Dansk Selskab for Børnesundhed

Aarhus d. 22.9.12

Formandens beretning 2012
I løbet af året har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, alle møder er holdt i hovedstadsområdet.
Dagsordener og referater er lagt på hjemmesiden. www.dsfb.dk.
Efter bestyrelsesmøder bestræber vi os på, at få sendt besked ud på mail, om at ref. kan læses på
hjemmesiden.
Året har atter været præget af økonomisk smalhals i kommunerne. Der er nedgangs tider for
kommunallæger, der er ansat på børn og unge- området. Vi hører, desværre fortsat om afgang fra
disse stillinger. Der er ikke mange kommuner, der har ansat en læge på området længere.
Der er nu 37 medlemmer i DSfB, men en del af disse er ikke længere ansat som kommunallæger,
så næste år kan måske betyde en yderligere nedgang i medlemsantal.
I bestyrelsen gør vi vores bedst for at varetage medlemmernes interesser og for at løse de
opgaver, der melder sig.
Vi forsøger at markere os så meget som muligt i det lægefaglige arbejde for børn og unge, under
de givne rammer.
Noget af det første, den nye bestyrelse, blev involveret i var, bogen ” Skolesundhedsarbejde” som
udgives af sundhedsstyrelsen. Bogen stod for at skulle revideres og udgives som den sidste bog
Sundhedsstyrelsen vil trykke.
Jeg blev i egenskab af formand for selskabet inviteret til møde i Sundhedsstyrelse og vi var så
heldige at også Birgitte Binck og Eva Bøcher Herner, der ligeledes sidder i bestyrelsen, blev
inviterede som kommunallæger.
På mødet blev stort set alle kapitler gennemgået og vurderet angående rettelser eller om de skulle
skrives om. Vi fik også lov til at pege på nogen der kunne være med til dette arbejde. Birgitte
Brinck fik lov til at skrive om miljø, hygiejne og ulykker og Tine skrev sammen med en
sundhedsplejerske kapitlet om det praktiske arbejde i skolesundhedstjenesten. Vi har ligeledes peget
på at et tidligere medlem af DSfB, Gitte Hesthaven kunne være egnet til at skrive om udsatte børn
og unge.
Vi har lavet høringssvar angående :
Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service( justering af betingelser for
forældres udførelse af træning) samt Sundhedsloven.

Lige nu er der høringsfase angående Forebyggelsespakker, om solbeskyttelse, hygiejne, mad og
måltider og indeklima i skoler.
Skulle de være nogen kommentarer fra medlemmer, er I meget velkommen til at give dem vider til
selskabet, så det kan komme med i høringen.
Samarbejde med FAKL:
Bestyrelsen har valgt at Birgitte/Tove er kontaktpersoner til FAKL. Vi har haft et møde med
Formand for FAKL, Claus Malta Nielsen, hvor vi drøftede samarbejdsflader og fremtid for
kommunallæger.
Tine er DSfB’s repræsentant i Kommunallaege.net’s bestyrelse. Birgitte er også medlem af
bestyrelsen af Kommunallaege.net. Tine og Birgitte sørger for at relevant materiale fra DSfB også
lægges på Kommunallaege.net.
Der er fortsat mange forskellige og spændende udfordringer der kan tages fat på i det kommunale
børn og unge-læge arbejde, desværre er der ikke udsigt, at vi får fremgang rundt omkring i landet,
men bestyrelsen vil gerne fortsætte arbejdet og vi bestræber os på at gøre det på bedste beskub.
Tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt år i bestyrelsen.
God arbejdslyst til den kommende bestyrelse.

Formand for Dansk Selskab for Børnesundhed
Fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed
Lone Blichfeld

