
 

Referat - bestyrelsesmøde i SUFO  

 

Dato og tid: Torsdag den 3. november 2022, kl. 10.30 – 14.30  

Sted: Teams-møde 

Referent: Lise Sørensen 

Bilag: Mail eftersendes (punkt 2.1) 

Afbud: Tina Grøhn, Janni Pedersen, Anja Rosenlund og Marianne Demant. 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Sager til behandling 

 
2.1. Status på lovgivning 

Sag: Bestyrelsen har modtaget en medlemshenvendelse fra en erfa-gruppe, hvor medlemmerne sætter 

spørgsmålstegn ved flere af alderskriterierne, der blev indført med lovændringerne for forebyggende 

hjemmebesøg i 2016. Hvordan forholder bestyrelsen sig til disse? 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet, og erfaringerne med alderskriterierne er meget forskellige. 

Bestyrelsen afventer resultatet af Sundhedsstyrelsens evaluering af de forebyggende hjemmebesøg. 

 

 

2.2.  PRO-samarbejde og forebyggende hjemmebesøg 

Sag: PRO står for patientrapporterede data. 97 ud af landets 98 kommuner har takket ja til en ny fælles 

digital løsning, der skal understøtte arbejdet med indsamling af patientrapporterede oplysninger 

(PRO).  Otte kommuner er i gang med afprøvning af løsningen. Fra marts 2023 bredes løsningen ud til 

de øvrige kommuner i landet i tre bølger. Kommunal PRO er den første af forventeligt mange løsninger, 

som skal køre på den fælleskommunale telemedicinske infrastruktur (FUT). To kommuner har afprøvet 

skemaer i regi af forebyggende hjemmebesøg. Anne Dorthe Prisak har rettet henvendelse til PRO-

sekretariatet for at få mere viden om arbejdet, og om de forebyggende hjemmebesøg fremefter skal 

være et PRO-område. 

Beslutning: Bestyrelsen var enige om at afvente svar.  

Efter bestyrelsesmødet har SUFO fået svar på henvendelsen, og der er nu planlagt et møde. 

 

 

2.3. Bestyrelsens sammensætning 

Sag: Der er god brug for alle kræfter i bestyrelsen, og i indeværende bestyrelsesperiode har der været 

brug for begge suppleanter. Medlemmerne skal gøres opmærksomme på bestyrelsesvalg til 

generalforsamling 2023 og i god tid gøre sig overvejelser, om de har lyst til og mulighed for at stille op 
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til en bestyrelses- og/eller suppleantpost.  

Skal bestyrelsen lave en orientering om bestyrelsesarbejdet til udsendelse i primo 2023? 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede, hvad der skal være med i en orientering. Sekretariatet sender et 

udkast til bestyrelsen til kommentering. Orienteringen udsendes til medlemmer i januar. 

 

 

2.4.  Sundhedsstyrelsens evaluering af de forebyggende hjemmebesøg 

Sag: Sundhedsstyrelsen har udsendt spørgeskemaer vedrørende de forebyggende hjemmebesøg til alle 

kommuner til besvarelse inden 25. oktober. Hvilke tilbagemeldinger har bestyrelsen fået? 

Beslutning: Bestyrelsen udvekslede erfaringer. Der er møde i referencegruppen, hvor SUFO er 

repræsenteret, ultimo november. 

 

2.5. Folketingsvalgets betydning 

Sag: Bestyrelsen besluttede sidst, at gøre nyvalgte opmærksomme på de forebyggende hjemmebesøgs 

potentiale. Et udkast til en henvendelse til nyvalgte politikere uddeles på mødet. 

Beslutning: Bestyrelsen kommenterede udkastet. Sekretariatet tilretter udkast og sender dte rundt i 

bestyrelsen. 

 

2.6. Årskonference, status og opsamling 

Sag: Opsamling på hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde og gerne input, hvis der er nye idéer 

til emner og oplægsholdere. 

Beslutning: Sekretariatet orienterede om kontakt til evt. oplægsholdere. Bestyrelsen kom med nye 

forslag. Bestyrelsen arbejder videre med årskonferencen på bestyrelsesseminar til januar. 

 

 

3. Økonomi 
Der er intet til punktet. 

 

4. Orienteringer 
4.1 Orientering fra formand 

 Info om lærings-webinar med SUFO  

 Henvendelse til Kristeligt Dagblad 

 Forsøg med screening for atrieflimmer - læs mere her  

 

4.2 Evt. status fra følgegrupper 
Der er intet til punktet. 

 
4.3 Orientering fra sekretariat 
Sekretariatet orienterede om medlemsstatus og hvilke kommuner der er repræsenteret gennem deres 

medarbejdere. Der er pt. 287 medlemmer - 89 kommuner er repræsenteret. 

 

 

https://dagensmedicin.dk/forsoeg-med-screening-for-atrieflimmer-i-kommuner-aabner-for-fremtidige-tvaersektorielle-samarbejder/
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5. Eventuelt 

Intet til punktet 

Facebook-ansvarlige 

 November - Gorm 

 December - Janni 

 Januar - Lehne 

 Februar - Sidse 

 Marts - Tina 

 April - Anja 

 Maj - Gorm   

 

Kommende møder  

 Bestyrelsesseminar d. 13. – 14. januar 2023 på Knudshoved Kursuscenter  

 Bestyrelsesmøde d. 25. april 2023, Slagelse 

 Årskonference d. 11. – 12. juni 2023, Hotel Nyborg Strand 

 


