
Referat fra LFBU bestyrelsesmøde 21/3-2009 

Deltagere: Anette Storr-Paulsen, Eva Kiib, Gitte Hesthaven, Jan Lundgaard, Jens Holm-Pedersen, Kjeld 
Poulsen 

Fraværende: Susanne Bülow, Vibeke Nohns 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Orientering om camp-DR. ”Når mor og far drikker”                 
3) Økonomi,                                                                                           
4) Sundhedsplejerskernes landskonference.                                   
5) Fraktionernes møde med DSFF’s bestyrelse 24/3                      
6) Grenå kurset 
7) Evt. 

 

1) Dagsorden godkendt 
2) Jens deltog i Camp-DR ”Når mor og far drikker”. Oprindeligt var LFBU ikke inviteret, så Jens havde 

har taget initiativ til at invitere sig selv. Det var en meget spændende dag, og der var flere 
berøringsflader, hvor det var relevant at markere, at vi har en ressource, der gerne må trækkes på. 
Det er en illustration af at vi, som børn-  og ungelæger skal holde os til og synliggøre os, når der er 
den slags nationale initiativer. Der blev udarbejdet en Afhængighedserklæring, som findes til sidst i 
referatet.  

3) Jan redegør for økonomien. Jan har gjort et stort arbejde for at få historikken i forbindelse med 
sammenlægningen med Dansk Selskab For Folkesundhed klarlagt, så der er skabt 
regnskabsmæssigt overblik. Men vi må også erkende at økonomien er stram. Ved en fejl har Jan 
ikke fået adgang til obligationskontoen. Bestyrelsen beslutter at Jan kontakter banken mhp. at få 
adgang til kontoen. 

4) LFBU er inviteret til Sundhedsplejerskernes landskonference, som er et vigtigt forum at deltage i. 
Jens deltager.  

5) Jens deltager også på DSFF’s bestyrelsesmøde. Den del af dagsordenen, som omhandler 
fraktionerne, drøftes.   

6) Grenå mødet bliver afholdt 18-21/8. COK har udtrykt bekymring for, at vi ikke er nok deltagere til, 
at det kan gå rundt økonomisk. Derfor arbejdes der på at vi i fremtiden får et fællesmøde med 
samfundsmedicinerne. Men det kan ikke nås før 2010. Kursuslederne har efterspurgt forslag til 
emner for 2009-mødet, og bestyrelsen fremsender nogle ideer.  

7)  Evt.: 
a. Arbejdet i Sundhedsstyrelsen om de nye anbefalinger er afsluttet. Der er en god balance i 

indarbejdelsen af lægefaglige synspunkter. Anbefalingerne sendes i høring til maj.  
b. Kjeld er kommet med i indikatorgruppen i IKAS for udarbejdelse af standarder på det 

kommunale forebyggende børnesundhedsområde til Den Danske Kvalitetsmodel. Også her 
er der tale om, at vi har inviteret os selv.  



c. Udkast til rapport fra ”Tænketank om samfundsmedicinens fremtid” er lige sendt ud til 
deltagerne for kommentarer. Når den færdige udgave foreligger, er det vigtigt, at vi tager 
den op, og ser hvordan, vi kan være med til, at give den liv.  

d. Jens ønsker at forbedre informationen til medlemmerne. Initiativet skydes i gang med et 
nyhedsbrev på e-mail. Og det må også gerne bruges som en mulighed for, at bestyrelsen 
kan være i løbende dialog med flere af medlemmerne.  

Referent 

Kjeld Poulsen 

 



 


