Referat fra LFBU bestyrelsesmøde 13/6-2009
Deltagere: Susanne Bülow, Anette Storr-Paulsen, Eva Kiib, Jens Holm-Pedersen, Kjeld Poulsen
Fraværende: Gitte Hesthaven, Jan Lundgaard, Vibeke Nohns
Dagsorden
1. Generalforsamling, herunder indkaldelse, beretning, forslag om navneændring, regnskab
og budget
2. Pressemeddelelse om Københavns kommunallægeordning
3. Grenåkurset
4. Tænketank
5. Monitorering
6. Ind- og udskolingsundersøgelser
7. Skal vi lave en temadag om hjemmetræning-trykkammerbehandling?
8. Evt.
a. Video om indskoling
Referat
Ad 1) Jens fremlægger et forslag til dagsorden for generalforsamlingen. Forslaget drøftes, justeres og godkendes af bestyrelsen. Fremsendes til DSFF mhp distribution til medlemmerne via
mail. Fremover vil meddelelser og kommunikation med medlemmerne primært foregå via vores hjemmeside og mail, som administrativt varetages af DSFF.
Vedrørende Børnesundhedsprisen, arbejdes der på at finde egnet anledning, som ud over at
belønne en anerkendelsesværdig børnesundhedsindsats, også kan sikre tilstrækkelig opmærksomhed for vores område.
Ad 2) Med baggrund i Københavns Kommunes nedskæringer på børn- og ungelægeområdet,
har Jens udarbejdet forslag til pressemeddelelse fra LFBU om de sundhedsfaglige konsekvenser ved, at skære så kraftigt i lægebemandingen på dette felt. Indholdet drøftes og bestyrelsen
anbefaler, at Jens tilretter pressemeddelelsen og udsender den.
Ad 3) Der evalueres på forløbet af planlægning af 2009-mødet. LFBU anbefaler at medlemmerne møder talstærkt op, selvom kurset efterhånden er meget dyrt. Grenåmødets fremtid
medtages under formandens beretning på LFBU’s generalforsamling.

Ad 4) Tænketankens rapport er lagt frem på DSFF’s hjemmeside under Fraktioner og DASAMS:
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/index.php?id=372
Punktet drøftes på generalforsamlingen.
Ad 5) Det er vores hensigt at følge op på sidste års diskussion på Grenåmøde om monitorering med en temadag.
Ad 6) Ind- og udskolingsundersøgelser er et godt eksempel på hvor stort et behov der er for, at få den videnskabeligt funderede faglighed og metoder sat i højsædet, så vi bedre kan svare på hvordan der priorite-

res, interveneres, følges op og formidles til relevante parter omkring den kommunale børnesundhedsindsat.
Ad 7) Det opleves som om, der er behov for, at få fælles faglig konsensus om hvordan vi forholder os til og
rådgiver om følgerne af lovgivning om hjemmetræning. Der er ofte tale om dyre og tvivlsomme behandlinger, hvor der i flere tilfælde ikke foreligger faglig dokumentation for effekt. Som et videnskabeligt selskab
arbejder vi for at behandlinger i den primære kommunale sektor bygger på ordentlig dokumentation, f.eks.
i form af mini-MTV, MTV, kvalitetsrapporter, litteraturstudier og forskning. Bestyrelsen ønsker at spørge
medlemmerne på den kommende generalforsamling om der er interesse for, at vi arrangerer en temadag
om konsulentfunktion på børneområde. Temadagen kunne appellere til en bredere gruppe af kommunallæger end børn- og ungelæger.

