
DSUM bestyrelsesmøde 22/9-17 
 
Referat 
 
 

1. Valg af referent: Stine 
 

2. Opfølgning på konferencen  
 
Økonomi: Økonomi, alt er betalt og fordeler sig således.  

 Susan Sawyer bliver betalt delvist af KU; hotel og forplejning og resten af Hillerød 
(honorar på 10.000 kr.). Flybilletten på 27.000 blev delt mellem de to.  

 Skejby: lokale og blomster,  

 DSUM forplejning 
 
Der skal laves et regnskab ved Eva, som kan lægges på hjemmesiden.    
 
Poster Walk: Behov for mere ordnede forhold inkl. lyd. Klare instrukser, så alle ved hvor 
længe de må snakke og at de skal kunne svare på spørgsmål bagefter. 
 
Hvorfor kom der så få fra vest? Måske en god ide at holde konferencen på selve hospitalet, 
således at læger og sygplejersker kan komme til på en let måde. 
 
Næste gang: Enighed om at et kort evalueringsskema, som kan udfyldes under 
konferencen – for at have styr på emner og sværhedsgrad, er en god ide. Deltagerne skal 
også kunne komme med ideer til næste konference. 
 
 

3. Hjemmeside og kommunikation 
 
Vi skal på at få hjemmesiden højere på søgelisten på nettet. Det kan f.eks. gøres ved, at vi 
kan køber domænet ”www.danskselskabforungdomsmedicin.dk” og linke det til 
hjemmesiden. Hvis andre hjemmesider linker til vores f.eks. RH, så kommer vi højere op.  
 
Enighed om at siden skal være informativ uden at anbefale enkelte forskningsprojekter. 
Siden skal heller ikke bruges til at rekruttere deltagere til forskningsprojekter. Der skal 
derfor rettes lidt i den nuværende tekst, som beskriver Life-projektet 
 
Der skal rettes på RH’s hjemmeside, så det henviser til www.dsum.dk (der står pt., at en 
hjemmeside er under oprettelse). 
 
Helle og Stine skal holde et møde med Andreas for at overtage siden helt, det bliver i 
oktober. 
 
Nyhedsmail med link til hjemmesiden, korte overskrifter  
2 gange om året: Februar inden 15/2 og september 15/9,  
Der skal meldes ind til kommunikationsudvalget senest den 1/2 og 1/9, så der kan skrives 



en nyhedsmail. 
Ansvar: Kommunikationsudvalget – Stine i første omgang. 

 
Økonomisystem til hjemmesiden – det skal vi meget gerne have, det skal være urimeligt 
dyrt før vi siger nej. Eva kontakter Andreas angående dette, samt i forhold til aflønning. 
Nyheder som bliver lagt på hjemmesiden, skal skrives, så de ikke fremkommer som 
anbefalinger eller hvervning af deltagere til projekter – derfor skal teksten om LIFE 
projektet fra UMV skrives om.  
 
Efter kommunikationskurset med Lars ved vi nu alt om hvordan vi laver gode tekster til 
hjemmesiden – formændene for alle udvalgene opfordres til at lave en tekst omkring det 
enkelte udvalg – vi vil så prøve ar arrangere et møde, hvor vi sammen til passer teksterne 
til det format vi gerne vil have ud fra Lars’ anbefalinger. Vibsen tager initiativ til en plan for 
dette. Stine omskriver afsnit ”Om os” ud fra, det vi har lært på web-kommunikationskurset. 

  
 

4. Økonomi og medlemmer  
 
Status på økonomi 
I Skejby har vi 5353,60 kr. stående 
I Hillerød? (Helle undersøger). 
Vores egen konto: 51.781,17 kr. 

 
Registrering af betaling og medlemmer og opkrævning af kontingent – Helle undersøger 
om der er helt styr på dette. Der står på hjemmesiden, at der vil blive trukket kontingent 
med mindre, at det meldes fra.   
 
Vi har aktuelt 101 medlemmer, hvoraf 52 er betalende. 
 
Kirsten sender reminder til medlemmer, som ikke har betalt endnu efter liste fra Helle. 
 
Hvordan får vi flere medlemmer fra psykiatrien, voksenafdelinger og fra vest generelt? 
- Se punkt 5 og 6, udover dette må tiden arbejde for os 

 
5. Samarbejde med voksenafdelinger: Alle må hver især gøre en indsats når muligheden 

byder sig. 
 

6. Samarbejde med psykiatrien: Alle må hver især gøre en indsats når muligheden byder sig. 
  

7. Nyt fra udvalg 
a. Uddannelsesudvalget: Der skal planlægges dagsmøde i 2018 og konference i 2019. 

Kursustilbud? Stine opfordrer Gukke til mødeindkaldelse. Skal vi prøve at udvikle et 
kursus omhandlende Tree of Life i foråret i forbindelse med 
årsmøde/generalforsamling, dette skal besluttes i uddannelsesudvalget. Måske 
kursus den ene dag (hvis begrænset antal) og så et oplæg workshop for et større 
antal før generalforsamlingen. 

b. Forskningsudvalget: Eva indkalder til møde – fordi det er på tide at beslutte, hvad 



vi vil med udvalget. 
c. Web- og kommunikationsudvalget: Se punkt 3. 
d. Økonomiudvalget: Det er styr på momsregnskabet, vi har foreløbigt ikke haft 

momsregnskab. 
 

8. Ungeinvolvering 
a. Unge Patienter: Ikke noget nyt 
b. Ungepanel.dk: De rykker. De er inviteret til endnu et foretræde. På UG.dk er der 

kommet tekst om unge med kronisk sygdom i uddannelsessystemet. SPS.dk rubrik 
om kronisk sygdom. Turné til børneungeafdelinger i efteråret mhp oprettelse af 
ungepaneler. De unge var på Folkemødet på Bornholm med en workshop i 
samarbejde med unge patienter.  

 
9. Nyt fra Danmark 

a. Ungdomsmedicinsk udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab; Transitionsvejledning er på 
vej, kommer i hørring i oktober. Korte pamfletter om diverse emner er også på vej 
(Unge og psykiske vanskeligheder, Unge og sex, Unge og uddannelse mm.) 
danske uddannelsestilbud: Ungeambassadøruddannelse er rykket til Metropol. 
Netværksmøder på RH fortsætter, forhåbentlig bliver det også spredt ud til andre 
regioner.  Fast minikursus på RH (4 timer) omhandlende unge kommunikation, 
retningslinjer mm – for alt sundhedspersonale. Transitions workshop på RH (3 
timer) – teams fra forskellige afdelinger.  
 

10. Nyt fra den store verden 
a. IAAH: Konference i New Dehli, Kirsten deltager. Skal vi melde os ind som selskab? 

Man får ikke meget retur. Vi venter. 
b. EuTeach: Rigtigt god summer school i år. Deltagerne havde et godt kendskab inden, 

derfor godt udbytte. Mest læger der deltog.  
c. SAHM: Store konferencer, har J. of Adolescent Health. Ikke noget nyt. 

 
11. Planlægning af bestyrelsesmødedatoer: E-møde i januar, start den 15/1-22/1 med 

skypemøde, som afslutning. Møde i foråret bliver planlagt, når vi ved, hvornår vi kan holde 
årsmøde. September møde 14/9 på Steno.   

 
12. Vidensdeling: Stine fortalte om ungegruppe projektet på Herlev – Deltager information kan 

læses på www.ungherlev.dk for interesserede.  
Næste gang vil handle om unge med diabetes og psykiatri - Stine  

 
13. Eventuelt – ikke yderligere punkter. 

http://www.ungherlev.dk/

