Referat - bestyrelsesmøde i SUFO
Dato og tid: Tirsdag d. 20. oktober 2020, kl. 8.30 – 14.30
Sted: Microsoft Teams-møde, kl. 8.30-14.30
Referent: Lise Sørensen
Bilag: Program for Årskonference 2020, halvårsregnskab, eksempel på sammenlægning af
funktioner, Om temadebat i Altinget
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsordenen er godkendt.

2. Sager til behandling
2.1 Årskonference 2021 - praktik
Sagen: Årskonferencen er planlagt til afvikling d. 14. – 15. marts.
I lyset af corona-situationen og den medfølgende usikkerhed kan bestyrelsen overveje at flytte
årskonferencen afhængig af hotellets forslag eller overveje alternativ afvikling med færre deltagere.
Er der overvejelser, der skal gøres i forhold til formen?
Ønsker bestyrelsen at fastholde eller flytte tidspunktet for afvikling af konferencen?
Skal deltagerbetaling fra sidste år fastholdes - kr. 3.495 for medlemmer af SUFO og kr. 3.995 for
andre?
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at flytte tidspunktet for afvikling af årskonferencen til d. 6.-7.
juni (datoen er clearet med Hotel Nyborg Strand). SUFOs medlemmer skal orienteres hurtigst
muligt. Forhåbentligt kan årskonferencen 2022 atter blive afviklet i marts måned.
Dermed kan flere beslutninger vedr. konferencen vente til tidspunktet nærmer sig afhængigt af
hvilket scenarie, der er mest sandsynligt ift. coronasituationen.
2.1.1 Årskonference 2021 - program
Sagen: Overskriften til konferencen føres videre fra i år: ”Forebyggende hjemmebesøg - en nøgle
til større lighed i sundhed. En konference med fokus på hvordan sundhedsfremme og forebyggelse
kan skabe større social, digital og mental lighed hos ældre” (bilag: Program for Årskonference
2020).
Oplægsholderne fra den aflyste konference i indeværende år har takket ja til at deltage – der
mangler én hovedoplægsholder. Nogle bud på person og/eller tema?
Program udsendes i december.
Beslutning: Programmet udsendes marts måned i forlængelse af beslutning under punkt 2.1.
Mange af oplægsholderne gen-inviteres til den nye dato. Der er behov for enkelte justeringer, så
program-indhold også afspejler erfaringer og udfordringer fra corona-situationen. Bestyrelsen kom
med mange gode bud på emner og/eller oplægsholdere, som sekretariatet arbejder videre på.

2.1.2 Årskonference 2021 - Årets tiltag
Sagen: I forhold til ovenstående beslutninger, hvordan agerer vi ift. Årets Tiltag?
Kort evaluering på proces for Årets Tiltag 2020.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fastholde den procedure, der blev vedtaget for 2020, og
som ikke blev gennemført i den oprindelige form grundet corona-krisen.

2.2 Generalforsamling - bestyrelsesvalg
Sagen: Da generalforsamling 2020 blev aflyst, er følgende på valg i 2021:




Anne-Dorthe Prisak
Janni Amstrup Hansen
Sine Pedersen

Hvem genopstiller?
Vi ved, at der skal være valg til én bestyrelsespost (i stedet for Annette/ Kathrine/vakant) samt to
suppleantposter for en ét-årig periode – hvordan kan bestyrelsen arbejde for, at så mange som
muligt stiller op?
Beslutninger: Bestyrelsen drøftede punktet – der var enighed om, at medlemmerne på forskellig
vis skal opfordres til at stille op til bestyrelsen, så der er et flow i udskiftningen af medlemmer.

2.3 Adgang til data
Sagen: SUFO har modtaget medlemshenvendelser vedrørende tvivl om, hvorvidt adgang til
borgers data kræver samtykke forud for et hjemmebesøg.
Bestyrelsen skal drøfte egen praksis og viden ift. dette spørgsmål, samt strategi for videre
opfølgning.
Beslutning: Fortolkninger og praksis er også her forskellig fra kommune til kommune. Bestyrelsen
var enige om, at det ikke er en forudsætning at have journaladgang forud for et besøg, for at kunne
udføre et besøg med både mening og høj kvalitet for den enkelte borger. Samtidig kan det i nogle
situationer være en fordel at være orienteret om en borgers kontakt med kommunen, f.eks. hvilke
ydelser, der har været i spil, hvilke forløb, der har været i gang etc., så der er sammenhæng i
kontakten med borgeren.
Det er et komplekst emne, og der er ikke noget entydigt svar på problematikken. Bestyrelsen vil
følge området nøje.

2.4 Tendenser i kommunerne
Sagen: Det er meget forskelligt, hvordan lovgivningen fortolkes, og hvordan de forebyggende
hjemmebesøg derudfra prioriteres og organiseres i kommunerne. SUFO erfarer, at der er
eksempler på kommuner, der prioriterer sammenlægning af funktioner, så
forebyggelseskonsulenten på det forebyggende hjemmebesøg, også skal varetage fx
træningsopgaver. Hvad er bestyrelsens erfaringer med dette? Hvad er bestyrelsens holdning?
Beslutning: Bestyrelsen synes, det er dybt betænkeligt, hvis der er en tendens mod
dobbeltfunktioner og tvivler på det besparende potentiale deri. Det er vigtigt i denne forbindelse at
have en opmærksomhed på den enkelte kommunes kvalitetsstandarder vedr. de forebyggende
hjemmebesøg. Formanden vil tage problematikken op med Danske Ældreråd.
2.5 Ny tema-debat om (manglende?) lighed i sundhedsvæsnet
Sagen: Altinget er et uvildigt, anerkendt politisk medie. Altinget har skudt en ny temadebat i gang
under overskriften: Hvordan skaber vi mere lighed i mødet med sundhedsvæsenet? Debatten skal
bl.a. handle om, hvordan systemet kan hjælpe patienter med såkaldt lav sundhedskompetence og
om tidlig opsporing kan modvirke ulighed - og hvem der skal stå for opsporingen. Skal SUFO
komme med et indspark? Hvis ja, med hvilken indgangsvinkel?

Beslutning: SUFO kan tilbyde et indlæg med fokus på tidlig opsporing,
sundhedskompetencer og hvordan man kan miste dem gennem livet. Sekretariatet
retter henvendelse til Altinget vedr. rammerne for et evt. debatindlæg.
2.6 Status på SUFO Nyt og Facebook
Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes?
Tovholdere til at poste opslag er:
Oktober – Anja
November – Sine
December – Janni
Januar – Helle
Februar – Anne Dorthe
Marts – Karen Marie
Beslutning: Bestyrelsen var enige om, at støtte op om mere aktivitet i facebook-gruppen, end der
er pt.

3. Økonomi
3.1 Halvårsregnskab
Lise Sørensen fremlægger halvårsregnskab for første halvår 2020.
Bilag eftersendes eller omdeles på mødet.
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Øvrige sager
4.1 Orientering fra formanden
Aflysning af KL´s Ældrekonference – status på postkort
Høring – udkast til ny epidemi-lov
Debatindlæg ”Bekymring for ældre borgere der er fysisk og socialt ’ude af form’” bragt i trykt
version af Magasinet Pleje, 25. september 2020
Medlemsreaktioner/henvendelser

4.2 Orientering fra sekretariatet
Bemanding på kontoret
4.3 Orientering om arbejds- og følgegrupper
Orientering fra WIPP-konference i Odense d. 25. september
Ph.d.-projekt om brudte relationer mellem gamle forældre og deres voksne børn
Orientering fra arbejdsgruppe vedr. oprydning af hjemmesiden
Følgegruppe ift. forsøgsordning om frit valg

5. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede, hvordan man teknisk udsøger 70-årige aleneboende.
Bestyrelsen var enige om, at SUFO ved alle givne lejligheder skal slå på tromme for, at
der bliver gennemført en evaluering af de forebyggende hjemmebesøgs effekt.

For referat

Lise Sørensen

Kommende møder




7. december via Teams
28. januar fysisk møde i Odense i forbindelse med temadag om ældrevelfærd
Årskonference d. 6. – 7. juni 2021, Hotel Nyborg Strand

