
Referat af bestyrelsesmøde i DSfB den 5.3.19, afholdt hos Farideh 
  
Til stede: Eva Bøcher Herner, Tine Keiser-Nielsen, Tove Billeskov, Lone Preisler Blichfeld og suppleant 
Farideh Radis. Fraværende Karen Margrethe Nyholm og Jannie Hjerpe 
  
1. Valg af referat: Eva og valg af ordstyrer: Tove 
  
2. Siden sidst:  
Tove kontakter Ole mhp betaling af regninger. 
  
3. ERFA møde for kommunallæger i Odense foråret 2019  
ERFA møde for kommunallæger i Odense den 3. april 2019. Farideh har fået go fra S. Buhl og de øvrige 
Odense læger. Selskabet planlægger dagen. Kommunallægerne holder oplæg for hinanden. Deltagerne 
betaler selv for frokosten. Tine kontakter Susanne ang forplejning og adresse. Emner: misbrug, ADHD, 
Århus angst? Kan være en fordel at tage med Flixbus, da den stopper lige foran Odense kommune lokaler.  
 
4. Årsmøde 2019 
Årsmøde 2019 i Kbh: Den 12. september 2019 i Domus Medica.  
Der er sendt info ud til alle medlemmer og kommunallæger. 
Mulige emner: Cool Kids, Headspace, Københavns kommunes børnehus. Børne 
ungdomspsykiatrien feks ADHD og misbrug måske med psykiater Mia Bonde? Tove gennemser 
rapporter for Vidensråd for forebyggelse med henblik på inspiration 
Tove kontakter Domus Medica om arrangementer i 2019. 
 
5. Fonden til uddeling af børnesundhedsprisen 
Farideh har overtaget formandskabet i Børnesundhedsprisens bestyrelse sammen med den øvrige bestyrelse 
Britta Weyer og Vibeke Hardam Nohns. Ole fra Selskab for Folkesundhed hjælper med overdragelsen af 
formandskabet fra Søren til Farideh. Processen har været omstændig og er ikke afsluttet endnu. 
Det er endnu ikke afgjort hvem der skal modtage børnesundhedsprisen ved næste uddeling. 
 
6. Nyt navn til selskabet 
Fint hvis navn og vedtægter for Selskabet kan gøres mere almene, nu hvor mange kommunallæger ikke 
længere arbejder med børneområdet. Eva undersøger reglerne på området. 
  
7. Samarbejdet med FAKL og andre organisationer 
Orientering om FAKL-møde jan 2019.  
 
8. Evt  
Tine har lavet og sendt høringskommentarer til Sundhedsstyrelsens ”Håndbog om hygiejne og miljø i 
daginstitutioner”. 
Bankpapirer skal opdateres, således at det klart fremgår at Tine er den nye formand efter Lone (Tove). 
 
Næste møde fredag den 3. maj 2019 hos Tove.  
Ref Eva 
 
 


