Referat af bestyrelsesmøde i DSfB den 24.5.14.
Til stede: Lone Preisler Blichfeld, Karen Margrethe Nyholm, Tove BIlleskov, Eva Bøcher Herner og Tine
Keiser-Nielsen
1.Siden sidst:
Lone (Århus) oplyser, at kommunallæge i Herning er fyret.
Tove (Ishøj) oplyser, at Ishøj opnormerer kommunallægestillingen lidt.
Eva (Herlev) i Herlev skal kommunallægerne overtage lægedækningen i kommunens misbrugscenter.
Lægerne bevæger sig væk fra børneområdet. Mest hensigtsmæssigt, hvis en anden indgår i det faglige
udvalg i skolesundhed.dk.
Tine (Rudersdal) oplyser at der I Rudersdal er der stor fokus på PCB. Tine har været til UNICEF årsmøde og
modtaget årsberetning. Børnekonventionen har 25 års jubilæum nov. 14. Evt kunne børnesundhedsprisen
kunne gå til noget i den stil. Tine har været ude og undervise lærerstud. i sundhedsfaglige emner.
Karen Margrethe(Gentofte) orienterer om arbejde med et flygtningebarn m hepatitis B (Gentofte).
3. Kursus i efteråret 2014
Folkesundhedsdage er den 29. og 30. september. Vores møde er den 30. september og 1. oktober, i
forlængelse af Folkesundhedsdage. Der er bestilt plads til 20 på hotellet. Tove kontakter kongrescentret
mhp pris. Måske ca. 2500 kr. for medlemmer og 3000 kr. for ikke medlemmer.
Lone opdaterer og medbringer kursusbevis. Eva medbringer evaluering til kurset.
Lone mailer programmet til Ole. NB Lone skal løbende have besked om tilmeldinger.
Programmet drøftes. Alle skal opfordres til at medbringe årsrapporter, relevante brochurer, postere mm.
Det foreslås, at hver enkelt læge holder et minioplæg om en spændende arbejdsfunktion. Foreløbig plan:
Karen Margrethe/ kommunal hygiejnestruktur,
Tove/overvægt,
Lone/ genoptræning af cerebral parese,
Tin/ PCB
Eva: misbrugsbehandling
4 Generalforsamling efterår 2013: Foregår den 30. september kl 18 i forbindelse med at DSfB også afholder
årsmøde. Dagsorden laves (Lone). Eva, Tine og Karen Margrethe er på valg. Alle genopstiller.
5. Evt.
Lone har været til FAKL generalforsamling i Odense som den eneste uden for bestyrelsen. Og orienterer
om vejledningen: Opsporing af overvægt og tidlig indsats i skolealderen fra SST 2014.

Næste møde: Fredag den 5. september hos Karen Margrethe.
Ref Eva

