
 

 

Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  

GODKENDT 

 

Dato og tid: torsdag d. 17. maj 2018, kl. 9.15 – 15.00  

Sted: Krumtappen 2, 5. sal, 2500 Valby 

Karen Marie har sørget for lokale og forplejning. 

Referent: Marianne Lundsgaard, faglig sekretær / Jeanette Frandsen, konsulent 

 

Bilag: 1) Bestyrelsens evaluering af Årskonference 2018 2) Deltagernes evaluering af Årskonference 2018 3) Budget 

og regnskab for Årskonference 2018 4) Referat af SUFO generalforsamling 2018 5) Deltagernes spørgsmål til Lone 

Thomsen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen 

 

Afbud: Janni Amstrup Hansen og Anja Rosenlund 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsordenen godkendt. 

 

2. Sager til behandling 

2.1 Evaluering og opfølgning af Årskursus 2018 

Sagen: Hvordan ser deltager-evalueringerne ud? 

Bestyrelsens umiddelbare indtryk – ved nærmere eftertanke? 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede deltagernes evaluering, som igen i år viste en høj deltagertilfredshed.  

Bestyrelsen drøftede egne indtryk af Årskonference 2018, og forslag til Årskonference 2019 blev skrevet ned af 

sekretariatet. På bestyrelsesseminar i september vil bestyrelsen arbejde videre med programmet for Årskonference 

2019 på baggrund af deltagernes og bestyrelsens evaluering.  

 

Der udover behandlede bestyrelsen deltagernes spørgsmål til Lone Thomsen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, og 

hvordan der skal arbejdes videre med spørgsmålene. En arbejdsgruppe blev nedsat, bestående af formand, Anne 

Dorthe Prisak, Helle Phillipsen og Sine Pedersen. Arbejdsgruppen ser på, hvilke spørgsmål SUFO selv kan besvare 

og hvilke spørgsmål, SUFO skal gå videre med til Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen præsenterer et oplæg på 

bestyrelsesseminar i september.  

Formand, Anne Dorthe Prisak, fremsender deltagernes spørgsmål til Lone Thomsen. Lone Thomsens svar bringes i 

SUFO Nyt. 

 

Formand, Anne Dorthe Prisak, gjorde opmærksom på, at Vejledning om hjælp og støtte efter Serviceloven fra år 2011 

ikke er opdateret i forhold til den nye lovgivning om forebyggende hjemmebesøg og den nye målgruppe i loven. 

Bestyrelsens besluttede, at faglig sekretær, Marianne Lundsgaard, kontakter Sundheds- og Ældreministeriet og får 

afklaret, om der er en opdateret udgave af vejledningen på vej.  

 

Sagen: Foreløbigt regnskab og overvejelser desangående? 

Beslutninger: Faglig sekretær, Marianne Lundsgaard, orienterede om regnskab for Årskonference 2018, som viser et 

positivt resultat på 81.769 kr. Overskuddet er større end budgetteret, hvilket skyldes et højere deltagerantal end 

budgetteret.  

Bestyrelsen drøftede forhøjelse af kontingent og prisstigning på deltagerprisen for Årskonferencen.  

Bestyrelsen vedtog, at der skal ske en kontingentforhøjelse i 2020 på 100 kr., så kontingent udgør 350 kr., samt en 

lille prisstigning på deltagerprisen for Årskonferencen 2019. Prisstigningen skal sikre, at foreningen i årene fremover 

ikke får underskud. Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet beregner priser for deltagerbetaling for Årskonference, for 

hhv. medlemmer og ikke-medlemmer. Endelig beslutning om prisstigning træffes, når program er færdigt, da 

prisstigninger afhænger af udgifter. 

 

 

 



2.2 Evaluering og opfølgning af Generalforsamling 2018 

Beslutninger: Bestyrelsen behandlede medlemmers spørgsmål, som blev rejst på generalforsamlingen. Bestyrelsen 

besluttede, at svar på spørgsmålene bringes i SUFO Nyt. Helle Phillipsen tager kontakt til Rikke Svava fra 

Sønderborg Kommune, som på generalforsamlingen henviste til visiteret omsorg, og opfordrer til, at Rikke Svava laver 

et skriv om visiteret omsorg til SUFO Nyt under ”Fra medlem til medlem”.  

 

For andet år i træk blev der ikke valgt suppleanter til SUFO’s bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at der ved 

indkaldelse til generalforsamling 2019 synliggøres fordelene ved at være suppleant, samt tydeliggør forskellene på at 

være suppleant og aktivt bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen definerer på bestyrelsesseminar i september, hvilken rolle og hvilke opgaver en suppleant har.  

 

2.3 Persondataforordning og SUFO, - hvad skal/kan vi forholde os til? 

Sagen: Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 

Beslutning: Faglig sekretær, Marianne Lundsgaard, orienterede bestyrelsen om, at der i sekretariatet arbejdes på at 

opfylde kravene i forhold til persondataforordningen.  

 

2.4 Opfølgning på EGV-konferencen d. 20. april – hvad tager vi med os i SUFO-regi? 

Beslutning: Bestyrelsen fik inspiration fra EGV-konferencen til Årskonference 2019. Forslag til oplægsholdere på 

Årskonference 2019 blev skrevet ned af sekretariatet og vil indgå i det videre arbejde med Årskonferencen på 

bestyrelsesseminar i september. 

Bestyrelsen vedtog at forespørge Christine Swane, direktør for EGV, om at bringe hendes kronik i SUFO Nyt, snarest. 

Bestyrelsen besluttede at arbejde for et styrket samarbejde med EGV. Med den nye målgruppe for forebyggende 

hjemmebesøg – sårbare og ensomme ældre – mener bestyrelsen, at et samarbejde med EGV kan styrke på dette 

område.  

 

2.5 Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på 

ældreområdet”, jf. mail udsendt fra sekretariatet d. 30. april 

Sagen: Bestyrelsens input til et høringssvar – enten et fagligt høringssvar eller et administrativt høringssvar 

Beslutning: Bestyrelsen vedtog, at faglig sekretær, Marianne Lundsgaard, indsender et administrativt høringssvar. 

 

2.6  Skal der drøftes eller tages beslutninger om Hjemmeside eller Facebook. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fastholde systemet med bestyrelsesansvarlige for Facebook. Konsulent, 

Jeanette Frandsen, fremsender reminder til bestyrelsesansvarlige i begyndelsen af måneden. 

Fordeling af ansvar pr. måned frem til december 2018 er: 

 

Juni – Karen-Marie Oktober – Sine 

Juli – Karen-Marie November – Janni 

August – Helle December - Anja 

September - Annette  

 

2.7 Tavshedspligt eller åbne journaler 

Sagen: ”Tavshedspligt/fortrolighedsrum” ved forebyggende hjemmebesøg – hvordan håndteres det i landet og kan 

SUFO hjælpe med anbefalinger?  

Beslutning: SUFO modtager gentagne henvendelser vedrørende spørgsmål i forhold til åbnede og lukkede journaler. 

Bestyrelsen besluttede derfor, at SUFO giver medlemmerne etiske refleksioner og overvejelser i forhold til både 

fordele og ulemper ved åbne og lukkede journaler. SUFO’s medlemmer opfordres til at indsende deres argumenter for 

hhv. åbne og lukkede journaler i forhold til de systemer, de arbejder i. Argumenterne sammenfattes og udsendes til 

medlemmerne i en særmail. Formand, Anne Dorthe Prisak og faglig sekretær, Marianne Lundsgaard formulerer en 

mail til udsending til medlemmerne om opfordring til at sende argumenter ind til sekretariatet.  

 

 

 

 

 



3. Økonomi 

Bestyrelsesmedlem, Karen-Marie, havde forespurgt at SUFO’s bestyrelse prioriterede betalt deltagelse i DGS’ 

nationale konference om aldring og samfund.  

Beslutning: Sine Pedersen deltager på konferencen via sin arbejdsplads.  

Faglig sekretær, Marianne Lundsgaard, orienterede om, at halvårsregnskab for SUFO forelægges på 

bestyrelsesmøde i september. 

 

4. Orienteringer 

Orientering fra formand og næstformand - Følger skriftligt eller mundtligt 

 Aftale om bestyrelsespost i Forum for Ældre og Social tandpleje, Anette Lund deltager i maj.  

 Henvendelse fra Måltidspartnerskabet, der efterlyser interviewpersoner blandt forebyggende medarbejdere. 

Mailen er rundsendt til bestyrelsen og foreløbig har Sønderborg meldt sig. Karen-Marie vil melde sig som 

interviewperson. 

 Henvendelse fra Louise Folker Christensen, Ballast CPH, der er ved at udarbejde uddannelsesforløb til bl.a. 

sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og SOSU’er om forebyggelse af synsrelaterede faldulykker. 

 

Orientering fra sekretariatet - Følger skriftligt eller mundtligt 

 Faglig sekretær, Marianne Lundsgaard, orienterede om ledelsesskift i sekretariatet. Marianne Lundsgaard, 

træder efter eget ønske tilbage som sekretariatsleder, senest pr. 1. oktober 2018, men fortsætter i 

sekretariatet som konsulent. Marianne Lundsgaard har fortsat ledelsesansvar for SUFO. Konsulent, Lise 

Sørensen, vender tilbage fra orlov efter sommerferien, hvor hun bl.a. vil arbejde for SUFO.  

 

5. Eventuelt 

 Sine Pedersen orienterede om WIPP-projekt i Slagelse Kommune, som hun kontakter og forespørger om 

mulighed for at holde seminaroplæg på Årskonference 2019. Sine Pedersen bringer nyt herom på 

bestyrelsesseminar i september.  

 Bestyrelsen har ikke modtaget tilbagemeldinger på SUFO’s Juridiske fortolkninger af Guidens afsnit om 

personhenførbare data. Bestyrelsen besluttede, at formand, Anne Dorthe Prisak, ”efterlyser” respons via 

opslag på Facebook.  

 Rikke Svava fra Sønderborg Kommune har udarbejdet plancher om forebyggende hjemmebesøg ud fra 

redskaberne i grafisk facilitering. Flere medlemmer har tilkendegivet interesse for plancherne. Helle Phillipsen 

forespørger Rikke Svava om tilladelse til at dele plancherne via SUFO’s hjemmeside. Helle Phillipsen sørger 

for honorering. 

 

Kommende møder: 

 Fredag/lørdag d. 21. - 22. september, bestyrelsesseminar i Middelfart. 

Fredag kl. 9.30 til lørdag kl. 15.15 

 Fredag d. 9. november, Aarhus. Anne Dorthe er ansvarlig 

 Tirsdag d. 8. januar 2019. Sted ikke fastlagt 

 Årskonference 2019: 17. og 18 marts 2019 

 

 

For referat 

Den 23. maj 2018 

 

 

Jeanette Frandsen 

Konsulent 

 


