
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  
GODKENDT 

Dato og tid: Torsdag d. 20. april 2017, kl. 9.15 – 15.00  
Sted: Krumtappen 2. Stueetagen, 2500 Valby 
Referent: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær/Jeanette Fransen 
Afbud: Anja Rosenlund 
 
Velkomst og præsentation – hvert bestyrelsesmedlem fortalte, hvilke tanker de havde gjort for det 
kommende år i SUFOs bestyrelse. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen er godkendt efter tilføjelse af nyt punkt (punkt 2.2.a Sundhedsstyrelsens guide: 
Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne). 
 

2. Sager til behandling 

2.1 Evaluering og opfølgning af Årskursus 2017 
Sagen:  
- Hvordan ser deltager-evalueringerne ud?  
Jeanette Frandsen orienterede om deltagerevalueringer, der viste høj deltagertilfredshed – den højeste 
deltagertilfredshed de seneste år. 
 
- Bestyrelsens umiddelbare indtryk – ved nærmere eftertanke?  
Bestyrelsen drøftede indtryk for Årskursus 2017 og forslag til Årskonference 2018 blev skrevet ned af 
sekretariatet. På bestyrelsesseminaret i september vil bestyrelsens og deltagernes evaluering ligge til grund 
for arbejdet med program til Årskonference 2018. 
 
- Foreløbigt regnskab og overvejelser desangående?  
Marianne Lundsgaard orienterede om regnskab for Årskursus 2017. 
 
Sagen: 
- Skal bestyrelsen overveje at ændre navnet Årskursus – til et andet navn f.eks. konference? 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at ændre navn fra Årskursus til Årskonference. 
 
2.2 Evaluering og opfølgning af Generalforsamling 2017 
Sagen:  
- Skal der ved kommende generalforsamlinger fremlægges budget?  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der ved kommende generalforsamlinger fremlægges budget.  
Sagen: 
- Skal bestyrelsen overveje til førstkommende generalforsamling at fremlægge forslag om ændret 
bestyrelsesantal?  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesantallet forbliver syv.  
Sagen: 
- Dirigent efterfølgende år?  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at Torben Larsen fastholdes som dirigent, såfremt han indvilliger igen. 
Sagen: Skal bestyrelsen overveje at ændre SUFOs navn fra interesseforening til f.eks. landsorganisation? 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at fremsætte forslag til vedtægtsændring på førstkommende 
generalforsamling, om at ændre navn fra interesseforening til landsforening. 
 
2.2.a Sundhedsstyrelsen guide: Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne 
Sagen:  
Sundhedsstyrelsen havde lige inden bestyrelsesmødet udsendt guiden: ”Opsporing af ældre i særlig risiko 
for nedsat funktionsevne”. 
Beslutning: Bestyrelsen tog en første drøftelse på mødet (ikke alle havde nået at læse), og var positivt 

overraskede. Guiden er læsbar, men kapitlet om jura (Kap. 4. Juridiske rammer for anvendelse af 
personhenførbare data til opsporing) efterlader stadig mange ubesvarede spørgsmål.  



Bestyrelsens hovedpointe er, at guiden udelukkende handler om ét af de områder (opsporing), som de som 
faggruppe skal opfylde. Det er vigtigt at fastholde, at forebyggende medarbejdere har flere opgaver, så 
denne nye opgave ikke kommer til at overskygge andre opgaver. 

Bestyrelsen havde håbet på anbefalinger, men det er en guide, som åbner for kommunale tolkninger. Fokus 
i guiden er på forebyggelse, mens sundhedsfremmeperspektivet mangler. I guiden beskrives formålet med 
de forebyggende hjemmebesøg f.eks. som det, ”at sikre, at de ældre lever et så sundt og selvhjulpent liv 
som muligt” (opspringsguiden s. 5). SUFO vil gerne fastholde fokus, som det er beskrevet i vejledningen til 
lovteksten fra 2011. Her står der, ”Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere 
den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre ved at yde råd og vejledning om aktiviteter 
og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel”. Der er ikke overensstemmelse i 
brug af begreberne, hvilket kan give anledning til tvistning. 
Bestyrelsen var positive over for, at skrøbelighedsbegrebet er kommet med i guiden.  
Bestyrelsen besluttede, at Anne Dorthe Prisak skriver til sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Lone Thomsen 
med tak og positiv tilkendegivelse for at inddrage skrøbelighedsbegrebet. 
Guiden sendes ud til medlemmerne i SUFO Nyt april. 
Sagen:  
-Skal der igangsættes et arbejde ift. at få en uvildig jurist til at gennemgå de juridiske udmeldinger i guiden. 
- Hvad er tidsrammen og hvad er den økonomiske ramme. 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer overvejer juridiske 
udfordringer der kan være ift. guiden og sender det til Anne Dorthe Prisak.  
Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer overvejer, om de har kendskab til en jurist, der har 
kendskab til området, som kan gennemgå og tydeliggøre de juridiske udmeldinger i guiden – f.eks. en fra en 
kommunal forvaltning. 

 
2.3  Facebook  
Sagen:  
- Fastholdes system med bestyrelsesansvarlige og hvem er ansvarlig for hvilke måneder? 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fastholde systemet med bestyrelsesansvarlige for Facebook. 
Fordeling af ansvar pr. måned: 
 

April – Anne Dorthe Maj – Annette 

Juni – Janni Juli – Anja 

August – Sine September – Karen Marie 

Sagen: 
- Hvordan er status ift. lukket/åbengruppe? 
Bestyrelsen drøftede punktet. Bestyrelsen oplever, at der er en fortsat positiv og god dialog i 
Facebookgruppen, efter at gruppen blev ændret fra åben til lukket gruppe. 
 
2.4 SUFO-nyt 
Sagen:  
- Hvordan skal hyppighed og input til SUFO Nyt være i denne bestyrelsesperiode? 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at SUFO Nyt fortsat udkommer månedligt med korte nyheder. Anne 
Dorthe Prisak er fortsat tovholder for nyhedsmailen. Resten af bestyrelsen og sekretariatet opfordres til at 
indsende nyheder af relevans til Anne Dorthe Prisak.  
 
2.5 Hjemmeside 
Sagen:  
- Hvad er status ift. ændringer og opdateringer? 
Beslutning: Jeanette Frandsen opdaterer hjemmesiden i maj og juni måned. Kodeordet er; 
brugervenlighed, overskuelighed og håndgribelighed 
 
2.6 Diplommodul til forebyggende medarbejdere 
Sagen:  



- Hvad er status på diverse diplommoduler de forskellige steder? 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede, at Annette Nordal Lund undersøger, hvilke skoler 
der udbyder diplommodulet igen. Det bringes i SUFO Nyt.  
Det blev pointeret, at det ikke er en uddannelse til forebyggende medarbejdere, men diplommoduler der 
udbydes. 
Sundhedsstyrelsen er i gang med en evaluering af uddannelserne via Cowi. Anne Dorthe Prisak skriver til 
sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Lone Thomsen og spørger, hvordan Sundhedsstyrelsen påtænker at 
bruge evalueringerne. Spørgsmålet er, om der er basis for en uddannelse på linje med visitatorerne.  
Sagen: 
- Kan og skal SUFO som organisation gøre noget ift. at diplommodulerne fortsat kan tilbydes gratis? 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede, hvordan fagorganisationerne kan bringes i spil ift. fremtidige 
uddannelsestilbud til forebyggende medarbejdere. Bestyrelsen besluttede, ikke at gøre noget ift. at 
diplommodulerne fortsat kan tilbydes gratis. SUFO vil dog gerne videreformidle til medlemmerne, hvor 
diplommodulerne udbydes. Det gøres via hjemmeside og Facebook.  
 
2.7 Spørgsmål vedrørende åbne og lukkede journaler 
Sagen: Forebyggerne i Horsens spørger:  
- om der er ændringer i lovteksten der muliggør åbne journaler?  
Beslutning: Bestyrelsen drøftede henvendelsen. Der er ikke sket ændringer i lovteksten der muliggør åbne 
journaler. Kommunen sætter selv standard for om de gør brug af åbne eller lukkede journaler, da det er et 
tolkningsspørgsmål. Bestyrelsen er enige om, at den nye lov medfører mere dokumentation af 
sagsbehandlende karakter pga. den nye målgruppe. 
 
- om der er forebyggere der bruger åbne journaler i deres kommuner? 
Beslutning: 
Et bestyrelsesmedlem bemærker, at i Sorø Kommune gør de brug af åbne journaler. 
Anne Dorthe Prisak besvarer henvendelsen. 

3. Økonomi 
Sagen: 
Hvordan ift. kørselsgodtgørelser – hvilke beslutninger træffer den nyvalgte bestyrelse ift. retningslinjer for 
kørsel til Årskursus og til bestyrelses- og andre møder. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at kørselsudgifter til Årskonference som udgangspunkt dækkes af 
arbejdsgiver, ellers dækkes udgifterne af SUFO. Ved bestyrelsesmøder dækker SUFO kørselsudgifter. Ved 
kørsel i bil, dækkes beløb der svarer til en togbillet. Ved samkørsel dækkes kørselsudgifter til statens lave 
kørselstakst, á kr. 1,93 pr. km. 

 
 
4. Orienteringer 

Orientering fra formand og næstformand - Følger skriftligt eller mundtligt 

 Invitation til Hjerteforeningens og Ugebrevet Mandag Morgens arrangement ”Mennesker trænger 
mennesker”, d. 16. maj, København. Anne Dorthe Prisak deltager.  

 SUFO har d. 21. marts 2017 afgivet høringssvar over udkast til lov om frikommunenetværk.  

 Anne Dorthe Prisak har mailet til sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Lone Thomsen, og rykket for 
dato for udgivelse af opsporingsguiden. 

 Formand deltager som gæst ved DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 24. april, 
Hotel Nyborg Strand 

 SUFO havde udstillerstand på DANSKE ÆLDRERÅDs konference d. 25. april, Hotel Nyborg Strand. 
Bemandet af formand og næstformand. 

 
Orientering fra sekretariatet – Følger skriftligt eller mundtligt 

 Marianne Lundsgaard orienterede om medlemsstatus i SUFO. 270 medlemmer, heraf 18 ny-
indmeldte og 21 opsagt. 

 Bestyrelsesseminar i september afholdes på Hotel Sixtus i Middelfart 

 Formandsmøde med formænd i fællessekretariat afholdes efter sommerferien 



 Ny samarbejdsaftale skal underskrives inden sommerferien. Anne Dorthe Prisak fik bestyrelsens 
opbakning til forhandling og underskrivelse. 
 

5. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede rammer og emner for Årskonference 2018. Disse er samlet i sekretariatet. 

Et bestyrelsesmedlem orienterede, at en forebyggende medarbejder fra Taarnby Kommune oprindeligt var 
en del af en arbejdsgruppe for evaluering af forløbsprogram på demensområdet. Pga. omstruktureringer er 
den forebyggende medarbejder nu ikke en del af arbejdsgruppen.  

Sine Pedersen orienterede om tv-programmet ”En god start”, der vises på TV2 Øst i formiddagstimerne – 
som er et initiativ fra en forebyggende medarbejder. Programmet henvender sig til ældre, og indeholder 
information og øvelser der kan laves hjemme foran skærmen. Bestyrelsen drøftede, hvordan SUFO kan 
hjælpe med at viderebringe det gode initiativ til andre regionale tv-kanaler. Bestyrelsen besluttede, at Sine 
Pedersen deler historien til medlemmerne via Facebook-gruppen, og at Helle Philipsen og Sine Pedersen 
sammen arbejdere videre med at få kontakt til TV2 og viderebringe idéen til andre regionale tv-kanaler.  

Kommende møder: 

 Fredag/lørdag d. 8.- 9. september – bestyrelsesseminar i Middelfart. Fredag kl. 9.30 til lørdag kl. 15.15  

 Mandag d. 6. november kl. 9.15 – 15.15 i Århus 

 Mandag d. 15. januar 2018 kl. 9.15 – 15.15 i Odense 
 
 
For referat  
d. 4. maj 2017 
 
 
Marianne Lundsgaard    Jeanette Frandsen 
Faglig sekretær    Konsulent 


