnede
programsamarbejde samt udvikle prioriterede temaer og konkrete initiativer og
projekter.
Programsamarbejderne startes med et indledende møde, hvor alle interesserede
mødes og får klarhed over, hvilke temaer og konkrete initiativer organisationerne
prioriterer og ønsker at samarbejde om. Efter opstartsmødet skriver sekretariatet
sammen med arbejdsgruppen oplæg til programsamarbejdet, og de underliggende
temaer foldes ud. I denne proces skabes der overblik over igangværende og planlagte
initiativer hos de deltagende organisationer, og det undersøges, om der er interesse for
at koordinere indsatser og udvikle fælles initiativer i regi af Rådet for sund mad.
Arbejdsgrupperne udvikler i samarbejde med sekretariatet herefter oplæg til konkrete
samarbejdsinitiativer på idéniveau i form af pitches.
På baggrund af arbejdsgruppernes arbejde afsøges finansieringsmulighederne for
disse pitches i medlemskredsen og hos andre finansieringskilder. I det første år af
samarbejdet i Rådet vil der blive arbejdet simultant med de tre programområder og
deres tilhørende pitches. Rådet vil prioritere at igangsætte samarbejder i den
rækkefølge, det viser sig muligt. Når pitches skal eksekveres, sker det i form af
projektsamarbejder. Det er Rådets medlemsorganisationer, der tager projektejerskab
og projektledelse til Rådets temasamarbejder, initiativer og projekter.
I løbet af den treårige handlingsplanperiode kan idéer og ønsker til nye programmer
opstå, fx som resultat af ny viden, indtræden af nye medlemmer i Rådet, eller når nye
behov erkendes og nye muligheder opstår for at realisere Rådets strategi. Nye
programmer prioriteres og medtages i efterfølgende handlingsplaner.
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Temaer
Et programsamarbejde i Rådet for sund mad kan indeholde flere temaer. Et eksempel
er Rådets program ”Danskernes madvaner”, hvor der allerede nu tegner sig tre
temaer, som Rådets organisationer ønsker at samarbejde om: Spis lidt mindre, Sund
mad i en bæredygtig verden og Sund mad på farten, der er nærmere beskrevet på side
8-9. Det er inden for disse temaer, at programmets arbejdsgruppe vil udvikle
samarbejdsinitiativer. Arbejdsgrupperne kan undervejs identificere nye temaer under
et program. Arbejdsgrupperne kan trække på Rådets sekretariat i et aftalt omfang.
Det er Rådets bestyrelse, der igangsætter og godkender Rådets programmer på
baggrund af beslutningsoplæg og oplæg til konkrete samarbejdsinitiativer (pitches)
udarbejdet af arbejdsgrupperne.

Projekter
Under Rådets programmer vil der findes flere initiativer, der udvikles og gennemføres
som projektsamarbejder. Der udpeges altid én projektejer for hvert projekt blandt
Rådets medlemsorganisationer, der typisk også stiller med projektlederen. I praksis
betyder det, at Rådets projekter gennemføres med afsæt i de forskellige
projektmodeller og projektkulturer, der findes hos medlemsorganisationerne.
For at operationalisere Rådets projektsamarbejder udarbejder Rådets sekretariatet en
projektguide, der giver overblik over processen for Rådets samarbejdsprojekter fra
projektidé til afrapportering. Endelig giver guiden et overblik over de
styringsdokumenter, der skal anvendes i Rådets projekter. Medlemsorganisationernes
projektledere har få men vigtige pligter med statusrapporteringer til Rådets
sekretariat. De skal desuden være opmærksomme på, hvordan Rådets
projektresultater kommunikeres.
Projektguiden kan downloades på raadetforsundmad.dk eller tilsendes af
sekretariatet.
Rådets hjemmeside raadetforsundmad.dk opdateres med beskrivelse af initiativer i
takt med de bliver igangsat og afrapporteret.
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Programområder i Rådet for sund mad
Rådets medlemsorganisationer mødtes til det første årsmøde i maj 2019 til en samtale
om, hvor de enkelte organisationer ser behov og muligheder for at samles om større
programmer i perioden 2019-21. På baggrund heraf omfatter handlingsplanen
nedenstående 3 programmer:

Danskernes madvaner (program)
Påvirkning af danskernes madvaner generelt set er en central forudsætning for at
realisere Rådets vision om, at alle spiser sundere. Vores mad- og spisevaner påvirkes
både af kommunikationen om mad og sundhed i det offentlige rum, der kan påvirke
den enkelte borgers adfærd, men mindst lige så meget af de strukturelle rammer for
hverdagens madvalg, der har betydning for vores madvaner.
Dette program centreres om indsatser relateret til danskernes madvalg, der hvor vi
køber ind eller spiser på farten, og de budskaber i hverdagen, der kan lede danskerne
til et sundere valg. Programmet vil blive udviklet med en række konkrete temaer, som
blandt andet kan omfatte samarbejde om:
Spis lidt mindre
Der er et stort potentiale i, at flere efterlever det første kostråd, som lyder ”spis
varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv”. Gennem initiativet Hold vægten- spis og
drik (lidt) mindre sættes fokus på dels mindre produkt-/portionsstørrelser og dels
adfærdsændring, hvor man gør det attraktivt at spise mindre. Temaet lægger sig op ad
arbejdet i Innovationspartnerskabet 1, hvorfor aktiviteterne kan sammentænkes med
dette.
Sund mad i en bæredygtig verden
Sund mad og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Mange danskere er blevet optaget af
klima og bæredygtighed. Der er derfor et potentiale i at få klima og bæredygtighed
tænkt ind i sundhedsdagsordenen, så det bliver en løftestang for sundere madvaner.
Temaet kan samtænkes med en signaturuge med fokus på FN’s Verdensmål relateret
til sundhed og trivsel samt ansvarlig produktion & forbrug (delmål 3.4 og 12.8).
Sund mad på farten
Flere danskere laver ikke selv morgenmad, frokost, aftensmad eller mellemmåltider,
men køber disse måltider – helt eller delvist tilberedt – som to-go i detailhandlen,
eller som takeaway. Det er derfor relevant at igangsætte en samlet indsats for at gøre
sundere convenience og to-go-mad let tilgængelig. Indsatsen udvikles på grundlag af

1 Innovationspartnerskabet for sundere fødevarer har som vision at ”øge udbud og tilgængelighed af sundere
fødevarer og måltider”. Partnerskabet har fokus på produktinnovation samt øget markedsførings- og
kommunikationsindsats for sundere fødevarer og måltider.

Side 8 / 24

at samle den tilgængelige viden og dokumentation om markedet og forbrugerne.

Generation sund (program)
Der er tre oplagte arenaer for Rådets indsats for at få den næste generation til at spise
sundere: daginstitutioner; grundskoler; ungdomsuddannelser. Programmet arbejder
for at skabe større lighed i sundhed. På alle tre arenaer er der brug for en
helhedsorienteret tilgang med fokus på både maddannende initiativer med
inddragende aktiviteter, viden og kulturforandring samt strukturelle tiltag for sund
mad og måltidsrammer.
Programmet tager udgangspunkt i, at der allerede eksisterer en del initiativer for børn
og unge, særligt på skoleområdet. Fødevarestyrelsen har igangsat et arbejde for at
afdække aktuelle mad- og måltidsinitiativer på skoleområdet, der kan videreudvikles
og være et vigtigt grundlag for programmet. Med programmet ønsker Rådet at samle
de vigtigste aktører på børne-unge arenaerne, identificere, hvad der virker og kan
opskaleres, og at finde synergi mellem de forskellige initiativer for derigennem at
skabe vedvarende forbedringer. Programmet vil blive udviklet med en række konkrete
temaer, som blandt andet kan omfatte samarbejde om:
Maddannelse og køkkenskoler
Det er ambitionen at samle eksisterende maddannende aktiviteter for skolebørn under
én samlende struktur og arbejde på at binde indsatserne sammen. På den måde kan
Rådet arbejde for, at alle børn i grundskolen flere gange i løbet af deres skoletid
involveres i maddannende aktiviteter.
Mad i børnehøjde (0-6-årige)
Ambitionen er at gøre mad og måltider til et prioriteret område for både ledelserne,
det pædagogfaglige og køkkenfaglige personale i dagtilbud med fokus på alle aspekter
omkring maden. Det skal understøtte, at små børn helt fra start møder en sund
madkultur og rammer, som kan give dem et godt grundlag for at tage sunde vaner med
videre i skoletiden. Øvrige aktører som fx frivillige foreninger, bedsteforældre,
sundhedsplejersker m.fl. kan indtænkes i initiativerne.

Måltider som velfærd (program)
Rådet vil arbejde helhedsorienteret med kvaliteten af de måltider, der bliver tilberedt,
serveret og spist i offentlige og private institutioner og på arbejdspladser rundt om i
landet. Sund mad handler i høj grad også om samspillet med den kulinariske kvalitet,
opfattelser (fx i forhold til sundhed og klima) og valgfrihed. Det kræver fokus på både
rammerne og den enkeltes behov og præferencer. Arbejdet med måltider som velfærd
skal ligeledes bidrage til at reducere ulighed i madvaner. Programmet vil blive
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nærmere defineret og udviklet med konkrete temaer, der blandt andet vil kunne
omfatte samarbejder om:
Gode måltider i offentlige og private institutioner
I arbejdet med måltider i offentlige og private institutioner skal der være fokus på
både rammerne og den enkeltes behov og præferencer. Det tværfaglige samarbejde er
ydermere vigtigt at arbejde med, og ”dørene” mellem køkkenpersonale og
plejepersonale/pædagoger/sundhedsfaglige personalegrupper skal åbnes, så
samarbejdet kan optimeres til glæde for både dem der tilbereder maden, dem der
serverer den og dem der spiser den.
Gode måltider på arbejdspladser
Der er et stort potentiale i at fokusere på den mad, der bliver spist både på
arbejdspladser med kantiner og arbejdspladser, hvor medarbejderne selv har mad
med eller spiser på farten. Det vil være relevant at arbejde med, hvad der kan motivere
til en god og sund frokost i en travl arbejdshverdag – fx kvaliteten af maden såvel som
tilgængelighed og rammerne for måltider. Med et særligt fokus på ufaglærte og
faglærte vil Rådet gøre en indsats for at rykke ved uligheden i sundhed for mange
mennesker.

Målformulering for Rådets programsamarbejder
Det vigtigste strategiske indsatsområde for Rådet for sund mad vil i perioden 2019-21
være at samle aktørerne om Rådets tre programmer og sammen igangsætte 5-7
samarbejder og koordinerede indsatser, der understøtter Rådets vision om, at alle
danskere kommer til at spise sundere. De tre programsamarbejder skal endvidere
spille direkte ind i Rådets strategiske indsats med at sætte mad, måltider og sundhed
på dagsorden og gøre Rådet kendt for at sammenkæde forebyggelse og danskernes
spisning.
Rådets indsatser under de tre programmer skal bidrage til, at alle danskere kommer til
at spise sundere sådan, at danskernes sundhedsprofil forbedres i forhold til overvægt.
Programsamarbejderne skal endvidere bidrage til, at flere danskere spiser i større
overensstemmelse med de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen og dermed bidrager
til, at danskerne får sundere kostvaner. Rådets indsatser skal medvirke til, at alle
danskere spiser sundere. Der er et særligt fokus på borgere, der lever med social
ulighed i deres egen og deres børns sundhed.
Programmet Danskernes madvaner skal bidrage til at øge tilgængelighed af sundere
mad og udbuddet af produkter, der gør det nemt for forbrugere at købe ind til og spise
sundere måltider og mellemmåltider. Samtidig skal indsatserne under Danskernes
madvaner bidrage til at ændre danskernes spiseadfærd i en sundere retning.
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Indsatser under programmet Generation Sund har de 0-19-årige som målgrupper.
Målet for indsatserne er at gøre den næste generation i stand til at skabe en sund
madkultur, som de tager med ind i voksenlivet. Det skal opnås gennem dannelse og
øgede kompetencer hos både børn og de madprofessionelle samt gennem strukturelle
tiltag for sund mad og rammer for måltidet. Indsatserne er baseret på de officielle
anbefalinger.
Med programmet Måltider som velfærd vil Rådet øge tilgængeligheden og kvaliteten af
sund og velsmagende mad for alle danskere, når de ikke spiser hjemme, men i stedet
får maden serveret på institutioner og på arbejdet. I indsatserne er der også fokus på
institutionernes ledelse og det tværfaglige samarbejde.
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Indsatsområde 1: Samle indsatserne
Rådet for sund mad samler aktørerne om større programmer og facilitere
matchmaking mellem aktører, så der skabes forbindelser og en platform for
samarbejde.
Det vigtigste indsatsområde for Rådet for sund mad vil i perioden 2019-21 være at
samle aktørerne om programmer. Det sker konkret ved, at Rådets medlemmer i
strategiperioden 2019-21 samarbejder om de tre programmer nævnt i
handlingsplanens forrige afsnit.
Formål

Mål

Handling

SAMLE AKTØRERNE OM STORE PROGRAMMER
Koordinering og samtænkning af
indsatser.

Samarbejde om 2-3 store
programmer med lang levetid.

Større programmer, partnerskaber, projekt- og netværkssamarbejder.

Udarbejdelse og godkendelse af
handlingsplaner.
Procedure for udvikling og
opstart af programmer med
underliggende temaer og
projekter.

Øget viden om sundhed, øget
lighed i sundhed, måltidskompetencer.

Nedsætte 2-3
programarbejdsgrupper, der
udvikler programpitches.

MATCHMAKING MELLEM AKTØRER
Skabe en platform for
samarbejde.

5 – 7 samarbejder og
koordinerende indsatser.

Overblik over igangværende og
kommende indsatser.

Løbende møder med
medlemmer og aktiv
matchmaking.
Opstartsmøde for nye initiativer
Medlemsmøder.

FUNDRAISING
Fundraising i samarbejde med
større programmer og projekter.

Fælles fundraisingstrategi.

Bestyrelsen nedsætter ad hocudvalg.
Der udarbejdes en forretningsog finansieringsplan for Rådet.
Udvikle og eksekvere
fundraisingstrategi.

Skema 1: For at realisere indsatsområde 1 vil Rådet for sund mad udarbejde handlingsplaner og arbejde
med en fast procedure for opstart af programmer. Det understøttes af matchmaking mellem aktører og en
fælles fundraisingstrategi.

Side 12 / 24

Rådets initiativer koordineres og udvikles, så de hører til under minimum en
af de tre programoverskrifter
Programmerne er styrende for både de initiativer, som medlemsorganisationerne
samarbejder om i regi af Rådet, og de dagsordensættende aktiviteter som
signaturbegivenheder og Rådets årlige konference, der beskrives nærmere i det
efterfølgende afsnit. Programmerne skaber retning for Rådets aktiviteter og sikrer, at
alt hvad Rådet foretager sig, er med til at realisere visionen og missionen.
Kriteriet for, at nye initiativer kan godkendes og igangsættes, er således også, at de
falder ind under minimum et af Rådets programmer.

Figur 2: Rådet for sund mad har formuleret tre programmer, som samler Rådets indsatser i 2019-21.
Under hvert program findes en række temaer, som hver især indeholder forskellige konkrete initiativer
som medlemmerne står bag. På tværs af programmerne fundraises midler til Rådets indsatser, og der
foregår løbende matchmaking, der skaber nye forbindelse og større kendskab blandt Rådets medlemmer.

Rådets medlemsorganisationer gør en forskel ved at udvikle og gennemføre
initiativer i samarbejde med hinanden
Rådet for sund mad er en national platform for indsatsen for, at alle spiser sundere.
Her kan alle aktører samarbejde på tværs og bidrage til sammen at gøre en markant
forskel for danskernes sundhed og blive anerkendt for det. Deltagelse giver indflydelse
på forebyggelsen i Danmark. Deltagere får let adgang til et bredt netværk af
samarbejdspartnere og mulighed for at samarbejde strategisk, fagligt om koordinerede
og samfinansierede initiativer.
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Sekretariatet arbejder aktivt med at facilitere matchmaking
Det er et centralt element i sekretariatets arbejde at have overblik over medlemmernes
interesser og igangværende og kommende aktiviteter. Derfor holder Rådets sekretariat
løbende møder med medlemsorganisationerne. Ved at have et kendskab til
medlemsorganisationerne kan sekretariatet understøtte matchmaking mellem Rådets
medlemmer. Sekretariatet skal på den måde være med til at få øje på nye
samarbejdsmuligheder, hvor medlemsorganisationer går sammen om initiativer, der
er relevante for de enkelte organisationer.
Udover at have fokus på Rådets nuværende medlemmer er sekretariatet også
opsøgende i forhold til nye medlemsorganisationer og arrangerer derfor møder med
relevante aktører.

Sammen om finansiering og fundraising
Rådet har i et vist omfang mulighed for at tildele initiativer startfinansiering (seed
money). Som udgangspunkt finansieres Rådets initiativer af de deltagende
organisationer, der med egne projektmidler og in kind-bidrag puljer fælles ressourcer
om koordinerede indsatser. Udover egenfinansiering søger Rådet medfinansiering fra
eksterne kilder. Her vil Rådets medlemmer i fællesskab bl.a. gå i dialog med
almennyttige fonde.
Rådet samarbejder om at tiltrække økonomiske ressourcer til en strategisk
sammentænkt og koordineret national indsats bl.a. gennem en fælles strategi for
fundraising og ved sammen at gå i dialog med fonde, puljer og andre
finansieringskilder om medfinansiering af initiativerne. Rådets bestyrelse delegerer til
et ad hoc-udvalg og sekretariatet at udarbejde Rådets fundraisingstrategi.
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Indsatsområde 2: Sætte dagsorden
Rådet for sund mad vil igennem sin virksomhed 2019-21 sætte sund mad og sundere
måltider på dagsordenen i Danmark. Derigennem ønsker Rådet at kvalificere den
offentlige samtale om sundhed, så evidensbaseret viden om sunde mad- og
måltidsvaner fylder mere.

Formål

Mål

Handling

Kvalificere den offentlig samtale om sundhed
Sætte mad og måltider i spil i
den offentlige samtale om
sundhed.

Udvalgte medlemmer indgår i
min. 10 koordinerende
kommunikationsindsatser med
Rådet som afsender.

Få evidensbaseret viden om mad
og måltider til at fylde mere.

Udvikle kommunikationsstrategi.
Kommunikationsaktiviteter
integreres i de enkelte projekter.
LinkedIn bruges aktivt.
Sekretariatet faciliterer, at
deltagerne i Rådets Netværk for
kritisk tænkning (se s. 19)
koordinerer modsvar til myter
om mad og sundhed.

Opmærksomhedsskabende aktiviteter
Afholde en signaturbegivenhed
med deltagelse af medlemmer og
andre aktører.

Rådet er i løbet af 5 år kendt for
at sammenkæde forebyggelse og
danskernes spisning.

National konference for og med
aktører på området.
Årlig signaturuge.

Temaer
Sætte temaer på dagsorden
gennem koordinerede
aktiviteter.

3-5 prioriterede temaer
fokuserer indsatsen.

Medlemmer udfører
kommunikationsaktiviteter med
udgangspunkt i de prioriterede
temaer.
Sekretariatet koordinerer.

Skema 2: For at realisere indsatsområde 2 vil Rådet for sund mad integrere kommunikationsaktiviteter i
alle initiativer. Sekretariatet understøtter at kommunikationsaktiviteter koordineres på tværs af temaer.
En årlig konference og en årlig signaturuge skaber øget opmærksomhed på sundhed i relation til spisning.

Side 15 / 24

Koordinerede kommunikationsaktiviteter med Rådet som medafsender
Kommunikationsaktiviteterne sker med udgangspunkt i Rådets programsamarbejder,
som er beskrevet i de forrige afsnit. Rådet udpeger centrale temaer jf. side 6-7, og
prioriterer det med henblik på at sætte dem på den offentlige dagsorden. Det kan
gøres ved, at Rådets medlemmer skaber synlighed gennem medierne og gennemfører
andre opmærksomhedsskabende aktiviteter. Rådet samler og aktiverer også relevante
medlemmer til at skabe koordinerede modsvar til florerende myter om mad og
sundhed inden for Rådets område. Det sker bl.a. gennem Rådets netværk for kritisk
tænkning.

Konference og signaturuge
Rådet for sund mad arrangerer årligt to typer opmærksomhedsskabende aktiviteter:
En national konference for og med aktørerne på området
Med udgangspunkt i et eller flere af Rådets temaer bruges konferencen til at give et
overblik over nationale indsatser og aktiviteter på mad- og måltidsområdet i relation
til sundhed i Danmark. Konferencen er en B2B-aktivitet, der henvender sig til Rådets
medlemmer såvel som eksterne organisationer, forsknings- og
uddannelsesinstitutioner, interesserede enkeltpersoner, øvrige myndigheder,
politikere m.fl.
Rådet vælger fra år til år strategisatte temaer fra Rådets programområder som
udgangspunkter for konferencen. Konferencen kan samtidig give Rådet mulighed for
at spotte succeser, der kan spredes og/eller videreudvikles og skaleres på tværs af
aktører. Rådet for sund mad holder sin første nationale konference i 2. halvår 2020.
En årlig signaturuge
En årlig signaturuge med deltagelse fra medlemmerne skal skabe synlighed for Rådets
indsats og samtidig være handlingsanvisende. Med udgangspunkt i et eller flere af
Rådets temaer, fx temaet om sund mad i en bæredygtig verden, er formålet at støtte op
om og udbrede Rådets vision om, at alle spiser sundere. For at opnå det kan man i
signaturugen bruge fx madglæde og fællesskaber som motivation.
Signaturugen er en oplagt mulighed for at bruge detailhandlens og virksomhedernes
markedskommunikation til at nå befolkningen. Ved også at aktivere arenaer som
kommuner, kantiner, skoler og institutioner har Rådets medlemmer mulighed for at
nå bredt ud i befolkningen. Aktiviteterne under signaturugen fremhæver og
understøtter medlemmernes engagement i at få danskerne til at spise sundere.
Begge opmærksomhedsskabende aktiviteter oprettes som projekter efter Rådets
projektguide. Konferencen er forankret i sekretariatet og signaturugen hos en
medlemsorganisation (projektejer).
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Figur 3: En årlig signaturuge og en årlig national konference bruges til at sætte sund mad og sundere
måltider på dagsordenen. De dagsordensættende indsatser tager udgangspunkt i de temaer, der er
organiseret under de tre programmer. På tværs af temaerne udvikles en kommunikationsstrategi, der
skal understøtte alle Rådets kommunikationstiltag.
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Indsatsområde 3: Dele viden
Rådet for sund mad samler og deler viden, skaber et overblik over nationale indsatser
og kan udarbejde udredninger og rådgive fx medlemmer eller regeringen inden for
Rådets område.
Mål

Mål

Handling

Skabe overblik over
medlemmernes vigtigste
udgivelser med relation til mad,
måltider og sundhed.

Overblik over relevante
udgivelser på hjemmesiden.

SAMLE OG DELE VIDEN
Samle viden om mad, måltider
og sundhed.

Medlemsmøder.
Nyhedsbreve o.a. kanaler bruges
til formidling og videndeling.
Drive en række netværk og
facilitere arrangementer.

SKABE OVERBLIK OVER INDSATSER
Følge relevante aktører og
projekter.

Skabe nationalt overblik over
sundhedsfremmende indsatser
på madområdet.

På hjemmesiden dedikeres en
side til indsatser, som Rådets
medlemmer er afsender på.

Spotte succeser, der kan
videreudvikles og skaleres.

Eksterne aktører kan også bruge
hjemmesiden som
”udstillingsvindue” for relevante
indsatser.
Rådets medlemmer og
sekretariat holder løbende øje
med indsatser.

RÅDGIVE MEDLEMMER, AKTØRER OG REGERINGEN
Udarbejder undersøgelser, råd
og vejledninger på opdrag fra
medlemmer, regering og andre.

Levere årligt 1-2 opgaver på
opdrag fra medlemmer og
eksterne aktører.

Bestyrelsen træffer beslutning
ift. konkrete forespørgsler om
rådgivning, udredninger o.l.
Rådgivningsopgaver inden for
Rådets programområder
prioriteres.

Skema 3: For at realisere indsatsområde 3 vil Rådet lave overblik over relevante udgivelser og projekter.
Interne og eksterne møder og netværksarrangementer bruges til videndeling ligesom nyhedsbreve o.a.
kanaler bruges til at bringe Rådets vidensbase i spil.
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Rådet for sund mad samler og deler viden om sammenhængen mellem mad,
måltider og sundhed
Rådet skaber overblik over medlemmernes vigtigste udgivelser. Rådets tre
programmer sætter rammen for, hvilke vidensområder Rådet prioriterer. På Rådets
hjemmeside oprettes en dedikeret side til relevante udgivelser. Sekretariatet indhenter
udgivelser, de er bekendte med. Rådets medlemmer opfordres til at informere
sekretariatet, når de er afsender på en ny publikation, der falder under Rådets
virkefelt.
Rådets sekretariat afholder hvert år 3-4 medlemsmøder. Disse møder bruges aktivt til
at understøtte den interne vidensdeling og styrke kendskabet og relationerne mellem
medlemsorganisationerne.
Rådets sekretariat faciliterer og driver netværk, der er åbne for både medlemmer og
andre aktører. Sådanne åbne netværk spiller en vigtig rolle i Rådets videndeling med
alle relevante stakeholdere på mad, måltids- og sundhedsområdet i Danmark.

Rådet vil skabe et nationalt overblik over sundhedsfremmende indsatser på
madområdet
Formålet med et nationalt overblik er at spotte succeser, der kan videreudvikles og
skaleres samt indhente og følge op på relevante initiativer, aktører og projekter. På
raadetforsundmad.dk fremvises projekter, aktiviteter, kampagner mm. som Rådets
medlemmer er afsendere på, og som de gerne vil vise frem til andre. Det kan være
Rådets egne initiativer såvel som aktiviteter uden for Rådet – så længe det er inden for
Rådets virkefelt.
Eksterne aktører har ligeledes mulighed for at bruge Rådets hjemmeside som
udstillingsvindue for relevante projekter. Sekretariatet holder løbende øje med, hvad
der er relevant at få på hjemmesiden, ligesom medlemmer og eksterne aktører kan
tippe sekretariatet.

Rådets kommunikationsaktiviteter skal sikre at relevante aktører bliver gjort
opmærksomme på Rådets arbejde og resultater.
Rådets hjemmeside vil fungere som en samlende platform for Rådets aktiviteter.
Sekretariatet vil bringe hjemmesidens indhold i spil gennem relevante kanaler og
medier (fx nyhedsbreve). Rådets medlemmer kan ligeledes henvise til relevant indhold
gennem egne kanaler og medier. På hjemmesiden kan interesserede organisationer og
enkeltpersoner indhente viden om Rådet og dets arbejde.
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Rådet samarbejder om kritisk tænkning og god sundhedskommunikation
I Rådets netværk for kritisk tænkning mødes interesserede medlemmer ca. 4 gange
årligt til netværksmøder om temaer relateret til kritisk tænkning på mad- og
sundhedsområdet. Formålet med netværket er, at deltagerne bliver klædt bedre på til
at deltage og navigere i debatten om mad og sundhed ved at dele viden og erfaringer
med hinanden. Netværket kan samtidig bruges til at koordinere medlemmernes
aktiviteter, så de står sammen om at skabe modvægt til de mange myter og
misforståelser, der florerer på tværs af Rådets programmer.

Figur 4: På tværs af Rådets programmer og dertilhørende initiativer involveres medlemmer i en række
aktiviteter med det formål at dele viden. Det foregår til Rådets medlemsmøder og netværksaktiviteter
såvel som digitalt på Rådets hjemmeside, der giver overblik over relevante indsatser og publikationer.

Rådet kan rådgive medlemmer, eksterne aktører og regeringen
På opdrag kan Rådet gennemføre undersøgelser, udgive white papers, udredninger
eller komme med konkrete råd og vejledning inden for sit område. Det er bestyrelsen,
der beslutter, om Rådet kan imødekomme konkrete forespørgsler om rådgivning.
Rådgivningsopdrag gennemføres som projekter.
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Aktiviteter i Rådets sekretariat
Sekretariatet står for udvikling og drift af Rådet for sund mad som en attraktiv
samarbejdsplatform. Sekretariatet betjener bestyrelsen, har kontakt med
medlemmerne og koordinerer Rådets kommunikation.
Sekretariatet medvirker til udvikling af programmer og projekter og koordinerer fælles
aktiviteter, ligesom sekretariatet selv kan gennemføre ressourcesatte projekter. Når
sekretariatet eksekverer projekter, ressourcesættes det i Rådets årsbudget.
Sekretariatet kan også eksekvere projekter ved at ansætte projektmedarbejdere, der
finansieres af det konkrete projekt.

Udvikling af Rådet som samarbejdsplatform
Rådet for sund mad skal løbende udvikles som forening og national
samarbejdsplatform for en samlet indsats for mad, måltider og sundhed i Danmark.
Sekretariatet er løbende i dialog med foreningens medlemsorganisationer om
udviklingsmuligheder, ligesom der arbejdes for at tiltrække flere medlemmer og nye
typer medlemsorganisationer, når det er muligt.
Sekretariatet vil arbejde for at udvikle kvaliteten af Rådets leverancer og sammen med
bestyrelsens ad hoc-udvalg arbejde for finansiering af Rådets virksomhed.

Rådet for sund mad udvikler og etablerer en ny hjemmeside
Hjemmesiden designes i forlængelse af Rådets strategi og visuelle identitet.
Hjemmesiden er Rådets informationsplatform, hvor al information samles og gøres
tilgængelig (pull-platform). Den er derfor helt central i Rådets kommunikation.
Hjemmesiden vil indeholde information og viden om alle Rådets programmer,
initiativer og aktiviteter i øvrigt.

Kommunikationsstrategi
Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi for Rådet, der indeholder:
•

udvalgte strategiske indsatspunkter/temaer og målsætninger

•

målgrupper og afsenderforhold

•

kanaler og virkemidler

•

samarbejde om kommunikation på tværs af Rådets medlemsorganisationer –
det gælder både intern og ekstern kommunikation.
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Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sekretariatet
udarbejder Rådets kommunikationsstrategi.
Rådets aktiviteter er baseret på aktiv deltagelse fra medlemsorganisationerne, de
personer, der konkret indgår i samarbejdet, og på medlemsorganisationernes interesse
for at bringe samarbejder i spil og bidrage til finansiering og eksekvering af Rådets
initiativer. Rådet for sund mad har derfor en række vigtige kommunikationsbehov, der
retter sig mod Rådets medlemmer: At kommunikere stakeholder value af samarbejdet
i Rådet og understøtte videndeling, dialog og samarbejdsinitiativer på tværs af Rådets
medlemsorganisationer.
Rådet for sund mad har behov for at kommunikere om Rådet som samarbejdsplatform
og fortælle om resultater til eksterne for at øge kendskabet til Rådet, øge legitimiteten i
samfundet generelt samt tiltrække nye medlemmer. Det er også nødvendigt at
kommunikere om Rådet, dets relevans og resultater for at fastholde vores aktive
medlemsorganisationer og kunne fremstå som en stærk og attraktiv
samarbejdsplatform. På den måde skal Rådets kommunikationsindsats skabe
grundlaget for, at Rådet er den foretrukne samarbejdsplatform og fokuspunkt for
indsatser ift. mad, måltider og sundhed for medlemmerne og for fonde og andre
finansieringskilder, for hvem en indsats for, at alle spiser sundt, er vigtig.

Møder og arrangementer for Rådets medlemmer
2-4 gange årligt arrangeres medlemsmøder med fokus på forskellige temaer eller
emner, der optager Rådet. Medlemsmødet i marts-april fungerer desuden som den
årlige generalforsamling.
Sekretariatet planlægger og eksekverer derudover løbende forskellige typer af
arrangementer. Alle Rådets medlemsorganisationer er altid inviteret til
arrangementerne, ligesom andre aktører inviteres med, hvor det er relevant. Nogle
arrangementer planlægges med fokus på videndeling og erfaringsudveksling, hvor
medlemmers (og andre aktørers) viden sættes i spil. Andre arrangementer kan have
karakter af foredrag med interne og eksterne oplægsholdere. Foredragene er med til at
understøtte, at Rådet sætter mad og måltider i relation til sundhed på dagsordenen.

Netværk
Sekretariatet planlægger og eksekverer desuden møder i Rådets netværk:
Dansk selskab for mad og læring
Selskabets formål er at styrke forskningsbaseret og anvendelsesorienteret vidensdeling
og dialog til brug for udviklingen af læringsaktiviteter målrettet udviklingen af vores
mad- og måltidskultur og folkesundhed.
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Forum for forbrugermærker og ansvarlighed
Forummet skaber overblik over forskellige kampagner og fremmer dialogen mellem
mærkeejere og dagligvarehandlen. Deltagerne har samtidig muligheden for at
samarbejde om fælles kampagneinitiativer.
Netværk for kritisk tænkning
En række af medlemsorganisationerne i Rådet for sund mad indgår i et netværk om
kritisk tænkning. Netværkets fokus på kritisk tænkning er opstået i kølvandet på den
stigende skepsis og forvirring hos danskerne om mad og sundhed på sociale, digitale
og i trykte medier. Formålet med netværket er, at deltagerne bedre kan navigere i
debatten om mad og sundhed. I netværket kan medlemmerne stå sammen om at
skabe modvægt til de mange myter og misforståelser, der florerer.
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Nærværende handlingsplan er vedtaget af Rådets bestyrelse den 23.08.2019.
Handlingsplanen er et dynamisk styringsdokument, der tages op løbende og kan
justeres årligt.
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SPIS SUNDERE DK
Rådet for sund mad
Opdateret 6. september 2019
Slagtehusgade 11, 1. sal
1715 København
Telefon:

+45 28 77 41 00

CVR:

DK-34 77 11 62

info@raadetforsundmad.dk
raadetforsundmad.dk
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