Forebyggelsesrådet
Konstituerende møde
Tirsdag d. 8. april kl. 15.30-17.30
Lilletrommen 2. sal, Fredensborg Rådhus

Referat
Til stede: Josée Linnemann og Finn Kamper-Jørgensen (SR), suppl. Lis Kofoed (DH),
Ingrid Prehn, Agnes Castella og suppl. Henrik Nielsen (Ældresagen), Hans Bækvang
og Susanne Samuelsen (Ældre og Handicap), Marie Bukh Dreier og Marianne
Ingeholm Larsen (Kultur, Idræt og Sundhed).

Fraværende: Lola Hollesen (DH), medarbejder fra Dagcenter (ÆH).

Referent: Konsulent Rikke Rolf (Kultur, Idræt og Sundhed)

1. Konstituering
Formandsposten går på skift mellem SR og Ældresagen. Finn Kamper-Jørgensen
blev enstemmigt valgt som formand for den første 2-årige periode. Der er endnu
ikke udpeget en repræsentant fra kommunens Dagcenter, men det kommer. Marie
Bukh Dreier og Marianne Ingeholm Larsen er ad hoc medlemmer, som deltager
efter behov.

2. Gennemgang af kommissorium
Kommissoriet blev gennemgået med følgende præcisering og kommentarer:
-

Med nationale standarder og vejledninger menes Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker.

-

For at skabe synlige resultater er det vigtigt, at gribe de lavt hængende
frugter fremfor at producere analyser, notater og rapporter.

-

Det er vigtigt at øge synligheden af kommunens tilbud fx ved hjælp af
frivilligorganisationer og Frivilligcenteret, som kommunen allerede har et
godt samarbejde med.

3. Fastlæggelse af mødedatoer for 2014
Der afholdes som udgangspunkt fire årlige møder. Næste møde er fastlagt til
mandag d. 2. juni fra kl. 13-16.
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4. Forventningsafstemning af mødeform, indhold, dagsorden, referat mv.
Jf. kommissoriet har Forebyggelsesrådet til formål at rådgive Byrådet i
forebyggelsesspørgmål. Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både
den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.

Forebyggelsesrådet skal ud fra den regionale sundhedsprofil for Fredensborg
Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og
Handicappolitikker

•

fremkomme med forslag til Byrådet om forebyggelsesindsatser.

Indsatserne bør i vid udstrækning bygge på nationale standarder og
vejledninger.
•

bidrage til at øge borgernes kendskab til den kommunale

forebyggelses-indsats.
•

stille forslag om puljeansøgninger til forebyggende forsøgsvirksomhed.

Rådsmedlemmerne kan holde sig orienteret om relevante punkter på
dagsorden fra diverse udvalgsmøder, ved at tilmelde sig nyhedstjenesten på
kommunens hjemmeside via linket:
http://www.fredensborg.dk/forside/kontakt/abonnement

Dagsorden udsendes en uge før mødedato. Det er muligt at stille forslag til
dagsorden op til to uger før mødedato. Forslag skal sendes til Rikke Rolf
riro@fredensborg.dk som udformer dagsorden i samarbejde med formand.

Referat udsendes hurtigst muligt efter mødet.

5. Forslag til fremtidige mødeemner
Det aftales, at følgende to punkter er på dagsorden til næste møde:
-

Orientering vedr. implementeringsniveau af Forebyggelsespakker på
ældreområdet med udgangspunkt i Forebyggelsespakken Fysisk Aktivitet.

-

Orientering om hovedresultaterne fra præsentationen af Region
Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 med fokus på ældre borgere 65+
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