Referat møde i DSfB 14. Marts 2014
Tilstede: Lone, Eva, Karen-Margrethe, Birgitte og Tine
Afbud fra Tove
Mødeleder: Lone
Referent: Tine
1: Siden sidst
Ny procedure for referatskrivning: referenten sender det godkendte referat til Ole i DSfF
Lone interviewet til Kristeligt dagblad angående diæter og fastekure ift børn
Vi drøfter en indsats for at få nye kommunallæger med i selskabet
Tine skal undervise lærerstuderende på modul om særlige børn om ulighed i sundhed mm.
2: Kursus efterår 2014, planlægning
Lone har haft kontakt med Ole. Der er reserveret til 20 personer den 30. September - 1.
Oktober 2014 i forlængelse af folkesundhedsdage 29.-30. September
Tidsskabelonen genbruges fra sidste år - dog starter vi med oplæg kl 15.30 tirsdag og der
serveres kaffe fra kl 15
Emner:
ønsker fra evaluering efter kursus i 2013: nogle ønsker er overordnede, for eksempel om
kommunal struktur, kommunallægens placering og branding. Andre ønsker mere specifikke
faglige emner som antikonception, søvn og hygiejne
Forslag til program:
Tirsdag
15-15.30 kaffe
15.30 pangoplæg fra Stine Bosse, Asger Åmund el anden, der kan indgyde energi,
optimisme og fortsat gåpåmod til kommunallæger
16.30 oplæg - evt Lones oplæg om PPR
17.30 pause
18.00 børnesundhedspris og derefter generalforsamling DSfB
19.30 middag mm
Onsdag
9.00 - 10.30 oplæg Eva og Karen-Margrethe med undersøgelse af kommunallægens
arbejdsfunktioner, efterfulgt af korte oplæg fra kommunallæger med eksempler på særlige
funktioner Feks hygiejne, kommunale beslutningeprocesser
11: korte oplæg med nyheder på børneområdet: prævention, øjenbetændelse, vækstkurver,
oplæg om dialogforum ved Henrik Greifenberg
Kliniske retningslinjer ADHD evt under Lones oplæg
12-13 frokost
13-15 Oplæg fra Seruminstituttet evt nye retningslinjer for desinfektion ( Christian Stab
Jensen. Birgitte kontakter)
15-15.30: afrunding og evaluering
3. Nyt angående vækstkurver:
Fortsat uafklaret, vejledning fra SST endnu ikke udkommet.
4: hjemmeside:
i følge Ole Refstrup fra DSfF kan vi bruge hjemmesiden til det vi gerne vil. Vi skal bare sige
til, hvis vi vil have noget lagt ind. Vi vil gene have et indlæg om Børnesundhedsprisen. Lone

kontakter fonden v Britta Weyer angående dette. Vi drøfter relevante link, der kunne lægges
på siden - for eksempel link til dialogforum
5: ADHD kliniske retningslinjer:
Høringsfrist i dag. Eva samler vores kommentarer i et kort høringssvar. Vi vil drøfte
retningslinjerne på kurset efterår 2014, hvis den endelige udgave er udkommet til den tid.
6: Fremtiden for selskabet
Vi fortsætter med de samme opgaver, og synes stadig vi har en meget vigtig funktion mht. at
”holde sammen” på os kommunallæger og styrke fagligheden. Vores årsmøde er en meget
væsentlig del af denne funktion. Vi skriver høringssvar og vi blander os her og der i debatter
vedr. børnesundhedsspørgsmål,- kort sagt, - vi gør det så godt vi kan.
7: dialogforum.
Der er brug for at sikre, at alle er inviteret til at være med. Nogle er tilmeldt, men får ikke
besked, når der er nye indlæg. Er alle indlæg fra Kommunallæge.net lagt over på den nye
portal? Birgitte følger op og spørger Henrik Greifenberg om han vil holde oplæg på årsmøde
efterår 2014
8: Evt:
Birgitte har skrevet artikel til UfL om indlæg fra selskabet om miljø
Sundhedsplejerskerne laver et selskab for børneforskning. Alle er velkomne til at være med

