
Referat af Bestyrelsesmøde i DSfB, 16. december 2011 i Birkerød. 

 

Alle var til stede i den nye bestyrelse: Lone Preisler Blichfeld, Tine Keiser-Nielsen, Eva Bøcher 

Herner, Karen Margrethe Nyholm, Tove Billeskov, Birgitte Brinck 

 

Dagsorden: 

1) Præsentationsrunde 

2) Evaluering af årsmødet i København 

3) Kursus næste år 

4) Drøftelse af fremtidige opgaver 

5) Fordeling af opgaver, f.eks. kontaktperson til FAKL 

6) Godkendelse af referat fra generalforsamling 

7) Årskalender 

8) Artikel til Ugeskriftet 

9) Evt. 

 

Karen Margrethe var ordstyrer, og Birgitte referent. 

 

Ad 1 Præsentationsrunde 

Vi præsenterede os på dette første møde efter generalforsamlingen:  Lone Blichfeldt Preisler, 

(formand), Tine Keiser-Nielsen. Tove Billeskov, Karen Margrethe Nyholm, Eva Bøcher Herner, 

Birgitte Brinck. 

 

 

Ad 2 Evaluering af årsmødet i København 

Tine sammenfattede resultatet af evalueringen af årsmødet (i alt 15 evalueringer): Generelt var der 

stor tilfredshed med mødet, bortset fra indlægget fra Folkesundhed København. Dels omhandlede 

det ikke ”ulighed” som var emnet for oplægget, og dels var niveauet for lavt i forhold til 

målgruppen. Birgitte udformer udkast til tilbagemelding til Folkesundhed København i samarbejde 

med Tove, og Lone fremsender tilbagemeldingen til den ansvarlige for oplægget på Folkesundhed 

København. 

 

 

Ad 3 Kursus næste år 

Enighed om, at vi gerne vil lægge en kursusdag igen til næste år i sammenhæng med 

Folkseundhedsdage. Eva har kontaktet Ole Refstrup fra Dansk Selskab for Folkesundhed mhp. at 

afklare samarbejdet om dette. OBS: Vi har efterfølgende fået oplyst at Folkesundhedsdage 

finder sted, den 24. og 25. september 2012 på Nyborg Strand, og vi synes umiddelbart, at det vil 

være en god idé at afholde vores årsmøde d. 26. september  

 

FAKL planlægger en kursusdag til foråret, og vi skal sørge for at samarbejde med FAKL om 

tilrettelæggelsen af kursusindholdet på vores respektive kursusdage. Birgitte kontakter FAKL for at 

få rede på status på /evt. samarbejde om efteruddannelseskursus (se yderligere punkt 9). 

 

Ad 4 Drøftelse af fremtidige opgaver 

Vi genopfriskede formålet med DSfB:  

”Fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats overfor børn 

og unge i Danmark” 



Enighed om, at vi som minimum ønsker følgende i det kommende år:  

 At udarbejde af høringssvar på børnesundhedsområdet ( Lone sorterer i henvendelse 

vedr. høringssvar og sørger for at alle relevante fremsendes til bestyrelsens medlemmer) 

 At være fagligt opdaterede på børnesundhedsområdet og at formidle denne viden til 

selskabets medlemmer 

 At udsende ”Nyhedsbrev” sammen med referater fra Bestyrelsesmøderne. 

Nyhedsbrevene skal indeholde ”highlights”, og der skal være links til DSfB’s 

hjemmeside for evt. yderligere oplysninger. Ved hvert bestyrelsesmøde aftaler vi, hvilke 

”highlights” det kommende Nyhedsbrev skal indeholde 

 At afholde kurser for medlemmerne: Som minimum afholdes årsmødet jf. punkt 4.  

 At sørge for et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder FAKL, 

Dansk Selskab for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen, KL m. fl. Vi blev enige om, at vi 

udarbejder en kort skrivelse til vores samarbejdspartnere , hvor vi orienterer om den nye 

bestyrelse og inviterer til et godt samarbejde fremover. Birgitte udformer udkast. 

 

Ad 5 Fordeling af opgaver, f.eks. kontaktperson til FAKL 

Dansk Selskab for Folkesundhed: Lone retter henvendelse til Ole Refstrup for at aftale, hvordan 

samarbejdet i fremtiden bør udvikles.  

 

FAKL:Birgitte/Tove er kontaktpersoner til FAKL. Vi kontakter FAKL mhp. at aftale nærmere vedr. 

vores årlige samarbejdsmøde (se også punkt 3 vedr. samarbejde om kursusdage). 

 

Kommunallaege.net: Tine er DSfB’s repræsentant i Kommunallaege.net’s bestyrelse.  Birgitte er 

også medlem af bestyrelsen af Kommunallaege.net. Tine og Birgitte sørger for at relevant materiale 

fra DSfB også lægges på Kommunallaege.net,- herunder at der gøres opmærksom på, når der er nyt 

bestyrelsesreferat/Nyhedsbrev fra DSfB (med link til DSfB’s hjemmeside), hvor evt. debat kan 

foregå via ”Forum”.  

 

Sundhedsstyrelsen: Eva har kontakt til Sundhedsstyrelsen, Christine Brot, og hun vil bede Christine 

om at sende relevant ”nyt på børnesundhedsområdet” til DSfB. Eva vil sørge for videre formidling 

af disse nyheder til Kommunallaege.net. OBS: Eva har efterfølgende kontaktet Christine Brot: 

SST sender det samme til Sundhedsplejersker som de allerede sender til Dansk Selskab for 

Folkesundhed, og som de ville sende til os. Vi skal bare sørge for at det SST sender til Dansk 

Selskab for Folkesundhed også lægges på kommunallæge.net, så alle ser det. 

 

Skolesundhed.dk: Eva sidder i ”Skolesundhed.dk” og sørger for det gensidige samarbejde. 

 

Miljø og sundhed: Tine sidder i Dansk Selskab for Folkesundhed’s fraktion for Sundhed og Miljø, 

og samarbejder også med Sundhedsstyrelsens miljøafdeling (Lis Keiding). 

 

Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen  om overvægt/BMI: Henrik Greiffenberg er DSfB’s 

repræsentant. 

 

Børn med erhvervet hjerneskade: Karen Margrethe undersøger, status for denne arbejdsgruppe 

 

KL: Se punkt 4 (de sidste linjer)   

 

 



Ad 6 Godkendelse af referat fra generalforsamling 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Ad 7 Årskalender 

Fremtidige bestyrelsesmøder (alle afholdes kl 10-15): ’¨ 

- 16. marts 2012 : Hos Karen Margrethe i Gentofte 

- 15. juni 2012: Hos Tove i Emdrup 

- 7. september 2012: Hos Birgitte i Værløse 

 

 

Ad 8 Artikel til Ugeskriftet 

Vi har fået mulighed for at levere en kort ”årsberetning” fra/om vores selskab til UfL (med 

publicering  i marts 2012), i lighed med en række andre videnskabelige selskaber. Eva har 

udarbejdet oplæg om ”skolesundhed.dk” i samarbejde med Carsten Obel. Enighed om, at indlægget 

skal ”reklamere” for os,- det skal informere om DSfB’s generelle arbejdsopgaver (f.eks. ved at 

indlede med selskabets formålsbeskrivelse), og det skal fremgå, at børnesundhedsdata og 

børnesundhedsprofiler (bl.a. formidlet via skolesundhed.dk) er et bud på et væsentligt 

arbejdsområde for DSfB. Den poster, som Tine og Annette Storr-Paulsen udarbejdede til EUPHA-

konferencen om sundhedsprofiler bør derfor også nævnes. 

Eva fremsender udkastet til os snarest mhp. evt. kommentarer. 

 

Ad 9 Evt. 

Eva informerede om, at KL afholder konference om sundhed i kommunerne d. 17. januar (sidste 

tilmelding i dag). På konferencen skal Carsten Obel bl.a. informere om ”skolesundhed.dk”.  OBS: 

Eva har efterfølgende oplyst, at Carsten Obel gerne vil have Tine med, og det undersøges i 

øjeblikket, hvordan det kan lade sig gøre.  

Tove og jeg kontakter FAKL for at høre, om FAKL er repræsenteret. OBS: Vi har efterfølgende 

kontaktet Claus Malta fra FAKL, der oplyser, at  FAKL holder generalforsamling 27. april, og at 

et samarbejdsmøde mellem FAKL og DSfB først kan lægges efter at generalforsamlingen er 

overstået. Der er i øvrigt ikke planer om arrangementer for medlemmerne i FAKL. Claus oplyser 

også, at FAKL’s bestyrelse deltager i KL´s temamøder, så vidt vi kan, også d. 17. januar 2012, og 

han henleder i øvrigt vores opmærksomhed på "børnetopmødet" i Ålborg 2-3 februar. 

 

Eva informerede om at Carsten Obel d. 30.januar vil invitere alle kommunerne til et 

orienteringsmøde om Skolesundhed.dk. Vi vil opfordre vores medlemmer til at deltage ved dette 

møde, men OBS: Det har efterfølgende vist sig, at mødet er aflyst! 

 

Eva fortalte, at Christine Brot fra Sundhedsstyrelsen har været glad for deltagelse i vores årsmøde, 

og at hun ser frem til et fortsat godt samarbejde. Hun bad samtidig om informationer vedr. 

kommunernes indsatser mod overvægt blandt børn. Eva vil udarbejde en opfordring til DSfB’s 

medlemmer om at sende en kort mail til Eva om dette, og Eva vil formidle de indkomne 

beskrivelser til Christine Brot.  

 

AFTALE om highlights i Nyhedsbrev:  

- Bestyrelsens medlemmer 

- DSfB’s  kommende indlæg i UfL (jf. punkt 8) 

- Carsten Obels møde d. 30/1 (DET ER  SIDENAFLYST) 



- Karen Margrethes artikel vedr. forebyggelse af fedme: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001871.pub3/abstract;jsessionid=7

77EE87C7F22D891B4627537D1B1F0D5.d01t03 

- Sundhedsstyrelsens reviderede publikation om fysisk aktivitet er udkommet 

- Henvise til Kommunallaegenet – bl.a. mhp. at diskutere emner på ”Forum” 

- Vores skrivelse til Sundhedsstyrelsen, KL m.fl. om den nye bestyrelse og opfordring til 

samarbejde 

 

 

HUSK: Vi tjekker lige om adgangen til Forum virker! 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001871.pub3/abstract;jsessionid=777EE87C7F22D891B4627537D1B1F0D5.d01t03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001871.pub3/abstract;jsessionid=777EE87C7F22D891B4627537D1B1F0D5.d01t03

