
Dagsorden - bestyrelsesmøde i SUFO - GODKENDT 

Dato og tid: mandag den 15. januar 2018, kl. 9.00 – 15.00  
Sted: Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39, 5000 Odense.  
Referent: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær/Jeanette Frandsen, konsulent 
Bilag: 1) Spørgsmål ifb. Årskursus og Generalforsamling, 2) udkast til indkaldelse til generalforsamling, 3) 
udkast til budget 2018 og balance pr 31/12 2017.  
Hvis bilag ikke vedhæftet eftersendes de eller medbringes til mødet. 
Afbud: Janni Hansen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt efter tilføjelser af ekstra punkter. 

Høringssager punkt 2.5, Deltagelse i Forum for Ældre- og Socialtandpleje punkt 2.6, Evaluering af 

videreuddannelse punkt 5., Eventuelt flyttes til punkt 6. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Årskonference 2018 
2.1.1 Status på Årskonferencen  

Sagen:  

 Tilmeldte deltagere 

 Budget for Årskonferencen 

 Fordeling af opgaver/spørgsmål til bestyrelsen (se bilag 1) 

Beslutning: Jeanette Frandsen orienterede om status på deltagertilmelding. Der var pr. 15. januar 74 

deltagere tilmeldt. Der er den 23. januar tilmeldt 123 deltagere. 

Marianne Lundsgaard orienterede om budgettet, som bestyrelsen tog til efterretning. 

Bestyrelsen fordelte opgaverne i mellem sig jf. bilag 1. 

 

2.1.2 Kåring af Årets Tiltag 

Sagen: Orientering om indstillinger. Skal medlemmerne opfordres igen?  

Beslutning: Sekretariatet har modtaget én indstilling.  

Jeanette Frandsen kontakter Magasinet Pleje ift. omtale af Årets Tiltag. Formand Anne Dorthe Prisak 

udformer tekst til omtale og sender til Jeanette Frandsen. Medlemmerne opfordres igen til at indstille tiltag til 

prisen. Anja Rosenlund udsender opfordring i Facebookgruppen og Jeanette Frandsen udsender i SUFO 

Nyt. 

 

2.2 Generalforsamling 2018 
2.2.1 Generalforsamling  
Sagen:  
- Indkaldelse udsendes af sekretariatet senest fredag d. 9. februar (se bilag 2). 
- Dirigent på generalforsamlingen er Torben Larsen. 
- Fordeling af opgaver (se bilag 1). 

- Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Forslag med indkaldelsen (listes i indkaldelsen) 

Bestyrelsen har besluttet at foreslå, at kontingentet fastholdes i 2018. 

Beslutning: Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig jf. bilag 1. 

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 2 udsendes sammen med 

indkaldelsen til generalforsamling. 

Bestyrelsen godkendte, at Årskursus rettes til Årskonference. Ændringen er redaktionel. Marianne 

Lundsgaard orienterer dirigent Torben Larsen.  

 

 



2.2.2 Gennemgang og drøftelse af Årsberetning 

Sagen: Drøftelse af hvilke emner, der skal med i Årsberetningen. 

Formand Anne Dorthe Prisak er ansvarlig for udformningen af Årsberetningen – både mundtlig og skriftlig. 

Jeanette Frandsen layouter og læser korrektur. Beretningen udsendes sammen med øvrigt materiale til 

generalforsamling (senest 26. februar) og lægges på hjemmesiden. 

Beretningen lægges – som sidste år - på hjemmesiden samtidig med udsendelse til medlemmer. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede emner til årsberetning. Formand Anne Dorthe Prisak arbejdere videre med 

årsberetningen og sender den til sekretariatet. Bestyrelsesmedlemmer sender idéer til årsberetningen til 

formand Anne Dorthe Prisak. Årsberetningen sendes ud til medlemmerne og lægges på SUFOs hjemmeside 

senest den 26. februar. 

 

2.2.3 Valg til bestyrelsen - orientering 
Der er valg til 4 pladser i bestyrelsen – alle for en toårig periode.  

Dertil kommer valg af to suppleanter for en étårig periode. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og er villig til genvalg:  

Anne Dorthe Prisak  

Annette Nordal Lund 

Janni Amstrup Hansen 

Sine Pedersen 

 

Der er valg til begge suppleantposter, der pt ikke er besat. 

 

Det er kun muligt at stille op til en post, hvis man er tilstede og hvis kontingentet er betalt senest 24. februar. 

Beslutning: Alle fire har tilkendegivet, at de stiller op. 

 

Kontakt til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer. 

Er der nogen kandidater? 

Er der forslag til flere, bestyrelsen kan kontakte? 

Skal der skrives et oplæg om arbejdet i bestyrelsen til SUFO-nyt op til generalforsamlingen 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og besluttede at opfordrer medlemmerne til at stille op via 

motivationsskrivelse, som udsendes med indkaldelse til generalforsamling.  

 

 

2.2.4 Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 

Spørgsmål: Forslag til dagsorden for bestyrelsen på mødet den 12. marts kl. 8.00 rummer følgende: 

Velkomst 

Kort præsentation – hvis nyvalgte 

Valg af næstformand. Anne Dorthe Prissak er valgt i 2017 for en 2-årig periode, hvis genvalgt til bestyrelsen. 

Præcisering af suppleanters rolle 

Planlægning af bestyrelsesmøder 

Fastlæggelse af Årskonference 2019 

Eventuelt 

Beslutning: Bestyrelsen konstituerer sig på sit møde den 12. marts. Bestyrelsen godkendte dagsordenen 

for bestyrelsesmøde den 12. marts. Følgende datoer blev foreløbigt vedtaget (konfirmeres den 12. marts) til 

bestyrelsesmøder frem til generalforsamling 2019: 

 Den 20. april, København 

 Den 21.-22. september, Middelfart 

 Den 9. november, Aarhus 

 Den 8. januar 2019, Odense 

 



2.3  Juridiske udfordringer ift. guiden 

Sagen: Bestyrelsen fik på sit seneste møde tilsagn fra Dorte Grosen om, at hun ville udarbejde et forslag til 

”oversættelse”. Marianne Lundsgaard har gennemskrevet forslaget fra Dorte Grosen, og en jurastuderende 

har kommenteret på det juridiske afsnit i guiden.  

Udkastet lægges frem for bestyrelsen til kommentar og gennemsyn.  

Bestyrelsen bedes supplere med flere eksempler, der kan indføjes.  

Bestyrelsen bedes ligeledes vurdere, om der er områder, der mangler at blive belyst. 

Udsendelse: Det færdige dokument udsendes tillige med årsberetning, budget og regnskab til medlemmer, 

senest den 26. februar.  

Beslutning: Bestyrelsen drøftede de to forelagte fortolkninger af Guidens juridiske afsnit. Bestyrelsen 

besluttede at indskrive eksempel om forgæves gang. Sine Pedersen formulerer afsnit om forgæves gang og 

fremsender til Marianne Lundsgaard.  

Sekretariatet laver to dokumenter: Fortolket af en jurist og Fortolket af en konsulent på forebyggende 

hjemmebesøg og udsender til medlemmerne i en særmail inden generalforsamling.  

Formand Anne Dorthe Prisak sørger for honorering til jurist og konsulent.  

 

2.4 Pulje for sundhedsfremme og forebyggelse 2017 er åben for ansøgninger 

Sagen: Status på puljeansøgning og samarbejde med Nationalt Sorgcenter. Hvis puljeansøgningen går 

igennem skal SUFO præcisere hvilken opgave vi har. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at SUFO er behjælpelig ift. at rekruttere deltagere til kurser. Bestyrelsen 

vedtog, at hvis der nedsættes en følgegruppe ønsker SUFO at deltage med en repræsentant.  

 

2.5 Høringssager 

Sagen: SUFO har modtaget to høringer. 

Beslutning: Bestyrelsen behandlede høringerne. Bestyrelsen er positiv over for begge forslag, der berører 

borgere som er i målgruppe for de forebyggende hjemmebesøg. Bestyrelsen vedtog at indsende 

administrativ høringssvar med positiv tilkendegivelse for forslag på begge høringer.  

Marianne Lundsgaard formulerer og indsender 

 

2.6 Deltagelse i Forum for Ældre- og Socialtandpleje 

Sagen: Forum for Ældre- og Socialtandpleje medvirker til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende 

tandpleje blandt ældre borgere og borgere, der er socialt udsatte, for dér igennem at sikre borgerne et 

sundere og længere liv. Skal SUFO søge om at blive en del af Forum for Ældre- og Socialtandpleje? 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at anmode om optagelse. Marianne Lundsgaard skriver til Forum for 

Ældre- og Socialtandpleje og anmoder om optagelse. Bliver SUFO optaget besluttes på næstkommende 

bestyrelsesmøde, hvem fra bestyrelsen, der skal repræsenterer SUFO.  

3. Økonomi 

3.1 Gennemgang af balance pr. 31/12 2017 og budget 2018 (bilag). 

Orientering: Marianne Lundsgaard gennemgik balance pr. 31/12 2017 og budget 2018.  Bestyrelsen tog 

balance og budget til orientering. 

Bestyrelsen underskrev regnskab 2017, der var revideret af revisor, Torben Larsen. 

Jeanette Frandsen orienterede om medlemsstatus. SUFO har pt. 262 medlemmer.  

 

4. Orienteringer 

4.1 Orientering fra formanden 

 Formanden deltog den 29. november på Sundhedsstyrelsens temadag Kan vi ændre på den sociale 

ulighed i sundhed. 



 Formanden har holdt dialogmøde med Mikkel Vass om uddannelse il forebyggende medarbejdere. 

 Formanden deltager den 16. januar, i kraft af sit job, på KL’s sundhedskonference Forebyggelse for 

fremtiden, Hotel Comwell i Kolding. 

 Formanden deltager den 24. januar i møde med ekstern projektgruppe ved initiativ 1 Tidlig opsporing 

af demens om ”Værktøj til tidlig opsporing”.  

 Formanden deltager den 6. februar i faglig følgegruppe Sikkert Seniorliv ved Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed. 

  

4.2 Orientering fra sekretariatet 
 
Medlemmer: 
Der er udsendt kontingentopkrævninger medio december 2017. 
 
Der rykkes første gang ultimo januar og anden gang medio februar. Derefter slettes evt. ikke betalere. 
 
Årskonference: 
Der er forudbetalt i 2017 for knap 50 deltagere til Årskonferencen 
 
Kontingent skal være betalt senest 14 dage før Årskurset for at få rabat på Årskurset.  
 
Sekretariat: 
Marianne Lundsgaard har ferie i uge 5 og 6.  
En medarbejder i sekretariatet er langtidssygemeldt.  
 
5. Evaluering af videreuddannelse 

Sagen: Sundhedsstyrelsen har fået udviklet og evalueret den ny videreuddannelse til medarbejdere, der 

foretager forebyggende hjemmebesøg i kommunerne. Evalueringen viser, at udbyttet af uddannelsen har 

været forskelligt alt efter uddannelsessted. De skridt, der har været taget undervejs for at forbedre 

videreuddannelsen, ser samtidig ud til at have virket.  

Beslutning: Formand Anne Dorthe Prisak orienterende, at hun er inviteret til møde i Sundhedsstyrelsen om 

evaluering af uddannelsen. SUFO er en del af følgegruppen. Bestyrelsen drøftede evalueringen, hvis 

resultat var forventeligt på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes egen oplevelse på uddannelsen. 

Bestyrelsen vedtog, at formand Anne Dorthe Prisak viderebringer følgende til Sundhedsstyrelsen: 

 Evalueringen viser, at der er noget at arbejde videre med 

 Manglende sammenhæng mellem uddannelsens formål og uddannelsen indhold – for meget fokus 

på basisviden. 

 Evalueringen giver ikke svar på, om uddannelsen skal udbydes fremadrettet – bliver den det? 

 Er ekspertgruppen blevet lyttet til? 

6. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

På vegne af  

Formand 

Anne Dorthe Prisak 


