
Godkendt Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  

Dato og tid: Tirsdag d. 22. november 2016, kl. til kl. 9.15 - 15.00  
Sted: sekretariatet, Jernbane Alle 54, 3 sal 2720 Vanløse 
Referent: Marianne Lundsgaard 
Afbud: afbud – Anja Rosenlund 
 
Bestyrelsen holdt frokostmøde med repræsentanter fra Sundheds- og ældreministeriet, 

herunder Trine Toftgaard Lund (meldt forfald) og fuldmægtig Ina Vang Runager, samt Signe Lind Hansen, 

der begge sidder med de forebyggende hjemmebesøg. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af referatet. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Møde d. 22. november med repræsentanter fra Sundhedsministeriet 

Bestyrelsen forberedte den fremsendte dagsorden, der havde følgende punkter: 

- forebyggernes kerneopgaver og rolle 

- implementeringen af den nye lov omkring de forebyggende hjemmebesøg og de dilemmaer og 

udfordringer som den nye lov giver, herunder: 

- loven opleves ikke som udgiftsneutral 

- borgere i risikosituationer skal ofte besøges flere gange, hvilket er ressourcekrævende 

- prioritering mellem borgere - en ny situation 

- at finde de sårbare borgere - en udfordring ift. data 

- der er kommet et tillæg til loven - men det er svært at administrere, så en vejledning er ønsket 

- der er udmøntet puljemidler - evalueres de og vil evalueringen være tilgængelig. 

Bestyrelsen ville selvfølgelig gerne høre nyt fra Ministeriet ikke mindst ift Vejledningen. 

Vejledningen forventes at udkomme til januar. 

 

Beslutning: Mødet blev afholdt uden referat, men SUFOs bestyrelse redegjorde bl.a. for dilemmaer i 

forbindelse med den nye lovgivning. 

Ministeriets repræsentanter har efterfølgende fremsendt skabelon til erfaringsopsamling der er sendt til de 

kommuner der har modtaget midler fra puljen for ”særlige tilbud og indsatser til ældre som normalt ikke 

benytter forebyggende hjemmebesøg”. Ministeriet vil sprede erfaringerne fra disse forsøgsaktiviteter, så 

SUFO også får gavn af erfaringerne. 

 
2.2 Status på Årskursus 5. og 6. marts 2017 – samt evt. beslutninger 
ML orienterer om foreløbigt udkast til program, bookede oplægsholdere, m.m. 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er forespurgt, men har ikke mulighed for at deltage. 
 
Spørgsmål: Hvem skal inviteres som gratis gæster (til mandagen)? Sidste år var formand for DANSKE 
ÆLDRERÅD, formand for DKDK, repræsentant fra sundhedsministeriet og sundhedsstyrelsen inviteret. 
 
Al praktik (bestyrelsens opgaver, mødetider, køreplan, m.m.) omkring Årskurset tages op på 
bestyrelsesmødet d. 2. i februar (skal vi ændre denne dato af hensyn til de der nu deltager i uddannelse om 
torsdagen?) 
Beslutning: Datoen for det førstkommende bestyrelsesmøde blev ændret til  
mandag d. 30. januar kl. 9. 15 i Odense. ML orienterer Anja og hører omkring mødested. 
 
Sekretariatet følger op på beslutninger vedrørende gæster (udsender invitationer, når program foreligger) 



 
Bestyrelsen tog orientering om Årskursus program til efterretning og er parat til de skitserede opgaver. 
Programmet tegner spændende. 
 
Kompetanceprofilen skal ligge på bordene ved Årskursusstart og have nogle bemærkninger med på vejen 
fra konferencelederen. 
 
 
 
2.3 Status på Generalforsamling 5. marts 2017 – samt evt. beslutninger 
Indkaldelse udsendes fredag d. 3. februar 
Torben Larsen har sagt ja til at være revisor på regnskab 2016 og dirigent på generalforsamlingen 2017. 
Det gør han med glæde. 
 
Kontingent: 
vil bestyrelsen stille forslag om at kontingentet fastholdes? 
 
 
Gæsteliste 
Bestyrelsen skal udarbejde gæsteliste til generalforsamling og søndagen 
Følgende deltog sidste år i generalforsamlingen: Formand for DSR, Grethe Christensen, deltog som gæst 

og gav en hilsen til SUFOs medlemmer fra talerstolen. 

Hvem derudover skal inviteres? Sidste år var følgende organisationer inviteret: FOA, FYS, ERGO, Kost og 

ernæringsforbundet. 

Årsberetning – skriftlig og mundtlig – sættes på bestyrelsesmødet d. 2. februar. Det samme gør budget for 

kommende år og regnskab for 2016 

Beslutninger: 
Kontingent – bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes for 2017 
Repræsentanter for fagforeninger med flere end 5 medlemmer i SUFO inviteres – sekretariatet følger op og 
udsender personlige invitationer 
 
 
Bestyrelsesvalg 
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Anja Rosenlund – fraværende. ML kontakter 
Dorte Grosen - genopstiller 
 
Begge suppleanter er på valg:  
Lene Lund Boisen – ML kontakter 
Karen-Marie Wraae Ostermann – er indtrådt i bestyrelsen og stiller op som kandidat til bestyrelsen 
 
Der skal tages stilling til genopstilling senest d. 1. februar, men gerne før. 
Beslutning: se ovenfor 
Bestyrelsen opfordrer i indkaldelsen medlemmer til at opstille.  
Sine skriver et mindre afsnit til SUFO-Nyt til januar om arbejdet i bestyrelsen. 
 
 
 
2.4 Status på SUFOs hjemmeside – samt evt. beslutninger 
Bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet med punktet på bestyrelsesseminaret.  
Hvad er status og skal der træffes beslutninger? 
Beslutning: Travlhed har betydet, at beslutningerne fra bestyrelsesseminaret ikke er ført ud i livet. 
Dorte Grosen og Annette Nordal Lund har givet sig selv en deadline, hvorefter sekretariatet udfører de 
ændringer i struktur og indhold på hjemmesiden, som der gives grønt lys til. Sekretariatet modtager 
instrukser inden udgangen af december. 
Der skal gerne tages nye billeder på Årskurset til brug på hjemmesiden 



 
 
 
2.5 Status på Facebook – samt evt. beslutninger 

Hvordan vurderer bestyrelsen aktiviteten på Facebook?  

Skal der evt. iværksættes initiativer 

Beslutning: Der er god aktivitet, god energi, god erfaringsudveksling på face-book, så det er ikke 

nødvendigt at iværksætte initiativer. Hvert opslag ses af ca. 100 brugere. 

 

3. Økonomi 
Intet til punktet 
ML orienterede om, at det er aftalt at der investeres en del af SUFOs midler. 
Regnskab fra temadagen arrangeret af Netværksgruppen for ansatte som varetager forebyggende 
hjemmebesøg i Region Sjælland havde 35 deltagere og gik stort set i nul. 
 
 
4. Øvrige sager 
Intet til punktet 
 
 
4.3 Orientering fra formanden – sendes skriftlig eller gives mundtlig på mødet  

 Møde med KL og SST ang. regionale temadage er udskudt til 30. nov. 

 Guiden til opsporing – forsinket yderligere 

 ”kludder” i uddannelses-datoer - Annette Lund orienterer 

 Henvendelse fra ”Forum for mænds sundhed” – obs. fremadrettet 

 SUFO-seminar på DANSKE ÆLDRERÅD d. 9. nov. med stor interesse og spørgelyst 

 Oplæg for konsultationssygeplejersker – obs. på tre typer hjemmebesøg, som kan forvirre vores 
samarbejdspartnere 

 Kan vi bruge Magasinet Pleje mere aktivt til de gode historier? 
Beslutning: 
ML kontakter Magasinet Pleje og foreslår dem at lave en artikel om den nye uddannelse. Annette 
Nordahl Lund er kontaktperson. 
 

 Århus påbegynder til januar et ½ årligt miniprojekt i socialt boligbyggeri i samarbejde med 
boligforeningen. De har fået midler. 

 

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

 Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget chefen for departementets nye afdeling for 

Ældreområdet og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen. Valget er faldet på Jakob Krogh, 

der har en fortid i Socialministeriet som kontorchef på ældreområdet. Marianne Lundsgaard kender 

Jakob Krogh fra hans tid i Socialministeriet.  

 Satspulje på Sundheds- og ældreområdet udmøntet, se evt. følgende link:  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/Ny-satspuljeaftale-770-mio-kr-

til-sundheds-og-aeldreomraadet.aspx 

DANSKE ÆLDRERÅD har fået 1 mio. mere til det sundhedsfaglige område, samt til kommunikation. 

 Kontingentopkrævning udsendes primo 2017 

 Medlemmer og tidligere deltagere har fået mulighed for at forudbetale Årskursus – indbetalinger 

begynder at komme. 

 Høring afgivet på demenshandleplanen. 

 
 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/Ny-satspuljeaftale-770-mio-kr-til-sundheds-og-aeldreomraadet.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/Ny-satspuljeaftale-770-mio-kr-til-sundheds-og-aeldreomraadet.aspx


5. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede, om SUFO skal påbegynde et projekt der skal afdække juridiske bud/dilemmaer ift. 

juraen omkring de forebyggende hjemmebesøg – især omkring opsporingsdelen.  

Der er fortsat store gråzoner og forskellige tolkninger kommunerne imellem. 

Vejledningens bud afventes inden der gøres yderligere  

 

OBS 

Bestyrelsen besluttede, at det kommende bestyrelsesmøde ligger mandag d. 30. januar kl 9.30 i 

Odense. 

 

 

For referat, 2. december 2016 

 

Marianne Lundsgaard 

Faglig sekretær 

 


