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Dagsorden.
Ad.1. Velkomst og præsentation.
Susanne Mortensen byder velkommen og udtrykker glæde over, at så mange borgere har vist
interesse for arbejdet i Sundhedsrådet. Der er allerede en fin bred faglig interessesammensætning i
Sundhedsrådet, men Susanne Mortensen håber, at Sundhedsrådets styregruppe senere kan suppleres
med en repræsentant fra erhvervslivet, samt en repræsentant fra Integrationsrådet.
Under præsentationsrunden afdækkes en lang række af interesseområder hos deltagerne. Hos alle er
der en grundlæggende holdning til KRAM faktorernes betydning for arbejdet med sundhedsfremme
og forebyggelse. Der suppleres med særlig bevågenhed for den tidlige indsats, starten på livet,
bevågenhed på skolebørns vilkår, samt en særlig opmærksomhed på ældres vilkår. Nogle har særlig
indsigt i idrætsområdet og motionens betydning, men der er også bevågenhed på tandsundhed og
hjernesundhed.
Ad.2. Konstituering.
Social- og Sundhedsudvalget har på forhånd valgt at pege på Torben Hellebek som formand for
Sundhedsrådet. Torben Hellebek har gennem længere tid arbejdet for samarbejde, såvel mellem
lægerne fra henholdsvis Farum og Værløse, som for det generelle samarbejde mellem de
praktiserende læger og Furesø Kommune. Desuden har Torben Hellebek erfaring fra det tidligere
arbejde i Værløse Kommunes Sundhedsråd.
Sundhedsrådets styregruppe tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, og Torben
Hellebek vælges som formand for Sundhedsrådet.
Ad.3. Kommissorium.
Kommentarer:
Peder Sundgaard bemærker, at det er væsentligt, at Sundhedsrådet skal høres i væsentlige
sundhedsmæssige forhold inden politisk forelæggelse. Susanne Mortensen svarer, at denne
høringsret vil blive taget alvorligt fra politisk side. At man ønsker at Sundhedsrådet skal have
samme høringsret som eksemplevis Ældrerådet har.
Henning Kirk finder, at kommissoriet er et udmærket udgangspunkt for et nyt råd, og mener der vil
blive plads til evt. revision senere. Lasse Zetterstrøm tilslutter sig dette synspunkt.
Susanne Mortensen bemærker en uhensigtsmæssig formulering i kommissoriet: at Sundhedsrådet
skal være: ”ansvarlig for udarbejdelse af overordnet sundhedspolitik, m.m.” Sundhedsrådet enes

om en omformulering til: ”Medvirke ved udarbejdelse af sundhedspolitik, sundhedsprofil,
handleplaner og mål.”
Susanne Mortensen foreslår, at Sundhedsrådet på det næste møde diskuterer en forretningsorden
efter et oplæg fra forvaltningen.
Ad.4. Status, overordnet ved Susanne Mortensen.
Kommunalreformen har betydet at en række nye opgaver er kommet til kommunerne. Den
borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse er en opgave, som blandt andet Sundhedsrådet får
som arbejdsfelt. Der er stor politisk opbakning til dette arbejde i Furesø Kommune, der er således
afsat 1,5 mill.kr. i 2007 og 2 mill.kr. i henholdsvis 2008 og igen i 2009. Social- og
Sundhedsudvalget har i perioden frem til Sundhedsrådets etablering igangsat en række initiativer, fx
sundhedsprofil af borgerne i Furesø Kommune, som Forskningscenteret i Region Hovedstaden har
udarbejdet. Susanne Mortensen nævner muligheden for at få præsenteret Sundhedsprofilen af
Forskningscenterets medarbejdere på et kommende Sundhedsrådsmøde.
Der er sideløbende i Sundhedsafdelingen udarbejdet en monitorering af eksisterende
sundhedsfremmende og forebyggende opgaveløsninger rundt i alle forvaltninger, og samtidig har
monitoreringen afdækket nogle behov for en øget indsats på visse områder. Furesø Kommune har
ansøgt om at blive udtaget som KRAM kommune og dermed få besøg af KRAM bussen i en
periode på ca. 1 måned. Besked om dette ventes snarest.
Desuden nævner Susanne Mortensen initiativer som: ”Frivillige til ældreidræt”, ”Støtte til Farum Sø
Løb”.
Ældrepolitikken er netop blevet præsenteret som et produkt, der er udarbejdet af medarbejdere og
borgere i fællesskab. I såvel ældrepolitikken som i idrætspolitikken er der også fokus på det sunde
liv.
Endelig berører Susanne Mortensen diskussionen om et Sundhedscenter. På det kommende Socialog Sundhedsudvalgs møde behandles et oplæg om et virtuelt Sundhedscenter.
Hanne Vedersø bemærker, at Ældrerådet har foreslået at skabe et Sundhedscenter af mursten, hvor
eksempelvis ældre kan møde op til behandling. Lasse Zetterstrøm kommenterer, at Social- og
Sundhedsudvalget har diskuteret dette emne og talt om de mange opgaver, der kunne placeres et
sådant sted. Netop opgaverne skal klart defineres. Lasse Zetterstrøm ser, at det er vigtigt at starte
med det virtuelle Sundhedscenter først. Susanne Mortensen bakker op om begrebsafklaringen som
et vigtigt punkt, der er så mange definitioner på et Sundhedscenter. Måske kan Sundhedsrådet tage
på studiebesøg og lade sig inspirere på et tidspunkt. Hanne Vedersø ser det positivt, at debatten vil
fortsætte på dette område. Torben Hellebek fortæller om tidlige skepsis fra lægeside overfor
Sundhedscentertanken. Nu større åbenhed, ikke mindst i lyset af store rekrutteringsproblemer blandt
såvel sygeplejersker som læger. Det er vigtigt at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft i nye
spændende jobsammenhænge fremover.
Henning Kirk bemærker, at det er vigtigt med stress som et emne, der skal arbejdes
sundhedspolitisk med. Bemærker endvidere, at der netop er udkommet en betænkning, der
omhandler børnefamilier og stress. Jørgen Flodin spørger til, om der følger ressourcer med det at
blive udtaget som KRAM kommune og Gitte Ammundsen svarer, at man tværtimod skal forvente at
skulle stille med en del ressourcer af både personale- og lokalemæssig karakter i den sammenhæng.
Vi har af samme årsag ønsket først at komme i eventuel betragtning i 2008.
Ad.5. Status på konkrete initiativer ved Gitte Ammundsen, Sundhedschef.
Gitte Ammundsen uddeler en række materialer, der dokumenterer det hidtidige arbejde i
Sundhedsafdelingen: ”Sundhedsprofil for Furesø Kommune 2007”, ”Monitorering af
forebyggelsestiltag for borgere i Furesø Kommune”, ”Skabelon til Furesø Kommunes

Sundhedspolitik”, ”Handlingsplan for udarbejdelse af sundhedspolitik i Furesø Kommune” , udprint
fra regeringens moderniseringsprogram om brug af referencegrupper og en pjece, der oplister
hidtige og nuværende aktiviteter i kort form.
Gitte Ammundsen gennemgår aktiviteterne kort og lægger op til, at Sundhedsrådets medlemmer
selv kigger nærmere på de udleverede materialer. Det er ønsket fra Sundhedsafdelingen, at disse
materialer må kunne fungere som inspiration og igangsættende redskaber for den proces der venter.
Gitte Ammundsen supplerer det udleverede materiale med at fortælle om Furesø Kommunes
Kontaktudvalg, som er et samarbejdsorgan mellem de praktiserende læger og de relevante
forvaltningschefer. Der er indkaldt til det første møde mandag d.14. maj 2007. Torben Hellebek
spørger til den beskrevne tidsplan i handlingsplanen for sundhedspolitikken. Susanne Mortensen
kommenterer, at den kan rykkes. Det er vigtigt at få sat en god proces i gang med
Sundhedspolitikken og skulle det så vise sig, at arbejdet nødvendiggør en længere tidshorisont, vil
der kunne argumenteres for det. Torben Hellebek taler om vigtigheden af det brede samarbejde i
såvel Sundhedsråd, som i Kontaktudvalget. Hanne Vedersø fortæller fra et møde i
Regionsældrerådet, at også regionen udtrykker et ønske om et tæt kommunalt samarbejde.
Det drøftes, hvordan man sikrer, at det er nemt for såvel borgere, som for samarbejdspartnere at
kunne orientere sig om kommunens tilbud. Susanne Mortensen lægger op til, at dette også er en
debat man kunne tage i Sundhedsrådet på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at sikre én indgang til
kommunen. Torben Hellebek efterlyser adgang til Sundhedsaftalen og den allonce, som Furesø
Kommune har som tilføjelse. Sundhedsaftalen vil blive medsendt som en fil til referatet af dette
møde, og senere vil den blive lagt på kommunens hjemmeside. Niels Milo Poulsen kommenterer, at
de praktiserende lægers rolle ikke er ordentligt beskrevet i Sundhedsaftalen. Susanne Mortensen
bemærker, at der mangler mange detaljer i Sundhedsaftalerne. At det er overordnede aftaler, og at
det er 1.generationsaftaler. Arbejdet med 2.generationsaftalerne vil blive påbegyndt med det
samme, og disse bliver mere detaljerede.
Ad.6. Mødeplanlægning.
Der regnes med ca. 10 møder om året, en gang om måneden med en sommerpause. Ugedage, hvor
den enkelte mødedeltager ikke er i stand til at deltage, indrapporteres til referenten inden tirsdag
d.15-5-07. Der er enighed om at fastholde mødetidspunktet fra kl.17.00-19.00.
Det er aftalt at drøfte forretningsorden på det næste møde, samt at igangsætte drøftelsen af
Sundhedspolitikken. Endvidere skal Sundhedsrådet forholde sig til, hvordan man vil medinddrage
referencegruppen.
På det næste møde d.19-6-07 kl.17.00-19.00 mødelokale 6, Værløse Rådhus inviteres den lokale
presse til at komme og tage et billede af Sundhedsrådet og desuden forberedes en pressemeddelelse
inden mødet. Dagsorden udsendes ca. 3 uger før mødet.
Forslag til mødedatoer resten af året: Torsdag d.30/8-07, tirsdag d.18/9-07, torsdag d.25/1007, torsdag d.15/11-07 og torsdag d.13/12-07.
Evt.
Gitte Ammundsen orienterer om, at Furesø Kommune er i gang med at etablere et tilbud for
overvægtige skoleelever. Det forventes at komme til at fungere fra det ny skoleårs start i august
2007.
Peder Sundgaard fortæller om et projekt, der har været i Farum med Kidsvolley for skoleelever. Det
har været en stor succes, mange børn blev aktiveret på en ny, enkel måde.

