
Lægelig fraktion for børn og ungeområdet 
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/9 2008 
 
Sted: Århus, Tidsrum. 12.00-17.00 
 
Til stede: Formand Jens Holm-Pedersen, Kasserer Jan Lundgaard, Annette Storr-Paulsen, Kjeld 
Poulsen, Gitte Hesthaven samt Eva Kiib 
Afbud: Susanne Bülow, Vibeke Hardam Nohns  
 
Dagsorden:  1) Valg af referent 
                     2) Fagområdebeskrivelse 

3) Orientering fra kasserer om økonomi, medlemsliste samt mulighederne for at                         
tilbagebetale for meget indkrævet kontingent. 
4) DSFF´s tænketank om samfundsmedicinens fremtid 
5) SST´s arbejdsgruppe om publikationen ”smitsomme sygdomme hos børn i 
daginstitutioner” 
6) Efteruddannelse 
7) Temadag, eventuelt om visioner i forlængelse af tænketankens (pkt.4) rapport 
8) Hjemmeside 
9) Mødedatoer 

                      10) Evt. 
 
Møde blev startet med et kort uformelt referat fra folkesundhedsdagene ved Jens Holm-Pedersen og 
Eva Kiib 
Efterfølgende blev samtalt om bestyrelsen opgave, hvor der var enighed om at hovedopgave er 
forsøge at skabe en fælles videnskabelig platform for selskabets medlemmer. 
 
Ad1) Eva Kiib blev valgt som referent. 
 
Ad 2) Annette Storr-Paulsen sidder som repræsentant for bestyrelsen i Sundhedsstyrelsens  
referencegrupper i forbindelse med revision af fagområdet for børn og unge. Hun gav i den 
forbindelse et kort referat at gruppens arbejde. 
Samtidig blev der internt i bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af Annette, Jens og Kjeld 
der på baggrund af den tidligere bestyrelses arbejde vil fremkomme med et forslag til en 
fagområdebeskrivelse for børn- unge læge arbejdet. Deadline 1-11-08. 
 
Ad 3) Orientering fra kasser Jan Lundgaard. 
 Noget overraskende har det sidste bankudskrift vist et underskud på 1232,90 kr.  Imidlertid 
mangler der medlemsrefusion fra DSFF. Jan har via Ole Refstrup, DSFF, fået et mindre 
refusionsbeløb overført, således at der aktuelt ikke er et negativt beløb på kontoen, men forventer 
rest beløbet overført snarest 
 
Af den medlemsliste som Jan har fået fra Ole Refstrup fremgår det at der aktuelt er 80 medlemmer i 
foreningen. Der er dog flere der endnu ikke har betalt kontingent, og der har angiveligt været 
forsinkelse i udsendes af kontingent opkrævninger fra DSFF´s side. Forventes på plads snarest. Jan 
følger op. 
 



Der har figureret flere forskellige foreningsnavne i forhold til fraktionens konto i den danske bank. 
Dette rettes der nu op på, idet fraktionens navn efter fusionen med DSFF er LFBU. 
 
Det besluttes at fraktionens formand ud over kassereren skal have fuldmagt til bankkontoen i 
tilfælde af sygdom eller lign.. Jan ordner det formelle. 
 
Der er som nævnt på Generalforsamlingen i Grenå opkrævet 50 kr. for meget i kontingent til 
fraktionen fra DSFF´s side sidste år. De medlemmer der måtte ønske at få dette beløb tilbagebetalt 
skal henvende sig skriftligt til kassereren, ligesom de skal kunne dokumentere, at de har betalt 
beløbet til DSFF. Dokumentationen pålægges ikke fraktionens kasserer. 
 
Det har vist sig at der har været problemer omkring indmeldelsen i fraktionen via bestyrelsen. 
Fremover foregår al indmelding i fraktionen og DSFF via DSFF´s hjemme side. Det er dog muligt 
at denne indmeldes via hjemmesiden kan ske gennem henvendelse til kasser Jan Lundgaard. 
 
Endelig orienterede Jan om at regnskabsåret ved gennemgang af budgettet på generalforsamlingen i 
Grenå ikke stemte overens med regnskabsåret angivet i fraktionens vedtægter. Årsagen vil blive  
undersøgt. 
 
Ad 4) DSFF har nedsat en tænketank omkring samfundsmedicinens fremtid, og har tilbudt 
deltagelse fra LFBU.  
Kjeld vil gerne deltage fra bestyrelsens side og flere andre mulige personer blev foreslået. Jens vil 
tage kontakt med disse. Er der ikke nogen der vil deltage i tænketanken af disse personer, vil Jens 
som bestyrelsesformand deltage. 
 
Deltagelse i tænketanken (3500 kr. pr person samt rejseudgifter) vil primært blive dækket af 
fraktionen, men beløbet vil søges refunderet hos DSFF. 
 
Ad 5) Sundhedsstyrelsen er ved at reviderer publikationen ”smitsomme sygdomme hos børn i 
daginstitutioner”. Birgitte Barfod har tidligere givet tilsagn om at hun gerne vil deltage i en 
arbejdsgruppe omkring dette, efter at hun er blevet kontaktet af Sigrid Poulsen fra SST. Har dog 
intet hørt siden, men vil fortsat gerne være den der tager sig af høringssvaret når arbejdsgruppen er 
færdig. 
Der er enighed om at det vil være godt hvis Birgitte Barfod er med i selve arbejdsgruppen, og Jens 
vil kontakte Sigrid Poulsen og høre om LFBU kan være med i arbejdsgruppen. 
 
Ad 6) Efteruddannelse. Der er fortsat uklarhed omkring afviklingen af Grenåkurset til næste år. 
Jens vil tage kontakt til Leif Fris Petersen fra COK mhp. at lægge op til et bredere kursus og at få 
nedskrevet aftaler omkring afviklingen af kurset.   
 
Vejledninger for KS kurset er forældet. 
I forlængelse af Sundhedsstyrelsens arbejde med at revidere fagområdet for arbejde med børn og 
unge, vil LFBU gerne være med til at sørge for at kravene til efteruddannelse stemmer overens 
hermed. Jens vil tage kontakt til sundhedsstyrelsen. 
 
 
Ad 7) Temadage. I forlængelse af den samfundsmedicinske tænketank vil det være relevant med 
afholdelse af temadage. Foreløbig afventes dog tænketankens arbejdsdage i november. Tine Keiser 



inviteres med til næste bestyrelsesmøde, da hun i Grenå tilkendegav at hun gerne vil være med til at 
arrangere sådanne temadage. 
 
Ad 8) Fraktionen vil forsøge at etablere en enkel hjemmeside med oplysninger om fraktionen, 
kontaktpersoner, referater etc. På nuværende tidspunkt vurderes dog, at der ikke er basis for eller 
kapacitet i bestyrelse til at lave en større hjemmeside, der opdateres hyppigt. Annette vil forhøre sig 
om muligheden hos Ole Refstrup fra DSFF. 
 
Ad 9)  De to næste møder vil bliver afholdt henholdsvis d. 8-11-2008 i Kolding og d. 24-1-2009 i 
Roskilde. Begge dage fra 12.00 – 17.00. 
 
Ad 10) Mulighed for et nyhedsbrev til medlemmerne diskuteres. Vi enes om at nyheder kan sendes 
ud på mailliste. Jan har via medlemslisten fået mailadresser på samtlige medlemmer. 
 
 
 
Tak for et godt møde 
            

 
På bestyrelsens vegne Eva Kiib 


