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Møde, mandag d. 9. november 2020 kl. 15.00-16.30 
Virtuelt 

 
Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

Kirsten Fonager er ordstyrer og Laura Sandholdt Jensen er referent. 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 31. august 2020 og drøftelse af fremtidige 

godkendelser (B) 

Referatet godkendt. Det aftales, at referater fremover godkendes på mail. Referater bliver 

lagt på hjemmesiden.  

3. Godkendelse af og eventuelle tilføjelser til dagsordenen (B) 

Ingen tilføjelser. 

4. Gensidig orientering siden sidst (O)  

Claus: Rehabilitation International World Congress (se her) afholdes september 2021, 

formentlig virtuel. Der er nu åbent for indsendelse af abstracts.  DEFACTUM skal i 

samarbejde med Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) stå for 

udarbejdelsen af en ny hvidbog om rehabilitering.   

5. Status på Forskningsudvalgets kommissorium (D/B) 

Ændringer i nuværende kommissorium drøftes. Det besluttes at forskningsudvalget 

fremadrettet skal repræsentere bredden indenfor samfundsmedicin og at antallet af 

medlemmer spiller en mindre rolle. Det anbefales dog, at der maksimalt er 5 yngre læger 

med. Beslutning om at der hvert år udgives en rapport tages ud af kommissorium, ligesom 

afsnit om at ph.d.-studerende vælges ind. Kirsten laver et nyt udkast. 

6. Hjemmeside (O/D/B) 

https://www.riworldcongress2020.com/about-riwc-2021
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Det besluttes, at der – på hjemmesiden – skal være forskellige faner om: 1) hvad 

samfundsmedicinsk forskning er (forsøger at finde tidligere skriv fra Martine og Camilla); 2) 

Prioriterede forskningsområder; 3) Forskning – kom i gang (Claus skriver udkast) og 4) 

generelt om forskningsdag.  

7. Korrespondance mellem Forskningsudvalg og bestyrelsen (O) 

Der ønskes et mere formaliseret samarbejde. Aktuelt er aftalt at Martine forud for hvert 

bestyrelsesmøde kontakter Kirsten og får en status fra forskningsudvalget. 

8. Forskningsudvalgets rolle i forhold til Hindsgavl (O) 

Der er sendt et skriv herom til Hindsgavludvalget. 

9. Næste forskningsdag for samfundsmedicinske læger (D/B) 

Skal afholdes den 27. januar 2021. Mødet bliver formentligt virtuelt. Ole laver et oplæg 

vedr. dagen. Et eventuelt tema kunne være ”social ulighed”. 

10. Næste møde (B) 

Mandag den 21. december 2020 klokken 14 via Teams. 

11. Eventuelt 

Problematikken om, hvordan det kan blive muligt, at få forskning ind som en del af 

speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin drøftes. 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 

Laura Jensen 
11. november 2020 
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