
Referat af møde i selskab for DSfB den 16. november 2012, 
Deltagere: Tove Billeskov, Lone Formand, Eva Bøcher-Herner, Tine Keiser-Nielsen, Birgitte 
Brinck 
Karen Margrethe Nyholm. 
 
Punkt 1 og 2. Valg af dirigent og referent. 
Tine blev valgt til dirigent og Eva til referent. 
 
Punkt 3. Opfølgning på ref. Fra sidste møde 
Lov vedr. ændringer af lægekonsulentens rolle på vokenområdet er vedtaget. Vi regner derfor med 
en henvendelse fra FAKL vedr. kommunallægens deltagelse i § 50 sager. (henv. Til 
socialministeren vedr. vigtigheden af den lægefaglige del af §50-undersøgelserne). 
 
Punkt 4. Evaluering af årsmøde og ideer til næste årsmøde 
Meget positive evalueringer, relevante emner, specielt meget positive evalueringer af A. Poulsen. 
Lone sender en tilbagemelding til A Poulsen. Desværre ingen postere eller korte oplæg. 
Endnu ingen tilbagemelding fra Ole vedr. årsmødets økonomi. Tove går videre med den sag. 
Ideer til næste års møde: Gerne mere tid til kommunallægernes egne projekter. Fremover bør alle 
deltagere udfylde ark inden deltagelsen hvor bla. Kommunens projekter beskrives og relevante 
rapporter, bla årsrapporter medbringes.  
Næste årsmøde lægger vi igen op ad Folkesundhedsdagene, som afholdes mandag den 3o. 
september til tirsdag den 1. oktober 2013. Vores næste årsmøde afholdes fra tirsdag den 1. 
oktober kl 15 til onsdag den 2. oktober kl 16.  
Der er afsat 20.000 kr til næste årskursus mhp. fx eksterne foredragsholder el. lign. 
 
Punkt 5. Drøftelse af bestyrelsens opgaver og møder i det kommende år. 
Vi genopfriskede formålet med DSfB:  
"Fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats overfor børn 
og unge i Danmark" 
Enighed om, at vi som minimum ønsker følgende i det kommende år:  

o At udarbejde af høringssvar på børnesundhedsområdet ( Lone sorterer i henvendelse 
vedr. høringssvar og sørger for at alle relevante fremsendes til bestyrelsens 
medlemmer)  

o At være fagligt opdaterede på børnesundhedsområdet og at formidle denne viden til 
selskabets medlemmer  

o At vi fortsat udsender "Nyhedsbrev" sammen med referater fra Bestyrelsesmøderne. 
Nyhedsbrevene indeholder "highlights", med links til DSfB’s hjemmeside for evt. 
yderligere oplysninger. Ved hvert bestyrelsesmøde aftales, hvilke "highlights" det 
kommende Nyhedsbrev skal indeholde  

o At afholde kurser for medlemmerne: Som minimum afholdes årsmødet jf. punkt 4.  
o At sørge for et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder FAKL, 

Dansk Selskab for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen, KL m. fl. Vi blev enige om, at 
vi udarbejder en kort skrivelse til vores samarbejdspartnere , hvor vi orienterer om 
den nye bestyrelse og inviterer til et godt samarbejde fremover. Birgitte udformer 
udkast.  



Mødedage: fredag den 15. marts (Tove), fredag den 7 juni (Tine) og 6. september (Karen-
Margrethe). 
 
Punkt 6 Godkendelse af generalforsamlingasreferat 
Referatet godkendt. 
 
7. Artikel i UFL. 
Eva kan evt. lave noget ingen andre har mulighed for tiden. Tine og Birgitte vil evt. lave et indlæg 
næste år. 
 
Punkt 8. Viden vedr. Gillberg 
Retssag mod Gillberg pga destruktion af data.  
 
Punkt 9. Solbeskyttelse ved Eva 
Vi skal huske at videresende de månedlige informationsbreve fra SST til sundhedsplejer til 
kommunallægenet.dk. (Birgitte og Tine) Lone sørger for at de kommer på selskabets hjemmeside.  
 
Punkt 10. Drøftelse af brugen af skolesundhed.dk.  
Problemer m det nye skema, meget besværligt at arbejde med. Mange uklarheder. Eva tager kontakt 
til Carsten. 
 
Punkt 11. Eventuelt 
Fælleskommunal sundhedsprofil 2010-12, publiceres hvor? Kommunallægenet.dk, Lone tager den 
med til Århus og taler med Britta, Eva sender den til Odense og Aalborg, K Margrethe kontakter en 
journalist vedr råd til publicering. Pressemeddelse? 
Vedr. Unicef, aftalt at Karen-Margrethe er suppl, for Tine  
Vigtigt at holde heldagsmøder med de kommunallæger, der findes i Regionen! 
Emne til næste møde evt. bog om kommunallægearbejdet.  
Highligts: 
Bestyrelsesens konstituering 
Næste årsmøde lægger vi igen op ad Folkesundhedsdagene, som afholdes mandag den 3o. 
september til tirsdag den 1. oktober 2013. Vores næste årsmøde afholdes fra tirsdag den 1. 
oktober kl 15 til onsdag den 2. oktober kl 15.  
Fælleskommunalsundhedsprofil udkommer november 2012 
Referent Eva Bøcher Herner 
  
 


