
SundFornuft - Tænketanken for sundhedspolitik
Ordinær generalforsamling

d. 10. Oktober 2022

Karens Minde Kulturhus,

Wagnersvej 19,

Stuen på 1. sal,

2450 København

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Sanne Marie Thysen, der vælges.

3. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Godkendt

4. Valg af referent

Bestyrelsen indstiller Anne Mette Drastrup, der vælges.

5. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Lui Näslund Koch afgives bestyrelsens beretning

Til sidste generalforsamling havde fik vi nye gode kræfter ind i bestyrelsen. Med

Marco Bo Hansen, Camilla Birgitte Sørensen og Elisabeth Westermann kom der ny

energi og foretagsomhed ind i bestyrelsen.

Det gav sig kort tid efter til udtryk i et webinar om ulighed i sundhed med fokus på

de allermest udsatte borgere i landet. Gadejuristen Nanna Gotfredsen,

Gadelægen Henrik Thiesen og gadesygeplejersken Sarah Hansen delte ud af deres

erfaringer. Til arrangementer var over 100 tilmeldte.

I løbet af december måned havde vi en adventskalender, hvor vi hver søndag delte

en kort, letspiselig historie om arbejdet med ulighed i sundhed. En ting vi har

tænkt os at videreføre i år. Desuden havde vi af generalforsamlingen fået besked

på at bruge nogle penge i bestyrelsen, på de dygtige folk, der frivilligt engagere

sig. Derfor sluttede vi året af med en dejlig julefrokost, hvor vi også fik talt om

andet end sundhedspolitik -  også en tradition, vi har tænkt at videreføre.
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Januar kom og vi holdt strategi-seminar. Vi blev enige om at fokusere kræfterne

på nogle enkelte og håndgribelige arbejdsområder.

Overordnet set er de delt op i to: Det skal være sjovt at sidde i bestyrelsen i

SundFornuft og SundFornuft skal være en bæredygtig organisation.

Vi havde derfor seks mål for 2022

- Afholde to arrangementer om ulighed i sundhed - for synlighed

- Skrevet debatindlæg til fire forskellige medier

- Opnået økonomisk støtte til at ansætte minimum en deltidsansat

- Blive inviteret med til debatter, arrangementer, konferencer o.lign. Som

aktiv deltager

- Deltaget i folkemødet

- Øge tværfagligheden i bestyrelsen og advisory   boardet

Og hvordan er det så gået?

- Vi har afholdt et arrangement i år, men Søren Knudsen, der har forsvaret

sin PhD om ulighed i sundhed med fokus på psykiatrien. Aktuelt arbejdes

der på årets andet arrangement

- Vi har skrevet en lang række debatindlæg til Sundhedsmonitor, vi har

skrevet til Altinget, politiken, Ræson, blevet interviewet af Radio4,

Medicinske tidsskrifter og fagbladet Pharma.

- Vi arbejder fortsat på at opnå yderligere økonomisk støtte - det her er

vanskeligt. Vi har lagt en strategi, jeg vil komme ind på senere.

- Jeg er i min funktion af generalsekretær for SundFornuft blevet inviteret

med til flere forskellige arrangementer og debatter: Jeg er i advisory

boardet for Center for Compassion i Sundhedsvæsenet ved Syddansk

Universitet. Jeg er blevet inviteret til debatmøde om prioritering i

sundhedsvæsenet arrangeret af danske selskab for ledelse i

sundhedsvæsenet, til paneldebat om fremtidens sundhedsvæsen

arrangeret af Yngre Læger, til debat om Vælg Klogt initiativet med Susanne

Axelsen formand for de lægevidenskabelige selskaber og Morten Freil

direktør i Danske Patienter arrangeret af Yngre Læger og så har jeg netop

været i Aalborg og afholdt to oplæg om compassion og ulighed i sundhed

2



SundFornuft - Tænketanken for sundhedspolitik
Ordinær generalforsamling 2022

og borgerens ansvar for eget helbredspotentiale for de danske

patientvejledere. Der er også enkelte bold, vi har kastet op, som ikke er

blevet til noget. Vi var med i en stor ansøgning om at opstarte et nyt

forskningscenter med fokus på klima og sundhed sammen med Aalborg

universitet. Der var mange andre dygtige ansøgere og vores projekt var

desværre ikke blandt de udvalgte. Vi bidrog med vores kendskab til

sundhedsvæsenet, og de klimarelaterede sundhedskonsekvenser der ses i

dag og forventes at ses i fremtiden.

- Derudover har vi været inviteret til at holde oplæg til Alternativets eksterne

politiske ordfører, blevet rådspurgt af politikere fra Enhedslisten og

Socialdemokratiet samt fostret spidskandidaten for Moderaterne i kreds

Storkøbenhavn.

- Elisabeth Westermann og jeg var til folkemødet på Bornholm. Det var en

stor og lærerig oplevelse, vi fik talt med mange spændende mennesker og

efterfølgende kunne vi indsupplere Jannik Zeuthen i bestyrelsen samt

invitere konstitueret kommunaldirektør Trine Dorow ind i vores advisory

board. På den måde lykkes vi også at øge tværfagligheden i både

bestyrelsen og advisory boardet.

Vi har måtte sige farvel til to af de oprindelige bestyrelsesmedlemmer Steen

Fagerberg, økonomiansvarlig og Monika Rubin PR ansvarlig. Der skal lyde en stor

tak til dem begge for deres indsats fra mig og hele bestyrelsen. Og alt held og

lykke til dem begge fremover.

Derudover har Jesper Mølgaard valgt ikke at stille op til bestyrelsen i år, også et

stort tak til Jesper.

Vi har arbejdet en del med at professionalisere organisationen. En stor del af

dette arbejde har fokuseret på vores uafhængighed, hvornår kan den beklikkes?

Hvad kan vi leve med? Vi har udarbejdet et dokument til forslag her i aften, der

gerne skulle gøre det klart, at SundFornuft er en uafhængig aktør på den

sundhedspolitiske scene. Vi glæder os til at drøfte forslaget.
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Jeg lovede jeg ville komme tilbage til vores strategi for fundraising. Vi holdt endnu

et strategiseminar i august måned, hvor vi havde fokus på netop dette.

Vi har fra starten været i tvivl om vi skulle satse på at rejse penge for så at sætte

sejl, eller om vi skulle gøre opmærksom på os selv og på den måde opnå

økonomisk støtte. I og med det er frivilligt drevet, skulle lysten i høj grad drive

værket. Derfor har vi valgt at engagere os i det vi brænder for. Nu er der flere der

har hørt om os og dermed håber vi på at kunne opnå økonomisk støtte. Der er

også nogle stykker, der har givet udtryk for, at de kunne have en interesse i at

støtte os. Så skal vi bare huske at holde uafhængigheden i hævd.

Vi har også lagt en strategi for arbejdet resten af året. Vi har valgt to

hovedtemaer ud der er det mismatch, der er mellem befolkningens forventninger

til sundhedsvæsenet og det der er muligt at levere med det personale, vi har i dag.

Eller “mangel på kvalificeret arbejdskraft”.

Det andet tema er problemer med almen praktiserende læger i region sjælland.

Vi er ved at udvikle et koncept, hvor vi først hjulpet godt på vej af vores advisory

board får klarlagt interessenter og eksperter på området. Vi skaber kontakt til

disse eksperter for at få input til det videre arbejde.

Identificere succeshistorierne, hvilke organisatoriske ændringer der eventuelt er

behov for, for at det kan komme flere til glæde og gavn, hvad der skal vælges fra

og slutteligt præsenterer vi det for beslutningstagere i en - forhåbentlig - intuitiv

plug-and-play løsning.

Første skridt i denne process er taget med et møde Marco Bo Hansen og jeg selv

var til med formanden for Dansk Sygeplejeråd(DSR) Grete Christensen, hvor vi

drøftede hvad der er sund fornuft i hende og DSR’s optik, samt deres syn på

udfordringerne med rekruttering og ulighed i sundhed. Vi har planer om mange

flere af den slags møder med nøglespillere på den sundhedspolitiske bane.

Tak for et godt år til alle medlemmer og til hele bestyrelsen. Der er masser af

spændende arbejde at tage fat i i det kommende år.
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Mads Trier-Blom - spørger opklarende om vores to fokusområder og han mener

bestemt det må grobund for financing.

Sanne Marie Thysen roser arbejdet i SundFornuft.

Beretningen Godkendes

6. Tænketankens advisory board til orientering

Lui Näslund Koch orienterer om advisory boards medlemmer.

Karsten Juhl Jørgensen

OVERLÆGE, DR.MED.

COCHRANE DENMARK

Trine Kjær
CAND.AGRO, PH.D
PROFESSOR, DANSK CENTER FOR
SUNDHEDsØKONOMI

Sidsel Vinge

CAND.MERC, PH.D.

KONSULENT, FOREDRAGSHOLDER

Anton Pottegård
KLINISK FARMACEUT
PROFESSOR I
FARMAKOEPIDEMIOLOGI, SYDDANSK
UNIVERSITET

Peter Hyldgård

CAND.SCIENT. I BIOLOGI

JOURNALIST, REDAKTØR OG FAGLIG

FORMIDLER

Asta Olivia Nordenhof
FORFATTER

Kira West

CAND.SCIENT.SOC.

FORMAND, RÅDET FOR SOCIAL

UDSATTE

Christian Busch
CAND.THEOL.
HOSPITALSPRÆST

Trine Dorow

SYGEPLEJERSKE, CAND. SCIENT. SOC.,

MPF OG MPM

KONSTITUERET KOMMUNALDIREKTØR

7. Regnskab for seneste regnskabsperiode til godkendelse - Se Årsregnskab 2021

Elisabeth Westermann gennemgår årsregnskabet og det godkendes
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8. Budgetopfølgning for indeværende regnskabsperiode

Elisabeth Westermann gennemgår budgetopfølgning for indeværende

regnskabsår.

Donation fra JoHo (studenterbåret  sundheds tænketank), har doneret deres

penge til os, da foreningen blev opløst.

David G. Jensen supplerer, med at vi ikke ønsker at genere et overskud i

foreningen.

Markante ændringer er, at Lui Näslund Koch kommer også til at få en honorar fra

de forskellige foredrag. Dertil forventes det at udgifter til PR , gaver og folkemøde

stiger. Mobilepay kommer også som en ny udgift, da vi ønsker at lette betalingen

blandt medlemmer.

9. Oplæg til budget for kommende regnskabsperiode til orientering

10. Valg til bestyrelse

Mads Trier-Blom vil gerne have en gennemgang af bestyrelsen. Lui Näslund Koch

gennem går.

a. Valg af generalsekretær (forperson)

Lui Näslund Koch genopstiller og vælges

b. Valg af økonomiansvarlig

Elisabeth stiller op og vælges.

c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemme

Jannik Zeuthen genopstiller og vælges. Jannik Zeuthen blev indsuppleret i

bestyrelsen i løbet af sommeren. Han har arbejdet med sundhedsvæsnet

siden 2008, først som revisor og konsulent i Deloitte, dernæst et

sceneskifte til NGO’er og patientforeninger i 2015, hvor han har arbejdet

siden. Han arbejder med at bygge partnerskaber på tværs af

sundhedssektoren, programledelse, politisk arbejde og med at støtte

velafprøvede digitale sundhedsløsninger til at komme så mange patienter

til gavn som muligt. Har derudover haft fornøjelsen af at være en del af

mange sociale og sundhedsmæssige projekter de seneste 15 år, bl.a.

headspace for psykisk sårbare unge, LEAD THE TALENT for minoriteter i
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ledelse, Impact for volds- og voldtægtsramte unge. Kandidat fra CBS

(cand.merc.) og uddannet i styrkebaseret ledelse.

Mads Trier-Blom stiller op og vælges. Mads Trier-Blom er Fysioterapi,

Patient, Næstformand i depressionsforening. Han har siden SundFornufts

start fuldt foreningen og være med i flere projekter i samarbejde med

bestyrelsen.

Senere på generalforsamlingen godkendes et vedtægtstillæg §7.11 samt
Appendix 1. Ved effektuering af dette tillæg kan Mads Trier-Blom ikke sidde

i foreningens bestyrelse da han også sidder i bestyrelsen i en patient

forening. Tillægget har til formål at sikre bestyrelsens uafhængighed.

Dvs. efter endt generalforsamling er der 2 frie pladser i bestyrelsen.

Bestyrelsen har mulighed for at indsupplere medlemmer i løbet af

perioden til næste generalforsamling. De indsupplerede er så til valg på

næste generalforsamling.

11. Valg af kritisk revisor

Ingen stiller op og ingen valgt - Det besluttes at spørge Frederik Martiny om han

vil være kritisk revisor igen

12. Behandling af indkomne forslag -

Vedtægtsændringer Se Bilag 1 + Appendix 1

Motivation ved David G. Jensen: Det skal sikre bestyrelsens uafhængighed i

gennem appendix specificere interessekonflikter.

Vi diskutere Appendix 1. Da Mads Trier-Blom er med i depressionsforeningens

bestyrelsen. Han siger han gerne vil infiltreren tænketanken med sit

brugerperspektiv.

Marco Hansen - understreger at SundFornuft lever af uafhængighed. Både

Elisabeth Westermann og Marco Hansen tilkendegiver, at det er svært at skulle

stemme om, fordi tillægget nu bliver af mere personlig karakter.
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Stemmer afgivet: 7 for, 3 blanke - Vedtægtstillæget er vedtaget

13. Fastsættelse af kontingent

Kontingent på 200 kr fastholdes

14. Eventuelt

Mads Trier-Blom forestår, at bestyrelsen kan overvejet  at ændre ordlyden af det

vedtaget appendix 1 til, at det omhandler patientforeninger er medlem af Danske

patienter og ikke omhandle alle patientforeninger.
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19.10.2022

Sanne Marie Thysen

23.10.2022

Anne Mette Drastrup


