
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 1. juli 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 1457 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V). 

 

Spørgsmål nr. 1457:  

”Vil ministeren bede Center for sundhed og digitale medier i Sundhedsstyrelsen vur-

dere Snapstreaks og øvrige nye vanedannende spil og konkurrencer på sociale medier 

rettet mod børn og unge med henblik på at vurdere, om de udgør en sundhedsmæs-

sig risiko for børns sundhed og udvikling? 

Der henvises til artiklen i Politiken 29/6-20: ”Kritik af S ap hat: SF, V og Bør s Vilkår 
vil have undersøgt, o  s apstreaks til ør  ka  for ydes”, og til, at det ed de  
brede politiske aftale om oprettelsen af centeret også var intentionen, at centeret 

skulle kunne vurdere sådanne tjenester med henblik på at rådgive Folketinget om so-

ciale mediers påvirkning af børn og unge. 

https://politiken.dk/indland/art7841018/SF-V-og-B%C3%B8rns-Vilk%C3%A5r-vil-

have-un-ders%C3%B8gt-om-snapstreaks-til-b%C3%B8rn-kan-for ydes” 

 

Svar: 

Mit ministerium har til brug for min besvarelse anmodet om bidrag fra Sundhedssty-

relsen. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende: 

 

”Ce ter for su dhed og digitale edier forholder sig redt til ør  og u ges skær - 

brug, hvorfor fokus i centerets arbejde alene er på betydningen af børn/unges 

digitale adfærd, bredt set, i alderen 0-24 år. Den øgede brug af særligt sociale digitale 

medier er endnu et relativt nyt forskningsfelt, og den nuværende forskning vedr.  

positive og negative effekter i relation til børn/unges udvikling, trivsel og sundhed  

viser ikke et entydigt billede. Center for sundhed og digitale medier har til opgave  

at indsamle og vurdere evidensen på området og på den baggrund formidle 

evidensbaseret viden til fagfolk og borgere, herunder forældre.  

 

Centeret forholder sig ikke til specifikke tjenesters indhold, og således indgår det  

ikke som en del af centerets arbejde at vurdere konkrete sociale medier, eksempel- 

vis Snapchat, og deres mulige sundhedsmæssige risiko for børns sundhed og udvik-

ling. 

 

Centeret er finansieret med et årsværk og jf. konceptbeskrivelsen har centeret fore- 

taget følgende emneafgræsning, inden for hvilke der er fokus på, hvilken betydning  

børns brug af digitale medier har for deres: 

 Søvn 

 Fysiske aktivitet 

 Relationer og fællesskaber 

 Oplevet stress 

 Neurologiske påvirkninger 
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Side 2 

Der er blevet foretaget litteraturstudier inden for de fire første emner, og resultaterne 

heraf vil live præse teret på ko fere e  ”Et su dhedsperspektiv på 0-15 årige børn 

og u ges digitale liv” de  2. ove er 2020 i Århus. 
 

Som nævnt i ovenstående har centeret også fokus på neurologiske påvirkninger, og i 

den forbindelse har centeret tilknyttet en neurologisk arbejdsgruppe, der består af  

eksterne neurologiske eksperter. Ét af gruppens fokusområder er mulig afhængig- 

hed i relation til brugen af digitale medier, men med et bredere fokus på afhængig-

hedsadfærd i relation til digital adfærd. Der vil således ikke være et afgrænset fokus 

på eksempelvis Snapchat. 

  

Centeret er i dialog med arbejdsgruppen og i gang med at afsøge muligheden for op-

start af et eventuelt litteraturstudie om sammenhængen mellem børn/unges digitale 

adfærd og ulig afhæ gighed.” 

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Inga Bohn 

 


