
Referat DSfBs bestyrelsesmøde 4.6.2010 

 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 

2) Valg af referent 

3) Evt. tlf., mail og andre beslutninger til referat. 

4) Kort orientering fra formand 

5) Kort orientering fra andre 

6) Status for årsmødet 30.9 – 1.10.2010 

7) Arbejdsgrupper (status med mere) 

8) Generalforsamlingen 30.9.2010 

9) Vedtægtsændringer for DSfB 

10)  Drøftelser af strategi for Selskabets fremtid. 

11)  Andet 

12)  Næste møde 

 

Deltagere Karin Hansen, Jan Lundgaard, Kjeld Poulsen, Lone Preisler Blichfeld og Gitte Hestha-

ven. Afbud fra Susanne Bülow, Eva Bøcher Herner og Vibeke Hardam-Nohns (suppleant). 

 

Referat: 

1)  Jan 

2)  Kjeld 

3)  Høringssvar afsendt til SST på udkast til Anbefalinger for forebyggende sundhedsundersøgelser 

for børn og unge. Pressemeddelelse vedrørende svaret er efterfølgende udsendt. 

4)  - KL og Sundhedsstyrelsen har haft en indledende kontakt om at drøfte emnet sundhedsprofiler 

på børneområdet. KL udtrykker interesse for at være i dialog med os. Formanden følger op. 

- Det har stor betydning at medlemmerne orienterer bestyrelsen hvis der iværksættes udredninger, 

konferencer, arbejdsgrupper o.l. indenfor vort området. Det betyder at vi får mulighed for at kontak-

te disse aktører og etablere netværk hvor det er vigtigt og muligt. Bestyrelsen følger løbende op på 

henvendelser. 

5) - Selskabets økonomi: der er god balance i regnskabet. 

- Susanne og Eva vil fortsat repræsentere DSfB i samarbejdet med FAKL’s bestyrelse. Næste møde 

er til august. 

- Gitte har repræsenteret DSfB på sundhedsplejerskernes landsmøde og deltog i debatpanel. Det var 

et godt og positivt møde, hvor Gitte fik mulighed for at advokere for tidlig opsporing, udredning af 

børn med særlige behov ved børn- og ungelæger, faglighed i fokus og tværfagligt samarbejde. Det 

blev der støttet op omkring på konferencen.  

- Konceptet om kombination af sundhedsprofiler og pædagogisk handling ved e-levsundt.nu er 

etableret som et formelt forskningsprojekt på Steno Center for Sundhedsfremme. Gruppen består af 

projektlederne fra de deltagende kommuner. Kjeld er kontaktperson (KjPo@Steno.dk). 

6) Kurset er langt i forlængelse af Folkesundhedsdagene. Prisniveauet er lagt således at hovedparten 

af udgifterne går til forplejning, overnatning og kursusfaciliteter. Tilmelding sker til DSFF, som 

overfører gebyret til DSfB, som står for det videre. Kursusprogrammet er sendt ud til DSfB’s med-

lemmer på mail.  

Begrundelsen for at lægge kurset i forlængelse af Folkesundhedsdagene for at give børn- og unge-

læger mulighed for at møde mange flere af de væsentlige partnere på forebyggelses- og sundheds-

fremmeområdet. Ved at gøre selskabets kursus kortere kan vi holde omkostningerne for deltagelse i 

begge arrangementer på samme niveau som de tidligere Grenå-kurser. Desuden var der i 2009 for få 



medlemmer til at vi kunne fortsætte i Grenå. Selskabet har været i forhandlinger med Dansk Sel-

skab for Samfundsmedicin om et fælleskursus. Dette har ikke kunnet lade sig gøre i 2010. Bestyrel-

sen finder derfor at koordineringen med Folkesundhedsdagene er en virkelig god løsning, som kan 

være med til at børn- og ungelæger med tiden bliver mere synlige i den store folkesundhedsindsats 

og at kvaliteten sikres fremover.  

Der er forespurgt om man kunne lave en fælles tilmelding og opkrævning for Folkesundhedsdage 

og Selskabets årskursus. DSFF har meddelt at dette ikke kan lade sig gøre. DSfB betragter årsmødet 

som et modul i forlængelse af og indholdsmæssigt byggende på det der foregår på folkesundheds-

dagene og bestyrelsen opfordrer derfor til at man melder sig til begge arrangementer.  

Der sendes en reminder ud til medlemmerne, hvor tilmeldingen fremrykkes fra 15. august til 1. au-

gust, da aftalen omkring afbestilling med Nyborg Strand er blevet skærpet. Jan fremsender en invi-

tation til Sundhedsplejerskernes bestyrelse om en friplads på vort kursus, sådan som selskabet har 

fået en friplads på deres landsmøde. 

Bestyrelsen finder det beklageligt at et privat kommunallægefirma, har udbudt et kursus i august, 

hvor programmet er delvist sammenfaldende med DSfB’s kursusprogram. 

7) DSfB er blevet spurgt fra Miljømedicinerne om vi finder basis for tættere samarbejde også om 

konkrete projekter. Det er bestyrelsen meget positivt stemt for og går videre med at finde medlem-

mer som vil være med. Man må gerne melde sin interesse. 

 

Punkterne 8- 11 kunne ikke nås hvorfor de udsættes og søges klaret delvist på mail.  

 

Næste møde er onsdag 18/8-2010 kl. 10-16. 

 

Kjeld 

 


