
Referat - bestyrelsesmøde i SUFO 
  
Dato og tid: Onsdag d. 9. september 2020, kl. 10.30 – 12.00  
Sted: Microsoft Teams-møde 
Afbud: Anja Rosenlund 
Bilag: Postkort 1, Postkort 2 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Sager til behandling 
 
2.1. Faglig vejledning om forebyggende hjemmebesøg 
Sag: Hvordan er den faglige vejledning blevet taget imod blandt SUFOs medlemmer? Hvilke 
meldinger er der – positive såvel som negative? Hvordan kan den introduceres mest effektivt i 
kommunerne, og hvordan kan vi i SUFO støtte op om denne introduktion? SST vil gerne høre 
vores kommentarer efter bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Umiddelbart er bestyrelsens og medlemmernes meldinger positive i forhold til den 
faglige vejledning. Et bestyrelsesmedlem peger på, at den kan bruges som en politisk løftestang 
ved, at den har fokus på hjemmebesøget, en anden at den udgør en god introduktion til feltet. 
Nogle har fået melding på, at det kan være vanskeligt umiddelbart at se, hvordan den adskiller sig 
fra senere års udgivelser, som f.eks. ”Guide om opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat 
funktionsevne” og ”Inspirationskatalog – Målretning af de forebyggende hjemmebesøg – Viden, 
redskaber og erfaringer til udvikling af praksis”. Det vil være et godt fokuspunkt for 
Sundhedsstyrelsen. 
 

 
2.2. Postkort  
Sag: Bestyrelsen har i samarbejde med sekretariatet udarbejdet et postkort, der kort informerer om 
de forebyggende hjemmebesøg og foreningen SUFO. Formålet er at orientere om 
landsforeningens arbejde. Målgruppen er ledere og politikere. Postkortet skal være færdigt inden 
KL´s Ældrekonference d. 29. september, hvor Anne Dorthe Prisak holder oplæg.  
Forventet oplag på 500 stk. Bestyrelsen skal tage stilling til de to vedhæftede postkort. 
Beslutning: Bestyrelsen blev enige om, at de ville arbejde videre med at indhente en ny rapport, 
hvorfra der evt. kan citeres samt at indhente tilladelse til at bringe et citat. 

 
 
2.3. SUFO Nyt og Facebook  
Sag: Der er blevet ryttet op i facebook-gruppen, så dem (85 profiler), som ikke længere er 
medlemmer af SUFO eller som ikke er særligt inviterede af bestyrelsen, ikke er med i gruppen.  
Pt. er der 195 medlemmer af gruppen. Der er 283 medlemmer af SUFO. 
Beslutning: SUFO Nyt forventes udsendt i september.   
Bestyrelsesmedlemmer skiftes til igennem en måneds tid at skrive minimum et opslag om ugen på 
facebook for at holde debatten i gang. Fordelingen er:  
September – Karen Marie  
Oktober – Anja  



November – Sine  
December – Janni  
Januar – Helle  
Februar – Anne Dorthe  
Marts – Karen Marie 

 
 
3. Øvrige sager 
 
3.1. Orientering fra formand 
Mødet med Danmarks Statistik er udskudt – Anne Dorthe modtager gerne eksempler fra 
bestyrelsen på skævvredne data og/eller uhensigtsmæssig brug af data. 
 
Anne Dorthe Prisak holder oplæg på KL´s Ældrekonference d. 29. september. Hun efterlyser 
eksempler fra bestyrelsen på coronaliv i en anderledes hverdag – med fokus på ”bekymrings”-
kategorien, målgruppen 65 – 79 år.  
 
 
3.2. Orientering fra sekretariatet 
Ny kursus- og medlemssekretær - der er en ansættelsesproces i gang  
Antal medlemmer, udvikling i 2020 – i indeværende år er der (foreløbig) en lille tilgang på ca. 15 
medlemmer  
Økonomi. 
 
 
3.3. Orientering fra arbejds- og følgegrupper 
Janni Amstrup Hansen er SUFOs repræsentant i Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 
mod ensomhed, som holdt fysisk møde 7. september 2020, der blev indledt ved sundheds- og 
ældreminister Magnus Heunicke. 
Janni italesatte på mødet emner som det fysiske funktionstab, som ældre borgere risikerer at 
opleve under Corona, behovet for en mere tilgængelig og fleksibel kørselsordning for ældre, 
behovet for flere ude/inde-aktiviteter, der tager hensyn til efterårs og vintertemperaturer. 
 
En arbejdsgruppe bestående af Anja Rosenlund, Helle Treschow og Karen-Marie Oosterman 
arbejder videre med oprydningen af hjemmeside.  
 
 
 

4. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
For referat 
 
 
Lise Sørensen 


