Lægefaglig Fraktion for Børn og Unge. Referat fra bestyrelsesmøde 24/1‐2009.
Deltagere: Jens Holm‐Pedersen, Jan Lundgaard, Eva Kiib, Anette Storr‐Paulsen, Gitte Hesthaven, Kjeld
Poulsen, Susanne Bülow.
Fraværende: Vibeke Hardam Nohns
1. Valg af referent:
Kjeld er referent.
2. Orientering fra tænketanken om samfundsmedicin:
Kort orientering fra Jon Arnfreds og Kjelds deltagelse i den samfundsmedicinske tænketank. Der
skulle være udsendt en sammenskrivning, men den er forsinket og punktet tages derfor op næste
gang. Det var to meget inspirerende, seriøse og positive dage.
3. Funktionsbeskrivelse:
Selskabets udkast er skrevet sammen til et fælles oplæg fra det kommunallægelige område
(vedhæftet). Sundhedsstyrelsen tilbagemelding var positiv og de foreslår at følgende
ændringer/tilføjelser indarbejdes i næste udkast:
a. Rådgivning om smitsomme sygdomme skal også ind under lægefaglige kompetencer.
b. Samarbejdet med sundhedsplejerskerne skal perspektiveres og tydeliggøres.
c. Det tværfaglige samarbejde med de mange relevante professioner i de kommunale
forvaltninger skal understøttes og udbygges.
d. Det faglige samarbejde med speciallæger, sygehusafdelinger og almen praksis skal
konkretiseres og informations/kommunikationsfladerne skal udvikles.
e. Det skal ekspliciteres at vi skal bidrage til og indgå i forskningssamarbejder.
f. Bestyrelsen drøfter desuden at det er ønskeligt at vi får noget med om at området skal
kunne bidrage til den lægelige videre‐/efteruddannelse.
Udkastet skrives færdigt i samarbejde med FAKL, og anbefalingerne forventes færdige til maj 2009.
4. Økonomien er desværre meget anstrengt:
a. Under henvisning til det senest vedtagne regnskab fremstår stadig nogle uklarheder omkring
sammenlægningen med DSFF og tiden derefter. Jan føler behov for at disse punkter
klarlægges i samarbejde med revisor Mette Agerskov snarest muligt, så vi ved præcis hvor
vi står.
b. For det andet er kontingentindtægterne mindre end budgetteret fordi medlemstallet er
faldet med omkring 40 % til 58 medlemmer.
c. Vi er som bestyrelse medlem af UNICEF og Sex og Samfund. Principielt mener bestyrelsen
ikke at selskabet skal varetage medlemskab af nogen organisation, men at man vil opfordre
enkelt medlemmer at være bindeled mellem selskabet og de mange organisationer og
foreninger som er relevante for vores arbejde. Derfor melder vi os ud af UNICEF og Sex &
Samfund.
d. Der tages hensyn til at reducere transportomkostninger mv. mest muligt. Det besluttes, at
man dækker broudgiften og går under Lægeforeningens kotumer gældende på
befordringsområdet og kun giver laveste kilometertakst I forbindelse med det aktuelle
bestyrelsesmøde.
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Grenå mødet:
a. Jens og Gitte skal mødes med den samfundsmedicinske fraktions uddannelsesudvalg
til februar og undersøge mulighederne for en samarbejdsaftale for et fælles årsmøde og
kursus for alle kommunallæger.
b. Vedrørende kurset, er der nedsat en kursusledelse bestående af Eva Bøcher, Vibeke
Manniche og Tine Boesen Larsen. Kursusledelsen har fremsendt et første udkast, som
bestyrelsen har drøftet og giver supplerende inputs til.
Oversigt over vores repræsentanter i arbejdsgrupper etc.:
Oversigten bliver skrevet og fremsendes til bestyrelsen.
Principper for bestyrelsens udmeldinger til andre organisationer:
Med mindre andet er specifikt besluttet, så skal høringssvar og andre opgaver hvor bestyrelsen
tegner selskabet, rundesendes til hele bestyrelsen for kommentarer inden det sendes videre.
Formanden varetager styringen af denne opgave og tegner selskabet udadtil. På samme vis vil det
være ønskeligt om andre organisationer bruger formanden som indgang ved henvendelse til
bestyrelsen.
IT‐kommunikation‐elektronik:
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, der afholdes 21/3‐2009.
9. Evt.:
a. Finn Kamper Jørgensen er blevet opfordret til at skrive en statusartikel på Børn‐ og
ungeområdet til Ugeskrift for Læger, som Jens har sendt inputs til.
b. Vi skal arbejde for at synliggøre vores selskab i flere faglige og politiske sammenhænge.

