Forebyggelsesrådet
Tirsdag d. 2. juni kl. 13.00-16.00
Stortrommen, stuen, Fredensborg Rådhus

Deltagere:
Finn Kamper-Jørgensen (formand)(SR)
Josée Linnemann (SR)
Lola Hollesen (DH)
Ingrid Prehn (Ældresagen) (Afbud)
Agnes Castella (Ældresagen)
Hans Bækvang (ÆH)
Susanne Samuelsen (ÆH)

Referent: Rikke Rolf (Kultur, Idræt og Sundhed)

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 8. april (revideret referat vedhæftet)

Referatet godkendt med kommentar fra Seniorrådet, som ønsker beskrivelsen
af formålet i referatet udskiftet med beskrivelsen fra kommissoriet, således at
ordlyden er identisk. Der er endnu ikke udpeget en repræsentant fra
dagcentrene, men dette forventes gjort inden næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Forebyggelsespakker og Sundhedsprofil 2013
Orientering om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og Sundhedsprofil
2013 med fokus på fysisk aktivitet/ ved Rikke

Rikke orienterede om baggrund, formål og struktur i forebyggelsespakkerne
samt resultater fra afdækningen af kommunens implementeringsgrad inden
for fysisk aktivitet. Tal fra Sundhedsprofil 2014 vedrørende fysisk aktivitet i
ældrebefolkningen blev ligeledes gennemgået (præsentation vedhæftet).

Der blev spurgt til antallet af ældre med indvandrer baggrund i Fredensborg
Kommune. Dette undersøges til næste møde.
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4. Debat
Hvad skal forebyggelsesrådet arbejde videre med på baggrund af punkt 3?
Der vedhæftes bilag til yderligere inspiration.

På baggrund af forslag til indsatser i forebyggelsespakken for Fysisk Aktivitet
samt oplægget ”Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet” fra det
Nationale Råd for Folkesundhed blev det diskuteret hvilke indsatser, som det
vil være relevant for forebyggelsesrådet at pege på.

Det blev besluttet, at Finn og Rikke til næste møde udarbejder et notat med
opsamling af status for Fredensborg Kommune i forhold til de oplistede
indsatser i publikationerne. Notatet udsendes med dagsorden til næste møde
d. 8. september som oplæg til udvælgelse af fokusområder.

Det blev desuden besluttet, at der gives en orientering om
implementeringsgraden af forebyggelsespakkerne på ældreområdet inden for
Mad og Måltider, Tobak, Alkohol og Mental Sundhed på næste møde.

5. Arbejdsform
Aftale om arbejdsform i forhold til det videre arbejde i forebyggelsesrådet.
Udbetaling af diæter.

Det blev foreslået, at der nedsættes mindre arbejdsgrupper, som arbejder
videre med udvalgte emner mellem møderne. Det blev endvidere foreslået, at
forebyggelsesrådet giver kommunalbestyrelsen en gennemgang af, hvad man
har arbejdet med i året løb inden det formelle møde i kommunalbestyrelsen i
januar måned. Der er ikke truffet nogen endelig beslutning i forhold til forslag.

Mødedatoer for resten af året er fastlagt til 8. september og 19. november
2014. Begge møder holdes i tidsrummet 13-16.

6. Meddelelser
Gensidig orientering.

Ingen meddelelser.

7. Evaluering af mødet

Rådsmedlemmerne udtrykte tilfredshed med mødet.

Side 2 af 2

