
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  

Godkendt 

Dato og tid: mandag d. 6. november 2017, kl. 9.00 – 15.00  
Sted: Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8.000 Århus.   
Referent: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær/Jeanette Frandsen 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt efter tilføjelse af kurser og temadag i KL under punkt 2.7. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Årskonference 2018 
Sagen: Status på program for Årskonferencen  v/ Marianne Lundsgaard 

Der udsendes ikke bilag, men et udkast til konferenceprogram (så langt det er) fremlægges på selve mødet 

Forslag: Al praktik tages på bestyrelsesmøde d. 15. januar. 

Beslutning: Marianne Lundsgaard orienterede om foreløbigt udkast til program, bookede oplægsholdere m.m. 

Bestyrelsen traf valg om oplægsholdere på baggrund af det forelagte udkast. Marianne Lundsgaard arbejder videre 

med programmet og booking af oplægsholdere. 

Bestyrelsen besluttede, at al praktik (bestyrelsens opgaver, mødetider, køreplan, m.m.) omkring Årskonferencen 

tages op på bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018. 

2.2 Generalforsamling 2018 

Sagen: Skal Marianne Lundsgaard kontakte Torben Larsen og spørge om han også i år vil være intern revisor og 

dirigent? 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at Marianne Lundsgaard kontakter Torben Larsen og spørger, om han vil være 

revisor på regnskab 2017 og dirigent på generalforsamling 2018. 

Sagen: Forslag: Årsberetning – skriftlig og mundtlig, Regnskab 2017, samt budget 2018 - sættes på 

bestyrelsesmødet d. 15. januar. 

Indkaldelse – sættes på bestyrelsesmødet d. 15. januar. Indkaldelse skal varsles med mindst 4 uger og skal således 

senest være udsendt fredag d. 9. februar. 

Beslutning: Det blev besluttet, at punkterne; årsberetning, regnskab 2017, budget 2018 og indkaldelse sættes på 

dagsordenen til bestyrelsesmøde d. 15. januar.  

Årsberetningen udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling senest fredag d. 9. februar.  

 

2.3 Årets SUFO 

Sagen: Skal prisen årets SUFO uddeles i 2018, hvis ja: 

Hvornår og hvor orienteres om Årets SUFO? 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at SUFO vil uddele en pris og at prisen ændres fra Årets SUFO til Årets Tiltag. 

Årets Tiltag kan være et succesfuldt; projekt, arrangement, fokus i det enkelte besøg eller noget, det er lykkes at flytte 

op på den politiske dagsorden i en kommune. Både kommunen selv og enkeltpersoner har mulighed for at indstille et 

tiltag til prisen, og det er muligt at indstille eget tiltag.  

Sekretariatet anonymiserer indstillingerne og sender til bestyrelsen, som vælger tre vindere af prisen. 

Marianne Lundsgaard formulerer et udkast til opslag for prisen. Prisen annonceres i SUFO Facebook-gruppe samt på 

SUFOs hjemmeside samtidig med at program for Årskonference udsendes.  

 

2.4 Pulje for sundhedsfremme og forebyggelse 2018 er åben for ansøgninger 

Sagen: Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter 

der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom. Ansøgningsfrist: 24. november 

2017 kl. 12.00 

Har SUFO ideer og kræfter til at søge? 

Læs mere om puljen her.  

Marianne Lundsgaard har gennemgået alt opslagsmaterialet og finder kun, at SUFO har mulighed for at søge under 

tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse – måske til netværkstemadage i den kommende treårs 

periode (de prioriterer ansøgninger over tre år.) Måske i samarbejde med KL – men der skal lægges en del timer i en 

sådan ansøgning. 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/pulje-for-sundhedsfremme-og-sygdomsforebyggelse-2018


Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at SUFO vil undersøge mulighed for at ansøge puljen for sundhedsfremme og 

forebyggelse 2018 i forhold til at brede sorgkurser ud nationalt til forebyggende medarbejdere i et samarbejde med 

Det Nationale Sorgcenter. 

Marianne Lundsgaard kontakter Det Nationale Sorgcenter og spørger om mulighed for et samarbejde om 

ansøgningen. 

Bestyrelsen besluttede, at punktet for Puljen sundhedsfremme og forebyggelse, bliver et fast punkt på dagsordenen, 

for at være forberedt til fremtidige ansøgninger.  

 

2.5 Status Nyhedsbreve 

Sagen: Hvor mange åbner mailen med nyhedsbrevet og hvor mange åbner links – v. Jeanette Frandsen 

Beslutning: Jeanette Frandsen orienterede om tallene for, hvor mange abonnenter på SUFO Nyt, der åbnede 

nyhedsbrevet, og hvor mange, der klikker videre på links i nyhedsmailen i perioden september 2016 – september 

2017.  

Bestyrelsen udtrykte tilfreds med antallet af klik, og besluttede at fastholde formen på nyhedsbrevet.  

Bestyrelsen vedtog, at dele de gode praksishistorier fra SUFO Facebook-gruppe i SUFO Nyt under punktet ”Fra 

medlem til medlem”. Jeanette Frandsen forespørger medlemmet, om historien må deles i SUFO Nyt. Det skal være 

muligt at dele praksishistorier som anonym.  

Fire bestyrelsesmedlemmer bidrager med historier til ”Fra medlem til medlem” om oral helse, om billeder på brevene, 

og om hvordan Marselisborgs inspirationskatalog kan bruges til inspiration i praksis. 

 

2.6 Juridiske udfordringer ift. guiden 

Sagen: SUFO skal finde en kommunikationskonsulent/jurist der kan gennemskrive det juridiske afsnit, så det fremstår 

læsbart. Janni Hansen har meddelt at ”hendes” jurist ikke kan påtage sig opgaven. 

Beslutning: Bestyrelsen forespurgte Dorte Grosen, tidligere medlem af SUFO bestyrelse, om hun vil gennemskrive 

det juridiske afsnit i Guiden. Dorte Grosen har sagt ja.  

Marianne Lundsgaard forelægger Dorte Grosens oversættelse til en ekstern jurist, som holder det op imod det 

juridiske afsnit i Guiden, før endelig udsendelse til SUFOs medlemmer. Der blev ikke sat en deadline, men opgaven 

søges løst hurtigst muligt.  

 
2.7 Diskussion af SUFO´s deltagelse i netværks-grupper, der fordrer betaling, samt kurser og temadage i KL.  

Sagen: SUFO får løbende tilbud og henvendelser. Kan bestyrelsen tage en principiel beslutning? 

Seneste henvendelse fra Rasmus Schnedler-Meyer, Netværkschef Samuelsen, rsm@samu.dk, www.samu.dk 

Beslutning: Bestyrelsen vedtog, at beslutning om deltagelse i netværksgrupper, kurser og temadage træffes i forhold 

til relevans for SUFO og invitation. 

 

2.8 Opsamling fra regionale temadage d. 14., 21., og 28. september – v. Anne-Dorthe, Helle og Annette 

Sagen:Hvilke problemstillinger fyldte? 

Er der opgaver SUFOs bestyrelse skal løse? 

Beslutning: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med temadagene og oplevede bl.a. et godt sammenspil med ledere og 

andre fagpersoner, der deltog på temadagen. Bestyrelsen bemærkede, at der på temadagene var fokus på Guiden, 

mens der ikke blev gået i dybden med Håndbogen. Deltagerne udfyldte på temadagen en pralevæg – et godt initiativ, 

som bestyrelsen ønskede at videreføre til evt. Årskonference 2018.  

Bestyrelsen besluttede, at slides fra temadagen deles med medlemmerne via SUFOs hjemmeside og Facebook-

gruppe.  

 

2.9 Helle Philipsen og formand Anne Dorthe Prisak har hver nærlæst en af følgende rapporter og gennemgår i 

hovedtræk, hvad der har relevans for SUFO. 

Sagen: Rapporten, Sundhed for alle – Vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen fra Danske Regioner, og rapporten 

Fem megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen fra KORA 

Beslutning: Helle Philipsen præsenterede hovedtrækkene i rapporten ”Sundhed for alle”. Danske Regioner lægger 

op til mere tværfagligt samararbejde, og har fokus på en helhedsorienteret indsats over for borgeren – fokus på det 

sociale og ikke kun sundhed. Danske Regioner har fokus på den samlede leveringskæde i forhold til indsatsen over 

for borgeren. SUFO kan se de forebyggende medarbejdere som en af de første led i kæden i forhold til at undgå 

sygdom, eller undgå forværring af sygdom, og er derfor oplagte samarbejdspartnere for regionerne.  

Formand, Anne Dorthe Prisak præsenterede de fem megatrends fra KORA. Igen ser SUFO, at de forebyggende 

medarbejdere vil have en rolle i alle fem megatrends. F.eks. omkring trenden stigende betydning af kronisk sygdom, 

er der forebyggelsespotentiale ift. sekundær forebyggelse. Informationsrevolutionen – på sigt skal forebyggende 

medarbejdere rådgive borgere om redskaber de bruger til at måle egen sundhed, f.eks. apps.  

mailto:rsm@samu.dk
http://www.samu.dk/
http://www.regioner.dk/media/4671/sundhed-for-alle-vision-for-et-baeredygtigt-sundhedsvaesen-final.pdf
https://www.kora.dk/aktuelt/nyheder/2017/fem-megatrends-vil-forandre-fremtidens-sundhedsvaesen/


Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med de fem megatrends til Årskonference 2019. 

Rapporten sendes ud med SUFO Nyt November.  

3. Økonomi 
Budget og udkast til årsregnskab fremlægges på mødet d. 15. januar. 

 

4. Orienteringer 

4.1 Orientering fra formand og bestyrelse 

 Deltagelse i: Sundhed for livet – Sundhed er noget, vi giver til hinanden, onsdag d. 27 september 2017 i 
Regionernes HUS, v. Karen-Marie Wraa Ostermann 

 Deltagelse ved DKDKs årskursus, v. Annette Nordal Lund 

 Henvendelse fra SST angående deltagelse i kommende arbejdsgruppe om bl.a. ”indsats 1” i den Nationale 
Handlingsplan for Demens. Formand har givet tilsagn om deltagelse – og hører nærmere. 

 Den 12. september deltagelse i en bred faglig følgegruppe til projekt ”Sikkert Seniorliv”, et projekt om ældres 
mentale sundhed, især aldersdepression. Der er planlagt yderligere to møder i februar 2018 og februar 2019. 
 

4.2 Orientering fra sekretariatet 
 Satspuljeaftale udmeldt 

 Pårørende indskrives i kommunerne værdighedspolitik 

 Rapport: Indsats fremmer ældres mentale sundhed, Sundhedsstyrelsen 

 Rapport: Det gode liv i den tredje alder, PFA. 
 
Eventuelt 

 Næste bestyrelsesmøde i SUFO er sat til 15. januar i Odense – det sidste møde inden Årskonference og 

generalforsamling. 

 Lene Dørfler, konsulent, Center for Forebyggelse i Praksis inviteres til bestyrelsesmøde d. 15. januar.  

 

På vegne af  

Formand 

 

Anne Dorthe Prisak 


