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Lektor og professor Karen Wistoft indtræder som formand for Det sagkyndige udvalg i Komiteen for Sundhedsoplysning
Karen Wistoft, ph.d. og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
på Aarhus Universitet indtræder i Komiteen for Sundhedsoplysnings sagkyndige udvalg. Karen Wistoft erstatter hermed professor, overlæge, dr.med. Bente
Klarlund i udvalget. Med sin uddannelsesmæssige baggrund samt lange erfaring vil Karen Wistoft fremover være en vigtig kapacitet i Det sagkyndige udvalg, som medvirker til faglig kvalitetssikring og evaluering af Komiteen for
Sundhedsoplysnings sundhedsfremmende projekter og øvrige initiativer.
På baggrund af mange års forskning samt udvikling og evaluering af sundhedspædagogiske indsatser har
Karen Wistoft skabt sig en vigtig national berøringsflade. Særligt har hun arbejdet med pædagogiske
indsatser relateret til overvægt blandt børn og unge samt trivsel, robusthed og mental sundhed i skolen.
Med sine mange sundhedspædagogiske tilknytningsområder kan Karen Wistoft bidrage markant til brobygningen mellem borgerne og Komiteens sundhedsfremmende initiativer.
Karen Wistoft er cand.pæd. i almen pædagogik, ph.d. i sundhedspædagogik og uddannet sygeplejerske.
Parallelt med sit lektorat ved Aarhus Universitet er hun ansat som professor MSO ved Grønlands Universitet samt en hyppig oplægsholder omkring bl.a. sundhedspædagogik, børns læring i skolehaver, sundhedsplejen og tandplejen. Desuden er hun forfatter af en lang række sundhedsfaglige publiceringer.
Aktuelt er Karen Wistoft formand for Undervisningsministeriets skrivegruppe, der arbejder med kompetenceområder og fælles mål i det nye fag madkundskab i skolen. Hendes to hovedforskningsspor er i dag
’mental sundhedspædagogik’ og ’madkundskab’.
Tekst og vedhæftede fotos kan frit benyttes redaktionelt, når der samtidig henvises til Komiteen for
Sundhedsoplysning.
Redaktionelle spørgsmål rettes til presseansvarlig Birgitte Sabra på bs@sundkom.dk / tlf. 51 42 42 02.
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