
Referat fra bestyrelsesmøde i DSfB den 21. januar 2011 

1. Opfølgning fra sidste møde: 

Regnskab: Gitte beretter at budgettet balancerer fint ift udgifter. Lille overskud fra kursus. Får 

ikke udgifter til kommunallaegenet som budgetteret. Har et lille overskud på nuværende 

tidspunkt på ca. 20.000 kr. 

Medlemslister: Aktuelle medlemstal er 43 medlemmer. Vil oprette et sted på hjemmesiden 

hvor f.eks. referater vil blive lagt ud, bl.a. mhp at vænne medlemmerne til at gå på 

hjemmesiden regelmæssigt. Alternativt vil Lone sende mail til alle medlemmer med link til 

referatet på hjemmesiden. Medlemslisten for DSfB bruges til f.eks. referatudsendelse.  

Samarbejde med fraktionen Miljø og Folkesundhed: nuværende bestyrelse for DSfB 

udtrykker interesse for samarbejde. Lone tager kontakt til miljøfraktionen for at orientere om 

positiv interesse for samarbejde. Tine vil gerne deltage i samarbejdet. 

2. Kursus efteråret 2011: 

Kursusledelse: Eva, Tine, Lone 

Eva vil undersøge muligheder for overnatning, sted, priser. Eva melder ud til medlemmer om 

dato for kursusdag. 

Overvejer dato for eget kursus i forlængelse af European Public Health Conference der er 

10-12. november 2011. Forslag til eget kursus kunne være 9. november 2011, hvor der er 

planlagt prækonference for EUPHA. Generalforsamling for DSfB kunne være om aftenen 

den 9. november.  

Forslag til mulige emner: Barnets Reform og konsekvenserne af ændringerne i Serviceloven, 

seksuel sundhed evt. med deltagelse af Sex & Samfund, unges misbrug, alkoholforbrug i 

børnefamilier / konsekvenserne for børn i familier med overforbrug af alkohol.  

3. Temadag, evt. samarbejde med FAKL: 

FAKL inviterer til frokost d. 27. maj 2011 mhp strukturering af temadag, gerne i samarbejde 

med samfundsmedicinere. Tine er tovholder ift hvem fra DSfB der deltager i frokost. FAKL 

foreslår temadag i september, tidspunktet vil dog være meget tæt på årsmødet i november. 

Alternativt tidspunkt for temadag kunne være ultimo august 2011.  

4. Temadag ved specialespecifikke kurser: 

Invitation fra Sundhedsstyrelsen til videnskabelige selskaber om temadag om 

specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse d. 23. marts 2011 kl. 9-16. Gratis 

deltagelse. Overordnede tema: Matcher videreuddannelsen til speciallæge det fremtidige 

behov?  

På nuværende tidspunkt skønnes det ikke relevant at sende repræsentant fra selskabet. 

 

 



5. Kommunallaegenet: 

Enkelte medlemmer har svært ved at komme på Udviklingsforum. Andre tekniske spørgsmål 

om udviklingsforum / kommunallaegenet bringes på bane. Disse vil forsøges afklaret til 

næste bestyrelsesmøde. 

6. Vækstkurver: 

Usikkerhed om hvorvidt man skal bruge Cole´s vækstkurver, WHO´s kurver eller kurver fra 

DPS. Enighed om at man i sine rapporter redegør for hvordan man definerer overvægt/cut-

off værdier. Afventer Sundhedsstyrelsens udmelding om hvordan man definerer overvægt.  

7. Vejledning om de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge: 

Er udkommet og kan rekvireres via Sundhedsstyrelsen hvis man ikke har modtaget den. 

8. Børnesundhedsprisen: 

Enighed om at Lone opfordrer Fondsbestyrelsen for Børnesundhedsprisen til at uddele 

Børnesundhedsprisen ifm årsmødet i november 2011.  

9. Fremtid:  

10. ”Unge patienter hvor hører de til” møde d. 3.3.11, arrangeret af DPS  Ungdomsmedicinsk 

Videnscenter.  

Tine deltager som repræsentant for selskabet. 

11. Notat fra Sundhedsstyrelsen til sundhedsplejens orientering: 

Annette Poulsen sender månedsbrev fra SST til sundhedplejen med Sundhedsstyrelsens 

logo til Ole Regstrup, der får det lagt ind på hjemmesiden.  

12. Logo: 

DSfB har ikke et logo. Muligheder drøftes.  

13. Evt: 

Bestyrelsen vil udarbejde nyhedsbrev, der udsendes sammen med referat fra 

bestyrelsesmøder. Tine er nyhedsredaktør. 

Eva: der er udkommet to anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om galdevejsatresi hos 

spædbørn. Medlemmerne opfordres til at sætte sig ind i disse anbefalinger. 

Obs! Deadline for poster til EUPHA-konference d. 1. maj 2011.  

Enighed om at bespisningsbeløbet til bestyrelsesmøder fastsættes til 60 kr. pr. person. 

Næste bestyrelsesmøde: fredag d. 1. april kl. 10-15, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. 

 

 


