Referat - bestyrelsesmøde i SUFO
Dato og tid: Mandag d. 7. december 2020, kl. 12.30 – 15.00
Andreas Nikolajsen fra Fonden Gamle Ensommes Værn medvirker kl. 13.35 – 14.05.
Sted: Microsoft Teams
Referent: Lise Sørensen
Afbud: Anja Rosenlund
Andreas Nikolajsen medvirkede midtvejs i mødet hvor han orienterede om projektets
fremadskriden og om at han havde modtaget mange tilmeldinger til webinar i januar. Bestyrelsen
drøftede med ham materiale til udsendelse blandt medlemmerne samt muligheden for at
planlægge endnu et webinar på et senere tidspunkt.

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsordenen er godkendt.

2. Sager til behandling
2.1. Årskonference 2021
Sag: Status på tilbagemeldinger fra oplægsholdere v/Lise Sørensen.
Nye forslag til temaer og oplægsholdere er velkomne.
Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets orientering om at langt størstedelen af oplægsholderne
godt kan medvirke selvom dato for afholdelse er ændret. Bestyrelsen drøftede muligheden for at
årskonferencen skal afvikles på en anden måde end vanligt grundet corona-krisen. Bestyrelsen
kom med gode forslag, som sekretariatet arbejder videre med ifb. udarbejdelse af programmet.
2.2 Status på SUFO Nyt og Facebook
Sagen: Er der emner eller procedurer, der skal drøftes?
Tovholdere til at poste opslag er:
December – Janni
Januar – Helle
Februar – Anne Dorthe
Marts – Karen Marie
Beslutning: Bestyrelsen ønskede ikke at lave ændringer.

2.3 Forespørgsel i forhold til forebyggende hjemmebesøg og restriktioner
Sagen: Forespørgsel fra et medlem vedrørende de forebyggende hjemmebesøgs status ved de
nye nedlukninger.
Beslutning: SUFO orienterer medlemmerne om, at der ikke er sket ændringer ift. at de
forebyggende hjemmebesøg defineres som værende en kritisk funktion og gensender i samme
ombæring brev fra Sundheds- og Ældreministeriet ift. at telefonsamtale ikke kan gøre det ud for et
forebyggende hjemmebesøg.

3. Økonomi
Der er intet til punktet.

4. Øvrige sager
4.1. Orientering fra formand
 Indlæg i Altinget og i Danske Ældreråds nyhedsbrev
 Tilbagemelding på spørgsmål om adgang til data forud for hjemmebesøg uden borgerens
samtykke
 Tegnsprogstolk til døve
 Møde med de øvrige formænd og næstformænd fra fællessekretariatet til januar
 SSTs lancering af den faglige vejledning er sat på stand by

5. Eventuelt
Intet til punktet

Kommende møder:




28. januar, kl. 12.30 – 15.00 på Teams
10. marts, kl. 12.30 – 15.00 på Teams
Årskonference d. 6. – 7. juni 2021, Hotel Nyborg Strand

