Referat af møde DSfB bestyrelsesmøde den 1. april 2011. Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.
Tilstede: Tine Keiser-Nielsen, Lone Blichfeld, Gitte Hesthaven, Margareta Maunsbach, Eva
Bøcher (fra kl. 11) Karin Hansen fraværende.
1. Opfølgning fra sidst
Medlemslister fra FAKL: Lone B har haft kontakt med Claus Maltha, og det kan ikke lade sig gøre
at få medlemsliste over FAKL medlemmer, dette grundet regler i Lægeforeningen om opbevaring af
medlemmers data.. Lone vil derfor arbejde på at få adresser på alle medlemmer i DSfB, men vi kan
lave konkrete henvendelser og spørge FAKL om de vil videresende til FAKL medlemmer, hvis vi
har noget af interesse til en bredere kreds, der skal annonceres. Ligeledes vil vi kunne annoncere
via DSFF (Dansk Selskab for Folkesundhed).
Lone har sendt vores referater til Ole Refstrup til at lægge ind på vores hjemmeside.
Lone. Mht logo er der ikke foretaget mere endnu.
Mht newletter, vil det være aktuelt at få det konstrueret når vi har fået lavet en mere komplet
medlemsliste. Tine vil påtage sig dette. Indhold: komprimeret udgave af bestyrelsesmødereferat(erne).
Tine fortæller at man hos dem har afholdt møde om indsendelse af abstract til europæiske
folkesundhedskonference i november i Kbh. Der er bl.a. opdeling i forskning og praksis.
Kontakt til miljøfraktionen - Lone vil følge op.
Temadag den 27/5 hos FAKL, lokalisation Lægeforeningens lokaler (vist). Karin /Eva / Tine aftaler
hvem der deltager.
Kommunallægenet. Intet nyt i dag (Karin fraværende)
2. Høringssvar – Fysisk aktivitet, Ny frist er 12/4-11. Kommentarer kan sendes til Lone B senest
8/4 , så samler hun og svarer Sundhedsstyrelsen.
3. Børnesundhedsprisen: Medlemmernes indstilling skel sendes til Fondsbestyrelsen.
Fondsbestyrelsen skal ikke selv komme med forslag. Lone vil bede bestyrelsen v. Søren Jørgensen,
at sende mail til alle medlemmer mhp. at indhente forslag til årets modtager af prisen (incl.
Deadline), til uddeling efterår 2011. Seneste uddeling var 2009.
4. Konference om Unge patienter.
Tine har deltaget i kursus/fyraftensmøde 3/3-11 om emnet i regi af Dansk Pædiatrisk Selskab.
Oplæg om adolescens-medicin. Hvad indeholder dette? Indeholdt et spændende oplæg fra en
schweizisk pædiater som har en adolescens-klinik i hospitalsregi: Problemstillinger: compliance,
unges ansvar for egen sundhed (ikke forældrene). Oplæg ved to yngre personer med kronisk
medicinsk lidelse (ungdomsmedicin i øjenhøjde) som fortæller om overgang fra pædiatrisk til
voksenpatient, med personlige oplevelser fra mødet med lægeverden. Erfaringerne kan appliceres til
børn og unge arbejdet i kommuner o.a. steder. Det var især overgangene som der var fokus på.

5. Kursus :
Eva har undersøgt videre ifht planlægning af DSfB årsmøde i umiddelbart tilknytning til den
europæiske konference 10-12/11 2011. Årsmødet er planlagt fra onsdag den 9/11 morgen til
torsdag 10/11 middag, hvorefter den europæiske konference indledes.
Forslag til overnatning er Cabin hoteller i København. Eva gør research færdig omkring dette.
Præ-konferencen søges annonceret ifm. konferencemateriale.
Emner til konferencen: Børn og Alkohol. Epidemiologi. Symptomer og tegn på alkoholbelastning i
familien.. Barnets reform – hvordan kan den bruges? Børn og unge som drikker. Kommunallægens
rolle som opsporer og behandler…
Alle arbejder videre med ideer til emner og foredragsholdere, og rundsender.
6. Fremtid:
Lone: Spørgsmål om vores medlemstal kan danne grundlag for at man laver et logo? Lone vil
forhøre sig til næste gang.
Evt.
Tine kommer med det forslag at hvis man har modtaget Børnesundhedsprisen er man æresmedlem
af DSfB. Emnet skal følges op mhp. evt. vedtægtsændring på en generalforsamling.
Lone orienterer: Ændring i navnet for Dansk Medicinsk Selskab, som nu hedder
Lægevidenskabeligt Selskab.
Kasserer Gitte orienterer om status i regnskabet.
Opfordring til medlemmer om at indsende Poster/abstracts til Europæisk konference med deadline
1.5.11
Referent: Margareta

