
 
Referat fra bestyrelsesmøde i DASAMS 20. april 2015. 
 
Til stede:  
Jan Greve, Ulrik Steen, Anne Grete Claudi Jensen, Anita Ulvsgaard Sørensen, Heidi Vosgerau, Marie 
Brasholt, Synne Schou Øhrberg, Ann-Kerstin Reng. Bolette Søborg (Referent) 
 
1. Referent 

Bolette Søborg vælges som referent 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat  fra d. 26.januar 2015  
Referat fra mødet 26. januar 2015 godkendes . 
 

3. Hindsgavlmødet, herunder drøftelse af kriterier for fritagelse for deltagergebyr  
Ingen kommentarer til programmet, som findes relevant og spændende. 
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra planlægningsgruppen vedr. fritagelse for betaling af 
deltagergebyr. Det besluttes at man som deltager i planlægningsgruppen kan fritages for betaling af 
deltagergebyr, hvis man sender en ansøgning til bestyrelsen herom og man forud for denne har 
undersøgt, hvorvidt ens arbejdsgiver vil betale gebyret. 
Der diskuteres hvor mange fripladser der skal tilbydes i år. Det besluttes at der konkret tages stilling til 
antallet når ansøgningsfristen er overstået og de indkomne anmodninger foreligger. I den forbindelse 
bemærkes det der hersker forvirring vedr. deadline for tilmelding til årsmødet. Deadline for tilmelding 
rundsendes til medlemmerne ifm. indkaldelse til generalformsamlingen. 
 

4. Generalforsamling - gennemgang af dagsorden, varslingsfrist m.m. 
Dagsorden for generalforsamlingen på årsmødet gennemgås. 
 
Valg af dirigent og referent; Der skal findes forsalg til dirigent og referent. 
  
Formandens beretning; Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at indsende forslag til formandens 
beretning. Det besluttes at DASAMS høringsbrev til ministeren vedr. lovforslag om den fremtidige 
tilrettelæggelse af Embedslægeinstitutionen samt ministerens svar på dette, rundsendes til 
medlemmerne sammen med formandens beretning.  
 
Beretning fra udvalg; Div. udvalg under selskabet skal lave en kort præsentation til generalforsamlingen 
(Hindsgavl-udvalget, yngre samfundsmedicinere, uddannelsesudvalget) 
 
Aflæggelse af regnskab til godkendelse; Bolette Søborg gennemser regnskabet og fremlægge det til 
bestyrelsen mhp til godkendelse til generalforsamlingen. 
 
Fastsættelse af kontingent; Kort diskussion af kontingent for DASAMS-medlemskab hvor det besluttes 
at stille i forslag at kontingentet forbliver uændret 
 
Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
 
Valg af medlemmer til Det lægelige Uddannelsesudvalg; Anita Sørensen og Dorthe Goldschmidt 
genopstiller 
 



Valg af bestyrelse; Anne-Grete Claudi, Heidi Vosgerau og Jan Greve ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. 
Ulrik Steen varsler han vil afgå som formand, men at han gerne forbliver i bestyrelsen efter 
generalforsamlingen 
•  Eventuelt. 
 

 
5. Økonomi ( se vedhæftede filer) 

Ud fra fremsendte regnskab kigges der overordnet på DASAMS saldobalance.  Selskabet har fortsat en 
positiv egenkapital til trods for underskud på sidste årsmøde. Bolette Søborg tager kontakt til 
administrator Ole Refstrup, DSFF mhp. gennemgang af de enkelte regnskabsposteringer, så regnskabet 
kan sendes til Birgitte Gade Kofoed som er selskabets revisor til godkendelse.  
 

6. Nyt om forholdene i SST ( Marie Brasholt orienterer) 
Kort oprids af situationen i Sundhedsstyrelsen. Konkret er Ann Marie Vangsted valgt som ny 
tilsynsdirektør og Jacob Cold udnævnt til konstitueret adm. direktør efter Else Smiths afgang.  
 

7. Nyt fra udvalg 
Hindsgavludvalget (v. Martin Lindhardt); intet nyt. 
Udvalget af Yngre Samfundsmedicinere (v. Louise Rabøl); intet nyt. Udvalget har ligget stille. Synne 
Øhrberg Schou påtager sig at tage kontakt til Louise Rabøl mhp at få udvalget op at køre igen. 
Lægeligt uddannelsesudvalg (Anita Sørensen orienterer); Det fælles kursusudvalg m. 
arbejdsmedicinerne er nedlagt. I den nye H-kursusrække vil der være 6 kurser sammen med dem. 
Kursusrækken er lagt for de kommende 2 1/2 år og 10 kurser planlagt. EFUA har godkendt 
kursusrækken, men økonomien hertil skal der ansøges om år for år. Anita og Louise har lavet en 
anbefaling til, hvordan man vurderer merit i uddannelsesforløbet. Der er planlagt temadag om den nye 
måbeskrivelse (d. 29/4) og en pædagogisk dag for alle delkursusledere i efteråret. 
 

8. Kort status landet rundt 
Region Midt: markant stigning i antal ansatte læger , primært pga.  et øget antal ansættelser i 
regionens socialmedicinske afdeling. God tilslutning til I- og H-stillinger. 
 
Region Syd: ingen repræsentanter fra regionen til stede. Friklinik Give er ved at starte op.  
 
Region Nord: stigende antal ansættelser i de socialmedicinske afdelinger. Der opleves af og til 
problemer med at rekruttere til I- og H-stillinger. 
 
Region Øst: stigning i socialmedicinske stillinger. God søgning til I- og H-stillinger i Region Hovedstaden 
mens Region Sjælland  af og til har problemer med at besætte uddannelsesstillinger samt til at 
tiltrække kvalificerende samfundsmedicinske ansøgere til permanente stillinger. Socialmedicinsk enhed 
i Region Sjælland er netop flyttet fra Køge til Holbæk.  
 

9. Evt 
Der skal vælges fire DASAMS repræsentanter til De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Fra Vest 
vælges  Ulrik Steen og Anita Sørensen og fra Øst Marie Brasholt og Bolette Søborg. 
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