
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  
GODKENDT 

Lørdag d. 9. september 2017.  
For referat: Marianne Lundsgaard og Jeanette Frandsen  
 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning Dagsordenen er godkendt efter tilføjelse af ny sag om fremtidsfuldmagter under punkt 4.3.1. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Årskonference 11. og 12. marts 2018 
Sagen:  
Bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet med Årskonferencen på bestyrelsesseminaret.  
Er der enighed om det overordnede tema? 
Beslutning: Det blev besluttet, at det overordnede tema for Årskonference 2018 er forebyggende 
hjemmebesøg i et krydsfelt. Sekretariatet har taget noter fra arbejdet. 
 
Sagen: 
Er der enighed om, at sekretariatet har mandat til at arbejde videre med at skaffe oplægsholdere og 
udforme et program og i rimelig grad har frie hænder i arbejdet? 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at give sekretariatet mandat til at arbejde videre med tema og 
oplægsholdere Årskonference 2018 i forlængelse af bestyrelsens arbejde på seminaret.  
Program udsendes medio december, punktet sættes på til bestyrelsesmøde d. 6. november. 
 
Sagen: 
Er der enighed om, at samme deltagerbetaling som sidste år kr. 3.495 for medlemmer af SUFO og kr. 
3.995 for andre søges fastholdt? 
Program udsendes i december. 
Beslutning:  
Der var enighed om, at fastholde deltagerbetaling fra 2017. 
 
2.2 Generalforsamling 11. marts 2018 
Vi tager hul på generalforsamlingen allerede nu.  
Sagen: Bestyrelsen har vedtaget at stille forslag på generalforsamlingen om en ændring af §2, så der ikke i 
vedtægten står ”interesseforening”, men blot landsforening.  
Ligeledes at ordet ”interessegrupper” ændres til ”grupper”. 
Den nugældende vedtægt blev vedtaget d. 6. marts 2016 
Beslutning: Bestyrelsen havde ingen yderligere forslag til vedtægts- eller kontingentændringer. 
Sagen: Hvem er på valg og hvem genopstiller? 
Beslutning:  
Anne Dorthe Prisak, Annette Nordal Lund, Sine Pedersen og Janni Amstrup Hansen er på valg og 
genopstiller til bestyrelsen. 
 
2.3 Regionale temadage d. 14., d. 21. og d. 28. september udbudt af Sundhedsstyrelsen med SUFO 
som medarrangør. 
Sagen: Hvad er historik bag temadagene? 
Beslutning: Temadagene er målrettet faggrupperne i håndbogen Forebyggelse på ældreområdet fra 2015. 
SUFO kommer med i udarbejdelsen af temadagene. Sundhedsstyrelsens guide: Opsporing af ældre i 
særlig risiko for nedsat funktionsevne udkommer undervejs i udarbejdelsen af temadagene, hvorfor både 
håndbogen og guiden indgår i temadagenes program.   
Sagen: Hvad er bestyrelsesmedlemmernes opgave på dagen? 
Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne, der deltager på temadagene, besvarer de 
spørgsmål der måtte være i SUFO-regi, hvis de kan.  



Jeanette Frandsen sender Kompetenceprofil og flyer om SUFO til deltagende bestyrelsesmedlemmer til 
uddeling på temadagene.  
Sagen: Hvordan samles op på ny viden og spørgsmål? 
Beslutning:  
Det blev besluttet at opsamle viden og spørgsmål fra temadagene som punkt på næste bestyrelsesmøde d. 
6. november, som ”opsamling på temadagene”. 
 
2.4 Status på Nyhedsbreve 
Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes? 
Beslutning: Nyhedsbrevet redigeres fortsat af formanden og Jeanette Frandsen, og bestyrelsen har stadig 
til opgave at indsende relevante nyheder til formanden.  
Jeanette Frandsen undersøger brugen af nyhedsbrevene – hvor mange åbner mailen med nyhedsbrevet, 
og hvor mange åbner links til nyheder. 
Det blev besluttet at oprette et nyt emne i nyhedsbrevet, ” Fra medlem til medlem”, hvor medlemmerne har 
mulighed for at dele den gode praksishistorie. Jeanette Frandsen opfordrer via Facebook-gruppen 
medlemmerne til at dele praksishistorier med andre medlemmer, samt via nyhedsbrevet i september. 
Første praksishistorie der bringes i nyhedsbrevet er fra bestyrelsesmedlem Jannie Hansen om Charles 
Bonnet Syndrom. 
 
2.5 Status på Facebook 

Sagen: Hvordan vurderer bestyrelsen aktiviteten i Facebook-gruppen?  

Beslutning: Bestyrelsen vurderer, at der er en god aktivitet i Facebook-gruppen fra både medlemmer, 

bestyrelse og sekretariat. Det blev besluttet, at tovholder på Facebook-gruppen deler noget i gruppen to 

gange om måneden, eller i forhold til aktivitetsniveau i perioden. 

Sagen: Der skal vælges tovholdere til at poste opslag. Forslag til tovholdere: 

Oktober: Helle 

November: Janni 

December: Sine 

Januar: Annette 

Februar: Anne Dorthe 

Marts:  Karen Marie 

Beslutning:  

Fordelingen af tovholdere for Facebook-gruppen er: 

 

September - Anja Januar - Anja 

Oktober  - Helle Februar – Anne Dorthe 

November – Janni Marts – Karen-Marie 

December – Sine  

 

2.6 Opfølgning på mødet med Lone Thomsen, Sundhedsstyrelsen 

Sagen: Er der områder der skal følges op på? 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede status og opfølgning på den nye lovgivning samt fremtidstendser inden 

for forebyggende hjemmebesøg.  

Bestyrelsen besluttede at invitere Lone Thomsen til et nyt møde. 

3. Økonomi 
Sagen: Fremlæggelse af halvårsregnskab. 
Marianne Lundsgaard fremlagde halvårsregnskab. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 
 
 
 
 
 



 

 

4. Øvrige sager 
4.1 Megatrends og disses betydning for SUFO 
Sagen: KORA (nu VIVE) har publiceret 5 megatrends i tiden – hvilken betydning har det for SUFO og kan 
bestyrelsen se SUFO i disse megatrends? 
Læs gerne KORAs artikel her.  

Drøftelse: Bestyrelsen havde en god drøftelse og er enige i betydningen af at være opmærksom på mega-

trends. Især demografiændringen er væsentlig for SUFO. 

4.2 Personer/organisationer SUFO skal invitere til bestyrelsesmøde 
Sagen: Er der organisationer/personer det vil være relevant at invitere til kommende bestyrelsesmøder? 
Drøftelse: 
Bestyrelsen drøftede hvilke personer og organisationer, der kunne være relevante samarbejdspartnere i 
forhold til at løfte en fælles dagsorden. Bestyrelsen vil på baggrund af dette blandt andre gerne invitere 
nedenstående personer/organisationer til kommende bestyrelsesmøder:  

 Finn Kamper-Jørgensen, formand for Seniorrådet i Fredensborg Kommune 

 Lene Dørfler konsulent, Center for forebyggelse i praksis 

 Mikke Vass, almen mediciner 

 Grethe Christensen, formand for DSR 

 Forening for udviklingskonsulenter 
 
Formand og sekretariat tager hånd om invitation til dagsorden. 
 
SUFO vil i et nyhedsbrev opfordre medlemmer til at invitere sig selv inden for i deres lokale ældre/-
seniorråd og bruge dem som samarbejdspartnere. 
 

4.3 Nye kørekortsregler for ældre 

Sagen: Folketinget har vedtaget ændrede regler for kørekortsfornyelse for ældre. Hvilken betydning har det 

for de forebyggende medarbejderes arbejdsopgaver, og hvad kan en forebyggende medarbejder forpligtes 

til i den anledning? 

Drøftelse: Bestyrelsen ser det som et opmærksomhedspunkt i forebyggende hjemmebesøg, som skal 
have et øget fokus. Forebyggende medarbejdere har her, som altid, til opgave at når de ser noget, skal de 
reagerer.  
 
4.3.1 Ny lov om fremtidsfuldmagter 
Sagen: D. 1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Med den nye lov får borgerne 
nu bedre mulighed for selv at bestemme over deres fremtidige personlige og økonomiske forhold. 
Drøftelse:  
Loven om fremtidsfuldmagter deles i næste nyhedsbrev. 
 
4.4 Juridiske udfordringer ift. guiden: Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne 

Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at alle bestyrelsesmedlemmer overvejede juridiske 

udfordringer ift. guiden og sendte dem til formand Anne Dorthe Prissak. 

Bestyrelsen besluttede ligeledes at overveje om de kendte en jurist som evt. kunne bruges til at tydeliggøre 

de juridiske udmeldinger i guiden. 

Hvad er status på disse to områder? 

Drøftelse: Janni Hansen har haft kontakt til en jurist i sin kommune, som vurderede, at det juridiske afsnit i 
guiden ikke er læsbart.  
Bestyrelsen besluttede, at SUFO får en kommunikationskonsulent til at gennemskrive det juridiske afsnit i 
guiden til et læsbart sprog. Janni Hansen forespørger juristen, om denne kan løse opgaven. 
Gennemskrivningen præsenteres senest på Årskonferencen 2018. 
 

4.5 Orientering fra formanden – sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet  

 Samarbejdsaftale mellem DANSKE ÆLDRERÅD og Foreningen af forebyggende medarbejdere 
(SUFO) for perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2019 er underskrevet. 

 Mail-henvendelser fra medlemmer ang. ”åbne journaler” 

https://www.kora.dk/aktuelt/nyheder/2017/fem-megatrends-vil-forandre-fremtidens-sundhedsvaesen/


 Deltagelse i temadag d. 16. maj med Hjerteforeningen 

 Formandsmøde SUFO, DKDK og DANSKE ÆLDRERÅD d. 5.september 

 Invitation til DKDKs årskursus – Annette Lund deltager. 

 Formanden deltager d. 12. september i følgegruppe i Dansk Selskab for Patientsikkerhed om 
forebyggelse af aldersdepression. 

 Formanden er inviteret til Fagligt netværksmøde om forebyggelse d. 27. sept. i Danske Regioner. 
Karen-Marie Wraa deltager, da formanden er forhindret. 

 

 

4.6 Orientering fra sekretariatet - sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet  

 To nye ansættelser i DANSKE ÆLDRERÅD 

 Ny landsformand i DANSKE ÆLDRERÅD 

 

5. Eventuelt 
 Anja Rosenlund orienterede om, at Odense Kommune havde søgt midler som kan 

omhandle uddannelse af forebyggelseskonsulenter.  

  


