
 

 

Forum: Furesø Kommune s Sundhedsråd 

Tid: Tirsdag den 190607 kl. 17.00-19.00 

Sted:  Mødelokale 2, Værløse Rådhus 

Deltagere: Torben Hellebek, Susanne Mortensen, Jane Isdal, Henning Kirk, 

Jørgen Flodin, Peder Sundgård, Sanne Mürer, Sanne Høck Just, 

Hanne Vedersø, Ole Esmark, Mette Simonsen, Gitte Ammundsen 

Afbud: Ingen 

Mødeleder: Torben Hellebek 

Referent: Marianne Fels 

 

1. Godkendelse af referat fra møde d.9-5-07 

Referatet godkendes indholdsmæssigt, fremover ønskes beslutningsreferater. Referater kan offent-

liggøres en uge efter udsendelse til deltagerne. Formel godkendelse finder sted på det efterfølgen-

de møde. 

2. Forretningsorden 

Ændringsforslag til pkt. 4, pkt. 9, pkt.10, pkt.11, pkt.12, pkt.14. Se vedhæftede bilag om revideret 

forslag til forretningsorden. 

3. Stillingtagen til Sundhedsrådets arbejdsform. 

Der drøftes forventningsafstemning mellem Sundhedsforvaltningen, Sundhedsrådet og Social- og 

Sundhedsudvalget. Det ligger klart, at Sundhedspolitikken bliver den første konkrete opgave for 

Sundhedsrådet at arbejde med. 

Drøftelser og beslutninger angående den indholdsmæssige del af arbejdet med Sundhedspolitik-

ken: 

• Sundhedspolitikken skal indeholde det overordnede grundlag for værdier og visioner på 

området og dermed fungere som pejlemærke for sundhedsarbejdet. 

• Diskussionen om en overordnet vision samler sig om en formulering i retning af: ” Det 

skal være let for alle borgere i Furesø Kommune at leve et sundt og godt liv hele livet.” Et 

enklere forslag lyder:  

” Det skal være nemt at leve sundt hele livet.” 

• Det besluttes, at social ulighed skal indtænkes i alle indsatsområder fremfor at stå som 

selvstændigt indsatsområde. 

• Der drøftes muligheden for nye indsatsområder som uddannelse og misbrug/medicin.  

• Sundhedspolitikken skal være en politik for alle borgere, og dermed skal formuleringer af 

visioner og andre definitioner skrives i et hverdagssprog. 

• Sundhedspolitikken skal indtænkes i alle politikker, og alle medarbejdere skal forpligtes til 

at tænke og arbejde i sammenhæng med sundhedspolitikken.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

• Sundhedspolitikken skal revurderes i starten af hver politisk periode, og hvert år defineres, 

hvad der skal være årets indsatsområder.  

 

Beslutninger angående den praktiske planlægning af arbejdet med Sundhedspolitikken: 

• Det besluttes at samle indsatsområderne med 2-3 områder i hver arbejdsgruppe.   

• Det besluttes at indkalde referencegruppen snarest til den indledende debat om det konkre-

te indhold i Sundhedspolitikken. Referencegruppens medlemmer inviteres til et work-shop 

arrangement, hvor indsatsområderne debatteres i de særlige interessegrupper/ arbejdsgrup-

per.   

• Sundhedsrådets medlemmer vil blive bedt om at melde sig på arbejdsgrupper til brug for 

arbejdet på work-shopdagen. 

• Sundhedsafdelingen varetager organiseringen af arbejdsgrupper, både hvad angår deltagel-

se af relevante medarbejdere, samt organiseringen af selve vidensindsamlingen. Medlem-

mer af Sundhedsrådet forventes at deltage ved 1-2 møder i arbejdsgruppeforløbet. Derud-

over kan kommunikationen foregå elektronisk. 

4. Referencegruppens deltagelse er drøftet under forrige punkt.  

Det tages ikke særskilt stilling til det udsendte arbejdspapir vedrørende referencegruppens funkti-

on: ”Referencegruppe til Furesø Kommunes Sundhedsråd.”  

5. Eventuelt 

• Integrationsrådet holder møde d.25-6-07. Her forventes et nyt medlem til Sundhedsrå-

dets styregruppe at blive valgt. 

• På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni blev det besluttet, at et medlem fra 

Sundhedsrådet skal sidde i Styregruppen for livsstilsprojektet for overvægtige børn, 

Max og Minnie. Sanne Mürer melder sig til denne opgave. 

• Sundhedsrådet har høringsret i forhold til sager på den politiske dagsorden. Det kan 

planlægges at medlemmer får tilsendt sager med henblik på afgivelse af høringssvar 

på Sundhedsrådets vegne.  

 

 


