Forum:

Furesø Kommune s Sundhedsråd

Tid:

Torsdag den 300807 kl. 17.00-19.00

Sted:

Mødelokale 2, Værløse Rådhus

Deltagere: Torben Hellebek, Susanne Mortensen, Jane Isdal, Henning Kirk,
Jørgen Flodin, Sanne Mürer, Hanne Vedersø, Ole Esmark, Gitte
Ammundsen.
Peder Sundgård, Sanne Høck Just, Mette Simonsen.
Afbud:
Mødeleder: Torben Hellebek
Referent:

Marianne Fels

1. Nyt medlem af Sundhedsrådet
Integrationsrådet holder møde d.5-9-07, her forventes udpegning af integrationsrådsmedlem til at
deltage i Sundhedsrådets styregruppe
2. Godkendelse af referat fra møde d.19-6-07
3. Nyt udkast til Skabelon til Furesø Kommunes Sundhedspolitik
Det understreges endnu engang, at skabelonen stadig er et arbejdsredskab under løbende forandring. Konkrete ændringsforslag fra dagens drøftelser vil blive indarbejdet i Skabelon til Furesø
Kommunes Sundhedspolitik, som dernæst udsendes til alle deltagere i Sundhedsrådets work-shop
d.18-9 som arbejdsredskab. Efter work-shoppen udarbejdes nyt udkast til Furesø Kommunes
Sundhedspolitik, samt en revideret tids- og procesplan. Procesplanen vil blive forelagt Social- og
Sundhedsudvalget. Udkast til Sundhedspolitikken ønskes drøftet i Sundhedsrådet over de følgende
møder, der lægges hermed op til at minimere arbejdet i de tidligere omtalte arbejdsgrupper efter
work-shopdagen
Synspunkter fra drøftelserne:
• Den overordnede Sundhedspolitik lægger de store linier og fungerer som
paraply for de andre politikker.
• Behov for konkrete holdninger i alle politikker
• Handlingsorienterede anvisninger hører hjemme i de enkelte institutioners
eller afdelingers politikker
• Børn og unge bør nævnes særskilt. Vaner grundlægges tidligt og alle har
et medansvar
• Omhyggelighed med at finde det økonomisk forsvarlige, samt brugbare
dokumentationsredskab til evalueringen
• Passe på balancen mellem afsatte ressourcer til dokumentation og afsatte
ressourcer til det konkrete handlingsorienterede arbejde
• Benytte erfaringer fra andre kommuner og nabolande, samt arbejde evidensbaseret når det er muligt

•
•
•

Sundhedspolitikkens afsnit om motion bør også omhandle genoptræning
Sundhedspolitikkens afsnit om rygning/ alkohol skal suppleres med beskrivelse af misbrug af stoffer
Sundhedspolitikkens afsnit om kost kan suppleres med beskrivelse af spiseforstyrrelser

4. Work-shop i september
Der udleveres dagsorden for work-shoppen og det fastholdes at danne 4 diskussionsgrupper til at
behandle Sundhedspolitikkens indsatsområder. Der vil sidde én person fra administrationen i hver
gruppe og fungere som referent. Det drøftes at lade deltagerne cirkulere efter ca. 3 kvarter for at
give alle mulighed for at deltage i 2 grupper med forskellige emner.
5. Fremtidige mødedatoer
Det aftales at undlade at indkalde til et ekstra styregruppemøde. Møder resten af året: D. 18/9
work-shopmøde for hele Sundhedsrådet, d.25/10, d.15/11 og d.13/12 almindelige Sundhedsrådsmøder for styregruppen.
I 2008 planlægges Sundhedsrådsmøder d.24/1, d.26/2 og d.27/3. Alle dage fra kl.17.00-19.00
6. Kommissorium og Forretningsorden
Kommissorium for Sundhedsrådet godkendes og videresendes til politisk behandling i Social- og
Sundhedsudvalget. Forretningsorden for Sundhedsrådet tilføjes en bemærkning, godkendes derefter og videresendes til efterretning i Social- og Sundhedsudvalget.
7. Høringsret til politiske oplæg og dagsordener
Til næste møde fremstilles en liste over de forskellige fagudvalg, tilknyttet direktør, samt en angivelse af forventet emneområde i de pågældende dagsordener. Dernæst tager Sundhedsrådets medlemmer stilling til hvilket fagudvalg det enkelte medlem evt. kunne forestille sig at varetage høringsretten i forhold til i en periode. Et høringssvar skrives af et enkelt Sundhedsrådsmedlem og
sendes dernæst til Sundhedsrådet styregruppe som har 1-2 dage til at kommentere punktet. Herefter sender skribenten høringssvaret videre til direktøren for det pågældende område.
8. Eventuelt
• Datamængden der tilgår Sundhedsrådets medlemmer drøftes. Det aftales
fremover kun at sende relevante dagsordenspunkter. Resten af dagsordenen kan til hver en tid findes på kommunens hjemmeside.
• Influenzavaccination til ældre over 65 år. Der har været tvivl om hvor
borgerne skulle henvende sig for at modtage denne ydelse. Der vil blive
kommunalt annonceret i lokalaviserne med en opfordring om at gå til
egen læge.
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