
Referat af Bestyrelsesmøde i DSfB, 15. juni 2012 i Kbh. 
 
Alle var til stede i bestyrelsen: Lone Preisler Blichfeld, Tine Keiser-Nielsen, Eva Bøcher 
Herner, Karen Margrethe Nyholm, Tove Billeskov, Birgitte Brinck 
 
Dagsorden: 
1) Godkendelses af referat  
2) Siden sidst 
3) Årsmøde 
4) Generalforsamling  
5) Status for redegørelsen Vejledningen ”skolesundhedsarbejde” 
6) Evt. 

 
Tine var ordstyrer og Eva referent. 
 
Ad 1 Godkendelse af referat: Fint ref. % kommentarer.  
 
Ad 2 Siden sidst 

• Bankforbindelse: Alt ok nu. 
• Fremtidige høringssvar: Vi bruger skabelon fra KL i en forsimplet udgave. Vi sørger for at 

fremtidige høringssvar kommer på hjemmesiden i en speciel mappe. Indtil videre udarbejdet 
svar om; hjemmetræning, smitsomme sygdomme og sundhedslov. Forebyggelsespakker har 
vi haft til høring, det ser fint ud, og vi har ikke udarbejdet noget høringssvar. Vi vil være 
opmærksomme på den næste runde forebyggelsespakker.   

• Samarbejde med FAKL: Endnu ej dato for møde. Birgitte/Tove undersøger om FAKL 
inviterer til frokost og arr. dato. 

• Kommunallægenet: Mange får aldrig lagt dokumenter på siden. Tine og Birgitte melder sig 
som webredaktører, hvortil dokumenter kan sendes, hvis man ikke selv kan finde ud af at 
lægge noget på hjemmesiden. 

• Samarbejde med DSfF: Lone bliver inviteret til bestyrelsesmøder, som foregår i Kbh. Der 
holdes 4-6 møder årligt. Lone vil spørge om det er ok, at vi fra Kbh. deltager på skift. 

• Lægesituationen: Det ser ikke godt ud. Der skæres meget overalt. 4/19 kommuner har 
kommunallæge i region Midt. Selskabet har stadig ca. 40 medlemmer. 

• % nyt fra www.skolesundhed.dk 
 
 
Ad 3 Årsmøde næste år 

• Ole Refstrup står for det administrative arbejde med Nyborg Strand, inddragelse af betaling 
mm.  

• Endeligt program til årsmødet skulle gerne være færdigt 1.7, altså inden sommerferiens 
start. Vi mailer sammen om det sidste. 

• Tine/Birgitte sørger for at invitation til årsmødet lægges på kommunalægenet.dk 
• Tove sørger for at invitation til årsmøde sendes til kommunallæger i HS, Sjælland og 

Bornholm. Lone sørger for invitation til resten af Danmark. 
• Lone udarbejder udkast til følgeskrivelse til invitationen bla med opfordring til at medbringe 

evt, egne årsrapporter eller andre relevante skrivelser, medbringe poster eller melde sig til 
Lone, hvis man gerne vil holde oplæg på årsmødet.  

http://www.skolesundhed.dk/�


• Eva kontakter C. Brot mhp. emner på dagen, gerne forebyggelsespakker. 
• Birgitte finder ud af om FAKL formand Claus kan deltage. 
• Eva/Tine kontakter ELI mhp oplæg om feks. antibiotikaresistens, hygiejne feks i skoler, 

forebyggelsespakker i hygiejne og indeklima, (hygiejne netværk i kommuner), smitsomme 
sygdomme. 

• Lone, Birgitte Karen Margrethe og Tove står for oplæg om B og U psykiatri. 
 
Ad 4 Generalforsamling  
Planlægges til den 26. september. Lone laver udkast til dagsorden. 
 
Ad 5 Status for redegørelsen ”Skolesundhedsarbejde” 
Birgitte og Tine har begge afleveret deres bidrag. Redegørelsen skal være færdig i efteråret 2012. 
 
 
 
Ad 6 Evt. 
Ugeskrift for læger: Vi skal være opmærksomme på om nogle fra Selskabet eller andre 
kommunallæger er interesserest i at udarbejde en artikel til UFL omhandlende Nyt fra selskaberne. 
Deadline er formentlig nov/dec 2012. Inklusion og hygiejne i skoler drøftes. Alle tænker over 
emner. Hvis ingen i bestyrelsen kan overkomme at udarbejde artikeludkast skal alle 
kommunallæger spørges.. 
 
Highligts: 

• Husk Folkesundhedsdage 24-25. september, tilmelding:  www.dsfb.dk (senest 10.8). 
• Husk Årsmøde for kommunallæger 25-26. september, tilmelding:  www.dsfb.dk (senest 

10.8). 
• Tine og Birgitte er webredaktører for kommunallægenet. Har du noget du gerne vil have på 

www.kommunallægenet.dk, kan du sende dokumentet til Tine/Birgitte, så lægger de 
dokumentet på hjemmesiden (hvis du ikke selv kan). 

• Artikel-idé til Ugeskrift for læger ”Nyt fra selskaberne”. Hvem skriver noget? 

http://www.kommunallægenet.dk/�

