
Referat af Bestyrelsesmøde i DSfB 16. marts 2012 
 
Tilstede: Lone Preisler, Eva Bøcher Herner, Tove Billeskov, Birgitte Brinck, Karen Margrethe 
Nyholm og Tine Keiser-Nielsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent 
2. Valg af ordstyrer. 
3. Siden sidst. 
4. Kursus i efteråret 2012. Hvem vil være kursusleder? Emner? 
5. Generalforsamling efteråret 2012 Samarbejde med FAKL om kursusdag. 
6. Møde i SST angående bogen Skolesundhedsarbejde og så videre. 
7. Høringssvar 
8. Evt. 

 
Ordstyrer: Eva Referent: Tine 
 
Ad 3: Siden sidst 
Lone vedr. samarbejde med Dansk Selskab for Folkesundhed: Lone inviteres til alle 
bestyrelsesmøder. Ole Refstrup minder om, at han kan hjælpe med praktisk arbejde ifm kursus etc 
Hjemmesiden er opdateret med nyt billede og relevante navne og adresser  
Tove er i gang ned at få overdraget bankforbindelser m.m fra kasserer i den tidligere bestyrelse.  
Eva vedr skolesundhed.dk: Carsten Obel er på orlov, så der er intet nyt pt. 
Karen Margrethe har kontaktet Birgitte Barfoed vedr. børn med erhvervet hjerneskade. Har endnu  
ikke fået svar 
Birgitte: samarbejdsmøde med FAKL bliver efter FAKLs generalforsamling den 27. april 2012 
 
Ad 4. Kursus efterår 2012 
Folkesundhedsdage er 24. og 25. september 2012 på Nyborg Strand.  
Vores kursus bliver den 25. om eftermiddagen samt den 26. september.  
Vi afholder generalforsamling den 25. september sidst på eftermiddagen efterfulgt af fælles middag. 
 
Arbejdstitel og foreløbigt program: 
 

Nye udfordringer for kommunallæger i 2012 og fremover: Fra videnskab til sund fornuft 
 
• Børnepsykiatri.  

Tidlig opsporing, tidlige tegn/symptomer hos børn under fem år. Inklusion Børn som ikke 
passer i kasser. Essence/Gilberg  

• Samarbejde med embedslæger.  
Hygiejne, multiresistente bakterier, hepatitis B, Skimmel, Radon, PCB  

• Christine Brot/SST.  
Skolesundhedsarbejdet, definitioner af over og undervægt m.m.m. 
 

Kommunallægens konsulentfunktion drøftes i forhold til alle tre emner 
 
Derudover posterområde med udstilling af projekter, nyt materiale, årsrapporter, profiler m.m. 



 
Arbejdsfordeling: 
 
Kursusledelse: Den samlede bestyrelse  
 
Kontakt til Ole Refstrup/DSfF, foreløbig invitation, bookning etc: Lone 
 
Børnepsykiatri: Karen Margrethe. Tove, Birgitte og Lone 
 
Samarbejde med embedslæger: Tine og Eva 
 
Christine Brot: Eva 
 
Øvrige forslag til emner/temaer: Motorik, Alkohol og hash, Hjemmetræning, hjerneskadede 
børn/Seksuel sundhed. Prævention – nye anbefalinger vedr. p-piller. (Rationel farmakoterapi) 
Kønssygdomme. Disse emner udskydes til kommende kurser 
 
Ad 5: Generalforsamling efteråret 2012. Samarbejde med FAKL om kursusdag. 
Generalforsamlingen lægges den 25. september 2012 kl 18-19 i forbindelse med årskurset 
 
FAKL orienteres om vores årskursus og generalforsamling. FAKL inviteres til næste 
bestyrelsesmøde i DSfB den 15. juni 2012. Birgitte og Tove ansvarlig for dette  
 
Ad 6: Møde i SST angående bogen Skolesundhedsarbejde og så videre 
Birgitte skriver kapitlet om miljø, hygiejne og ulykker og Tine skriver sammen med en 
sundhedsplejerske kapitlet om det praktiske arbejde i skolesundhedstjenesten. Der efterlyses 
eksempler fra kommunallægens arbejde. 
 
Ad 7: Høringssvar 
Lone rundsender høringsoplæg så hurtigt det kan lade sig gøre. De, der har mulighed for det, svarer. 
Vi udarbejder en skabelon for kommende svar.  
 
Vi ønsker at være mere aktive med uopfordret at melde ud vedrørende aktuelle emner inden for 
vores område. Et emne kunne være børns motorik. 
 
Ad 8: Eventuelt 
Henvendelse fra Henrik Greiffenberg vedr rapport fra konsensuskonference om fysisk aktivitet og 
læring. Lone svarer ham og beder ham lægge rapporten på Kommunallægenet, så man kan arbejde 
videre med den lokalt i kommunerne. 
 
Næste møde er den 15. juni 2012 hos Tove, CJ Frandsensvej 13A, 2400 København NV 
 
 


