Møde I LFBUs bestyrelse
31.10.2009 kl. 10 – 17.
Deltagere: Jan Lundgaard, Lone Blichfeld, Eva Bøcher Herner, Kjeld Poulsen,
Gitte Hesthaven, Susanne Bülow deltager til og med punkt 8
Afbud:
Karin Hansen, Vibeke Hardam-Nohns
1) Valg af ordstyrer
Lone Blichfeld
2) Valg af referent
Gitte Hesthaven.
3) Eventuel mail eller tlf. vedtagelser, som skal føres til referat
Intet af tilføje.
4) Korte orienteringer fra formand:
Referat fra sidste møde er godkendt.
Behov for faglig støtte til de kolleger i kommuner, hvor der sker nedskæringer på baggrund af lovændring
- evt. via pressen.
Opfordre FaKL til status over situationerne i kommunerne ved at sammenholde tal fra 2006 med nu vedr.
timetal og antal ansatte læger. Hvilke lægefaglige ydelser til børn og unge dækkes i de respektive
kommuner?
Vi har modtaget invitation til Repræsentantskabsmøde i Dansk Medicinsk Selskab 12.11.09. Selskabet er
ikke i stand til at sende repræsentant..
5) Kort orientering fra andre
Kjeld og Susanne refererer fra deltagelse i Folkesundhedsdagene.21.-22.september 09.
www.danskselskabforfolkesundhed.dk/fileadmin/FSD2009/powerpoints/SP5_-_Kjeld_Poulsen.pdf
www.danskselskabforfolkesundhed.dk/fileadmin/FSD2009/powerpoints/SP1_Susanne_Bulow.pdf

Selskabet vil opfordre til at medlemmerne synliggør og præsenterer sig med deres
Projekter/abstracts næste år - Susanne udsender mail desangående.
6) Børnesundhedsprisen:
Vil blive overrakt af Fondsbestyrelsen i.f.m. Regionlægemødet Midt 17. november 2009 kl.14.15 i
Videncenter for Sundhed og Trivsel, Århus Kommune. Interesserede er velkomne !
Der vil i den anledning blive udarbejdet en pressemeddelelse på vegne af selskabet, som også lægges på
hjemmeside samt udsendes pr. mail til medlemmer.
7) Person til Sundhedsstyrelses gruppe omkring overvægtige skolebørn.
Selskabet har forslag til kandidat, som Jan Lundgaard vil kontakte.

8) Tilskud til www.kommunallaege.net
Selskabet ønsker at støtte hjemmesiden økonomisk med 5000 kr. årligt i 3 år. Der ønskes fra selskabets side,
en årlig evaluering som grundlag for beslutning om at give midler det næstfølgende år.
Selskabet betinger sig en bestyrelsesplads
Kjeld Poulsen udpeges til denne bestyrelsesplads
Selskabet betinger et link mellem www.kommunallaege.net og selskabets hjemmeside.
9) Temadag afholdes foråret 2009. Arrangør: Jens Holm-Pedersen
10) Afløser for Grenå møder

konstruktionen er et samarbejde med DASAMS og DSfB.
FAKL er med i styregruppen
Næste styregruppemøde afholdes 10.december 09
Der drøftes på bestyrelsesmødet forslag til emner: Seksualundervisning, Barnets Reform, Overvægt,
Folkesundhed på Børneområdet, Strukturel forebyggelse i kommunerne, screening.
Medlemmerne opfordres til at sende ideer til næste årsmøde
11) Hjemmesiden
Vigtigt at koncentrere kræfterne om 1 hjemmeside.
Denne ene hjemmeside bliver www.kommunallaege.net
Der vil være et link til DSFF hvor vore regler, referater o.l. er. Men den levende
videnskabelighed er på kommunallaege.net.
12) DSFF
Fælles ansvar mellem DSFF og DSfB, at hjemmesiden løbende er opdateret.
13) Andet
Intet at tilføje
14) Eventuelt
Intet at tilføje
15 ) Næste møder
29.01.10 kl. 12-17 i Århus
20.03.10 kl. 12-17 i København.
04.06.10 kl. 10-15 i Århus.

31.10.2009
Referent Gitte Hesthaven Jørgensen

