
Referat fra bestyrelsesmøde i Selskab for Børnesundhed den 26.11.10 

 

Punkt 1: Præsentationsrunde 

 

Punkt 2: Evaluering af Årsmøde i Nyborg 

36 deltagere til mødet, evaluering fra 23 deltagere. Overvejende positive tilbagemeldinger. Tilfredshed 

med at det var lagt sammen med  Folkesundhedsdage, og der var tid til dialog og fordybelse. 

Anfægtelser over  for IT problemer. 

Ønsker for næste år: 

Flere konkrete emner; feks hjemmetræning, flere faglige oplæg og ikke kun metoder . Gerne højere 

fagligt niveau (relatere til undelandske undersøgelser). Gerne Golden Standarts inden for flere emner.  

Husk at tænke kommunallægen bredt ind. Kvalitetessikrings af kommunallægens ydelser? 

Gerne genoptage endags kurser i Odense. Evt. arrangere privat overnatning?  

Der bør være et overskud på 18.246 kr, men endeligt regnskab er først færdigt til december 2010.  Ole 

Refstrup fra Selskab for Folkesundhed har  assisteret  til dette kursus, der er ikke betalt ekstra for dette, 

da det er en af medlemsfordelene ved at være en fraktion af Selskab for Folkesundhed. 

 

Punkt 3: Kursus næste år 

Europæisk kursus: 10-12. november 2011. Der aftales at afholde Årskurset næste år i starten af det 

europæiske kursus.  

Den nye kursusgruppe består af Lone Blichfeld, Tine Keiser-Nielsen og Eva Bøcher Herner. 

Lone kontakter Ole mht eupæisk kursus og abstracts deadlines. Tine og Eva sørger for mail til alle vedr. 

Kurset, så snart  vi har oplysninger fra Lone.  Endvidere vil der blive efterlyst abstracts til det europæiske 

møde. 

 

Punkt 4: Vedtægtsændringer vedtaget ved generelforsamlingen 

Ændringer, som er vedtaget ved generalforsamlingen 2010 skal skrives ind i Selskab for Børnesundheds 

vedtægter: Lone og Karin  

 



Punkt 5: Regnskabsåret ændres. Hvordan? 

Regnskabsår går fra 1. maj i Selskab for Børnesundhed og fra 1. jan for Selskab for Folkesundhed, 

fortsætter uændret.  

 

Punkt 6: Høringssvar Smitsomme sygdomme 

Tilbagemelding fra SST. Lone kontatet af journalist, der ville høre nærmere til høringssvaret. 

 

Punkt 7: Høringssvar i februar 2011 Fysisk aktivitet – Håndbog om forebyggelse og behandling 

Der besluttes, at alle kommunallæger skal tilbydes at komme med kommentarer til høringsudkastet: Eva 

sender mail ud til alle sammen med ref.  

 

Punkt 8: Fremtiden og samarbejde med relevante samarbejdspartnere 

SST; nyhedsbreve fra Annette Poulsen . Aftales at nyhedsbrevene fremover vil blive videresendt til 

Claus/kommunallægenet.dk: Karin 

Samarbejde med FAKL: Eva, Karin og Tine kommer på skift til fremtidige FAKL møder.Karin tager den 

primære kontakt til Claus. 

Samarbejde med Fraktion for Miljø og Folkesundhed.  (Gitte finder ud af det konkrete i henvendelsen og 

mailer ud om emnet til alle, måske Tine). 

Samarbejde med Selskab for Folkesundhed:  Lone samarbejder og har kontakt til Ole Refstrup. 

Kontaktperson til øvrige møder: kan veksle alt hvor møder afholdes. 

Samarbejde med Kommunallægenet.dk: Karin 

Samarbejde med Carsten Obel, www.skolesundhed.dk: Eva 

 

Punkt 9: Kort referat fra Workshop om sundhedspersonales behov for ny viden om kemikalier og 

behovseffekter i SST den 18.11.10 

5 forskellige faggrupper (praktiserende læge, kommunallæge, sundhedsplejeske, jordemoder og 

arbejdsmediciner) fremlagde oplæg om behov for ny viden om kemikalier og helbred. ELI er beskåret 

meget og flere af den type opgaver vil overgå til kommunallægerne 

 

http://www.skolesundhed.dk/


Punkt 10 Evt. 

Bilag for billetter og kontonumre mailes/tilsendes til Gitte efter hvert møde. 

Fonden; Vi kan som enkeltpersoner bare sende forslag til Fondsbetsyrelsen. 

Overvægt: Godt at Birgitte Brinch har sendt spørgsmål til SST desangående. Vi afventer SST svar. 

Antal medlemmer: Lone undersøger medlemsantal via Selskab for Folkesundhed 

Europæisk ungdomsmedicinsk konference juni 2011. Karin sørger for besked til Kommunallægenet.dk 

Fremtidige møder 10-15: 21. januar i Kbh, 1. april i Århus og 25. maj i Kbh. Tine undersøger mulighed for 

afholdelse af møde jan 2011. 

 

Eva Bøcher Herner 

 

 

  


