
Referat af bestyrelsesmøde i DSfB den 15.3.13, afholdt hos Tove Billeskov kl 10-15 
 
Til stede: Lone Preisler Blichfeld, Karen Margrethe Nyholm, Tove BIlleskov, Eva Bøcher Herner, Birgitte 
Brinck 
 
Afbud fra Tine Keiser-Nielsen 
 
  

1. Valg af ref.: Birgitte 

2. Valg af ordstyrer: Lone 

3. Siden sidst:  

a) Eva har fået nyt job i Herlev kommune, stillingen i Albertslund er nedlagt.  

b) De i alt 4 kommunallægestillinger, der var opslået i Ballerup og i Gladsaxe er nu besat igen. Lone 
informerer de 4 nye kommunallæger om DSfB. Tine og Birgitte vil sørge for at informere dem om 
www.kommunallaege.net. 

c) Tine og Eva har skrevet en  artikel om den fælles sundhedsprofil fra visse kommuner på www. 
Skolesundhed.dk,- den kommer i UfL i uge 12 i forbindelse med den årlige status fra selskaberne. 

d) Vores hjemmeside har været utilgængelig i en tid (pga redigering af DSFF’s hjemmeside). Lone 
vil nu opdatere vores hjemmeside mht at referater mv. er lagt på (herunder 
referater/informationer fra Sundhedsstyrelsen til sundhedsplejen/Sundhedstjenesten).  

4. Invitation til møde den 3.4.13. i UNICEF: Lone har modtaget en invitation til UNICEF Danmark (via 
Ole Refstrup),- alle interesserede er velkomne. Ole vil gerne selv deltage. Tine er vores 
repræsentant, og Eva sørger for at informere hende om mødet.  

5. Invitation til deltagelse på Landskonference for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker: Lone har 
fået personlig invitation. Hun overvejer deltagelse. Vi aftalte at DSfB betaler udgifter. Problemet er, 
at det i den nuværende situation kan være svært for os i DSfB at tilbyde ”Fagligt Selskab for 
Sundhedsplejersker” deltagelse i vores møde, da vi kun er meget få tilbage i selskabet.   

6. Høringssvar om IT.: Ikke relevant for os 

7. Kursus i efteråret 2013 og generalforsamling efterår 2013 (punkt 7 og 8 slået sammen):  

Kursusdagene er  den 1. og 2.  oktober, i forlængelse af Folkesundhedsdage. Vi følger samme 
tidsplan og modulopbygning  som sidste år. Lone bestiller allerede nu pladser til ca. 20 deltagere 
(via Ole Refstrup). Eva påtager sig at sørge for foreløbig annoncering for 
årsmøde/generalforsamling på hjemmesiden (kan gøres allerede nu), og at stå for den videre 
udformning af program, herunder  kontakte Ole Refstrup vedr. annoncering af det endelige 
program mv.  

Der er velkomstkaffe den 1/10 fra kl 15, og programmet starter med første modul kl 16 (hvor vi 
forventer, at DSFF’s generalforsamling er slut). Vi blev enige om følgende program: 

http://www.kommunallaege.net/


Der er 3 moduler: Det første modul handler om samarbejdet med Sundhedsstyrelsen/nye 
udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og gerne muligheder for at diskutere kommunallægens rolle i 
forbindelse med én af de ”nye” forebyggelsespakker, som er på trapperne (f.eks. om overvægt). 
Eva er ansvarlig for modulet og kontakter Annette Poulsen/Christine Brot ang. emner. 

Det andet modul er formiddagen den 2/10. Emnet er hash/misbrug/selvmedicinering: Karen 
Margrethe er ansvarlig for dette modul (kontakter en medarbejder i Gentofte kommune, samt 
Henrik Thiesen).  

Det tredje modul (kl 13-15 den 2/10) handler om børnepsykiatri/PPR og kommunallæger: Lone 
kontakter Jon Arnfred mhp. et oplæg om  en kommende database/et nationalt center for 
børnepsykiatri, og hun finder en kommunallæge, der kan fortælle om kommunallægernes rolle i 
forbindelse med at PPR-psykologernes rolle har ændret sig til i højere grad at yde vejledning til 
lærere mv. end til at undersøge børn. 

Vi var enige om, at det er vigtigt at mødedeltagerne medtager posters mv. med informationer om 
egne projekter, arbejdsopgaver mv. Eva vil orientere deltagerne. 

8. Generalforsamling efterår 2013: Foregår den 1. oktober kl 18 i forbindelse med at DSfB også 
afholder årsmøde. Indkaldelse mv. aftales på bestyrelsesmødet den 7. juni. 

9. Evt. og datoer mv:   

- Lone informerede om at hun gennemlæser alle høringsinvitationer, og sørge for at 
videresende, hvis det kan have interesse for os andre. Stor tilfredshed med denne ordning. 

- Karen Margrethe foreslog, at vi tilmelder os LinkedIn, og skriver om vores 
kommunallægeopgaver, for at informere om os selv, også i forhold til div., samarbejdspartnere. 

 

Næste møder: Fredag 7. juni hos Tine,  (og 6. september (Karen-Margrethe)). 
 
 

 
 


