
Referat  af møde i DSfB hos Karen Margrethe d. 24. april 2015 
Til stede: Lone, Karen Margrethe, Eva, Tove, Tine, Birgitte (ref.) 
 
Siden sidst: 

- Rygter om, at der skulle være kommet nye retningslinjer vedr. MRSA. Det er der 
tilsyneladende ikke, men i visse kommuner, er der udarbejdet hygiejneinstrukser, der også 
omfatter MRSA (bl.a. i Rudersdal og Københavns kommune). 
 

- Fælles kursudag med FAKL: Lone har  snakket med Margit fra FAKL vedr. fælles kursusdag: 
Tidspunktet er ikke godt for FAKL (vi har foreslået d. 3. september). Lone vil kontakte FAKL’s 
formand for at aftale nærmere.   
 

- Tine fortæller, at hun har været til møde med  Dialogforums bestyrelse (som hun selv er en 
del af): Der vil blive afholdt en  kursusdag for alle kommunallæger vedr ”kommunikation” 
(finansieres af penge fra det gamle ”kommunallaege.net”) 
 

- Enighed om, at DSfB holder fast i kursusdag d. 3. september, hvor der også afholdes 
generalforsamling i DSfB. 
 

- Vedr. mødedag og generalforsamling d. 3. september: Tove fortæller, at vores formue er ca 
60.000 kr.   

Priser:  
Dagsmøde 9-17 med frokost: 405 kr (tilvalg morgenmad og eftermiddagskaffe hver 16 kr). Hvis der 
også er festmiddag med vin og dernæst kaffe, bliver dagsprisen for hele arrangementet  836 kr. Vi kan 
regne med 15 personer. Tine reserverer. 
 
Diskussion af dagens indhold endte med følgende program, der indeholder 2 hovedtemaer: 1) 
Flygtningebørn samt 2) børn med socialmedicinske/psykiatriske problemstillinger/”særligt 
sensitive børn”. Desuden er der rig mulighed for medlemmerne til at bringe relevante temaer 
op i den sidste session på dagen.  
Kl 9-10 : Kaffe og intro 
 
Kl 10-12: Flygtninges helbred/helbredsundersøgelser jf lovgivn.og jf. indlæg i Dagens Medicin i 
denne uge.  Tine sørger for at kontakte foredragsholder. 
 
Kl 12-13: Frokost  
 
Kl 13-14.45: Børn med socialmedicinsk/psykiatriske problemstillinger: Hvad er de aktuelle 
problemstillinger,- er der tegn på en gruppe af ”særligt sensitive” børn, eller er det et nyt navn for en 
velkendt gruppe? Birgitte kontakter  Niels Michelsen 
 
kl 14.45--15.00: Pause 
 
15.00-17: Korte indlæg fra medlemmerne (spørg også medlemmerne),- f.eks. hygiejne /MRSA, - 
hjemmetræning, - CPOP (cerebral parese opfølgning jf. bl.a. sundhedsaftalen i region Midt),-  Søren 
vedr. sundhedstjek af unge på ungdomsuddannelserne mv. Bed medlemmer om at komme med 
indslag. 
I har aftalt, at Lone sørger for at kontakte medlemmer direkte i sit område, for at informere om 
mødedag/generalforsamling, og Birgitte sørger for at orientere Anne (Rudersdal), Mya og Susanne 
(Gladsaxe) samt Ivar og Malene (Ballerup) 
 
Herefter følger  Generalforsamling kl  17- ca. 18 og festmiddag kl ca. 18.30, efterfulgt af kaffe. Vi 
regner med at afslutte kl. ca. 21. 
 



Næste mødedato: Mandag 15. juni kl 14-16 hos Birgitte Brinck, Peter Bangs vej 26, 5. sal (hvis 
det skønnes nødvendigt. I modsat fald kan vi evt. nøjes med at maile). Et tema, vi skal have op 
på et kommende møde er overvejelser vedr. at udvikle selskabet til at omfatte alle kommunallæger 
(hvilket vi har fået mandat til at gå videre med). 
 
 


