Bestyrelsesmøde i DSfB
6.3.2010 kl. 11 – 16
(ændret fra 20.3.2010)
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Eventuel tlf., mail eller andre beslutninger, som skal føres til referat
4) Kort orientering fra formand
5) Kort orientering fra andre
6) Økonomien
7) Beslutning omkring afløser for Grenåmødet / årsmødet
8) Visioner med mere for DSfB
9) Fordeling af opgaver og poster
10) Hørings svar med mere i forhold til ” høringsudkast vedr. de forebyggende sundhedsydelser
for børn og unge”
11) Vedtægts ændringer i forbindelse med navne skift til DSfB
12) Andet
13) Næste møder
Referat
Deltagere Eva Bøcher Herner, Karin Hansen, Susanne Bülow, Jan Lundgaard, Kjeld Poulsen
Lone Preisler Blichfeld og Gitte Hesthaven var forhindrede i at deltage fordi mødet blev flyttet.
Vibeke Hardam-Nohns deltog ikke (suppleant).
1)
2)
3)
4)
5)

Karin
Kjeld
Ingen
Høringsmateriale fra SST (se punkt 10)
Henrik Greiffenberg, Holbæk Kommune, deltager i SST’s nystartede arbejdsgruppe om
overvægt hos børn.
6) Økonomi:
a. Der er indbetalt medlemskab for 50 medlemmer, hvilket er seks mindre end sidste år.
Det er stort set den samme skare som fortsætter – otte har meldt sig ud, hvoraf flere
er gået på efterløn/pension/ud af feltet. Der er opkrævet 150 kr. pr medlem, hvilket
fejlagtigt er 50 kr. mindre end de 200 kr. som blev vedtaget på generalforsamlingen.
Det besluttes at der ikke opkræves yderligere i denne periode. Derudover har DSFF
betalt 100 kr. pr medlem.
b. Det besluttes at den der afholder mødet modtager 50 kr. pr deltager til forplejning.
7) Som nævnt i referatet fra sidste møde er samfundsmedicinerne selv var godt i gang med at
arrangere deres årsmøde 2010. Imidlertid har FAKL været forhindret i at deltage i planlægningen og vi nu er i så stor tidsnød, at bestyrelsen for DSfB ser sig nødsaget til at tage hånd
om der tages hurtige beslutninger om tid, sted og indhold, så det kan meldes ud til medlemmerne og bidragsydere. Bestyrelsen overtager ansvaret for straks at iværksætte det videre
arbejde med årskursus 2010.
8) DSfB ønsker konkret at arbejde for at der etableres forskning på det kommunale børn- og
ungeområde og det vil være oplagt at satse på at anvende de epidemiologisk-pædagogiske
overvågningssystemer som allerede bruges i flere kommuner. Der er kommet en uformel

henvendelse fra Steno Health Promotion Center og Århus Universitet om at gå ind i at understøtte mulighederne for i fællesskab at starte forskning indenfor ovenstående felt. Overordnet vil DSfB styrke og målrette arbejdet hen mod at der indenfor en overskuelig årrække
oprettes forskningsstillinger, som skal danne grundlag for en evidensbaseret praksisforskning på det kommunale børn- og ungelægeområde. DSfB skal være en aktiv spiller med alle
relevante forskningsmiljøer, hvilket kræver at medlemmerne selv ser et potentiale og har
ambitioner om at bidrage til at vi bygger fremtidens fagområde op på et videnskabeligt fundament. Bestyrelsen beslutter at gå videre med at sondere mulighederne for at indgå i at udvikle på denne platform. Der er et ønske om at strategien bliver et emne på det kommende
årsmøde.
9) Kjeld har i sit nye job på Steno fået mulighed for at fortsætte samarbejdet med kommunerne
om monitorering og handlekompetence for skolebørns sundhed og afsøge om der er et reelt
potentiale for at inddrage det som en del af centrets forskningsportefølje. Det har givet mulighed for at blive i bestyrelsen for DSfB.
10) Høringsudkast til Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge mailes
ud til medlemmerne, i fald de ikke skulle have fået det endnu. Der er en meget kort høringsfrist (9/3), så det er ikke muligt at sende kommentarer til bestyrelsen. DSfB’s kommentarer
vedhæftes referatet.
11) Det formelle er nu på plads så selskabets navn er Dansk Selskab for Børnesundhed (DSfB).
12) Andet:
a. Modtaget invitation til gæsteplads på Sundhedsplejerskernes landskonference. Gitte
har mulighed for at deltage den anden dag, som også er den fagligt meste relevante
for DSfB.
b. Modtaget henvendelse om selskabet kunne blive formidler af henvendelser og orienteringer fra SST, da vi erfarer at dette allerede sker til sundhedsplejerskerne. Jan tager kontakt med SST.
c. Forespørgsel fra FAKL om deltagelse i fællesmøder mhp. øget samarbejde – Eva og
Susanne tager kontakt til FAKL.
13) Næste møde er fredag den 4. juni.
Kjeld Poulsen
6/3-10

