
Bestyrelsesmøde i DASAMS tirsdag 20 august 2013 14-16 
Tilstede: Ulrik Steen, Marie Brasholt, Jan Greve, Dorte Wandall, Catherine Bjerre, Heidi 
Vosgerau, Anne Grete Claudi Jensen, Louise Isager Rabøl (bestyrelsen) samt Anita 
Ulvsgaard Sørensen (som observatør på vegne af uddannelsesudvalg) 
 

1. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et punkt 8b på Anitas opfordring, at 
bestyrelsen tager stilling til, om selskabet skal udmelde anbefalinger til 
sammensætningen af H-stillinger. 

2. Referent Catherine 
3. Til orientering ref fra b-møde 11.4.13 – punkt vedr. dimensionering af specialet 

Dimensioneringen af specialet ønskes øget da vi vurderer der er et voksende behov 
for samfundsmedicinere,. Vi har tidligere ønsket det samme uden at noget er sket – vi 
skal komme med en overbevisende udmelding til SST snarest. 
I forrige dimensioneringsperiode, 2008-2012, var dimensioneringen på 9 årlige 
hoveduddannelsesforløb. Der er udregnet at der i den periode blev opslået ca 9 forløb 
og besat ca 7 årligt, men det er uvist hvor tæt på virkeligheden disse tal for opslåede 
forløb er, da de inkluderer genopslag. 
Problemet er manglende I-stillinger i kommune og stat, og at de nye læger under 4-
års reglen ikke har tid til at opfinde egne stillinger – der skal evt. laves rul med 
stillinger ligesom i andre specialer. SST skal gøres opmærksom på dette. 
Aktuelt opererer vi med 3 (nord) – 4 (øst) – 2 (syd) – hvor mange ekstra ønsker vi? 
Ulrik regner med at det nye lovkrav på rehabiliteringsområdet vil øge behovet for 
samfundsmedicinere med 10-15 læger udover den nuværende kapacitet. Vi vil måske 
gerne have 3 flere/år. 
Anita skriver udkast til brev til SST. (Tilføjelse: er skrevet, se bilag, der forslås 
øgning fra 9-12.) 

4. Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Ulrik 
Næstformand: Anne Grete 
Kasserer: Jan 
Sekretær: Catherine Menige medlemmer: Dorte og Heidi 
Suppleanter: Louise, Marie 

 
5. Godkendelse af referat fra generalforsamling 14 juni 2013 

Der er enkelte ændringer til referatet, der indskrives. Catherine tjekker med Ole om 
regnskabet nu er revisorgodkendt. (Tilføjelse: Det er det.) Det noteres at 
planlægningsgruppen til næste årsmøde på Hindsgavl gerne må afsætte bedre tid til 
generalforsamlingen. 
Der efterlyses idéer til næste Hindsgavlmøde. 

 
6. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe der skal belyse fordele og ulemper ved fusion 
med arbejdsmedicinere, jvf. Generalforsamlingens beslutning 

Arbejdsgruppens opgaver skal formuleres i et kommissorium; Ulrik, Heidi, Anne 
Grete og Marie laver et udkast og rundsender. 

 
7. Nyt fra udvalg 

Uddannelsesudvalg  
Intet nyt. Senere laves forslag til anbefalinger til sammensætningen af H-forløb. 
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Planlægningsudvalg Intet nyt. Snarligt møde anbefales og der efterlyses temaer til 
næste årsmøde. 
Yngre Læger under uddannelse Udvalget ønskes genoplivet, om end Louise udfører 
meget af det netværksarbejde som et udvalg ellers ville lave. Louise blev formand for 
den nye gruppe. Der blev forslået efterårs- og forårsnetværksmøder i gruppen, som 
evt. kunne lægges i forlængelse af uddannelseselementer. Der blev ikke truffet 
beslutning om et navn til gruppen – der var forskellige idéer fx ”Udvalg af 
uddannelsessøgende samfundsmedicinere” 
Kursusudvalg Anders Carlsen, Dorte Balle Rubak og Brian Bjørn udpeges til det 
fælles kursusudvalg. 
 

8. Årshjul – bestyrelsesarbejdet i det kommende år 
Terminer for tilbagevendende opgaver fx hvornår Hindsgavl afholdes og hvornår 
programmet skal være fastlagt. Udskudt til næste b-møde 
Næste b-møder: 30 sept på Nyborg Strand, se punkt 9, derefter en gang i første uge af 
december, der laves en Doodle for at finde ud af hvornår folk kan. 
Karrieredag: altid den sidste torsdag inden uge 42 (efterårsferien.) Louise organiserer 
i år vores deltagelse. I Jylland hedder arrangementet Specialernes Dag og afholdes i 
år i Aalborg  
 

8b. Stillingtagen til, om selskabet/bestyrelsen skal give anbefalinger til sammensætningen af 
H-stillinger.  

Alle ønskede at undgå den situation hvor uddannelsen var forskellig fra region til 
region, så der var principiel enighed om at give anbefalinger til de regionale 
videreuddannelsesråd. 
Der var enighed om at anbefale minimum et halvt år på af henholdsvis administrativ 
medicin og socialmedicin. Ydermere var der forslag om anbefaling om, at første 
ansættelse, i enten social- eller administrativ medicin, skal vare mindst halvandet år 
så der er tid til forskningstræning.  I midten skal så være klinik på enten 1 eller 1.5 år.  

 
9. Folkesundhedsdage på Nyborg Strand og netværksmøde 

30 sept kl 16.30-18.30.  
Foreløbig kan kun Ulrik og Jan deltage; Ulrik undersøger muligheden for 
videolokale. Selskabet giver aftensmad.  
 

13. Booking Hindgavl: Vi booker til 75 mennesker.  
1. prioritet 19-20 juni, den store sal i laden er ledig, men ikke Basse Fønss salen i 
Hovedbygningen.  
2. prioritet 22-23 maj;  
3. Prioritet 19-20 maj. 

 
14. Evt.:  DASAMS - DASAM møde vedr. beslutning om  fælles forskningstræning  - 
PKU’ere og hovedkursusledere deltager 
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