
Bestyrelsens beretning 
For præcist et år siden fik det, der dengang hed Samfundsmedicinsk Fraktion sit mere logiske 
selskabsnavn på linie med de øvrige specialeselskaber. Så selv om vi stadig er en fraktion under 
vores ”moderparaply”, Dansk Selskab for Folkesundhed, har det givet os en anden og stærkere 
identitetsfølelse at kunne præsentere os i omverdenen som et specialeselskab. 
 
Generalforsamlingen 2009 blev afholdt i forbindelse med genoptagelse af det hedengangne 
samfundsmedicinske møde på Hindsgavl. 
 
Fremmødet sidste år vidnede om stor opbakning blandt de lægelige medlemmer til dette initiativ; 
ligeledes var opbakningen også stor til at gøre Hindsgavlmøderne til en fornyet årlig tradition. 
 
Efter et udbredt ønske blandt medlemmerne har bestyrelsen i år valgt, at årsmødet skulle sætte 
fokus på uddannelse i bredeste forstand – det er således ikke specifikt speciallægeuddannelsen, der 
alene er genstand for oplæg, men også mange andre forhold der har med uddannelse at gøre 
indenfor vort fagområde. 
 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at der er sammensat et program der tilgodeser de flestes behov for 
at tilegne sig ny viden; samtidig ønsker bestyrelsen også at benytte Hindsgavlmødet til at skabe 
endnu mere liv i de temagrupper og udvalg, der eksisterer eller skal nedsættes, for at selskabet – 
helt i overensstemmelse med vedtægterne – kan blive et forum for netværksdannelse og et stærkt 
forum for en frugtbar debat om samfundsmedicinske kernekompetencer, samt sætte fokus på 
samfundsmedicinsk forskning og samfundsmedicinens placering i sundhedsvæsenet. 
 
Det var mit ønske at bestyrelsen blev mandskabsmæssigt styrket sidste år, og generalforsamlingen 
resulterede da også i to nye medlemmer i bestyrelsen, der dermed nåede op på 6, heraf var én 
suppleant. Imidlertid har det forløbne år vist, at flere i bestyrelsen har måttet prioritere anderledes, 
således at bestyrelsen igen reelt er skrumpet en del – det siger sig selv, at det derfor er meget 
begrænset, hvilke aktiviteter vi har kunnet magte at sætte i gang og gennemføre. 
 
Bestyrelsen har med sine begrænsede medlemsressourcer i løbet af året valgt at give 
Hindsgavlmødet 1. prioritet, ikke mindst fordi dette er det eneste landsdækkende forum, hvor 
samfundsmedicinske læger og læger på vej i specialet har mulig for at mødes. 
 
Bestyrelsen har da intentioner om meget mere – og håbet er, at årets generalforsamling vil resultere 
i en mandskabsmæssig styrket bestyrelse med ialt 7-8 medlemmer + 2 suppleanter, fordi det vil 
være en væsentlig forudsætning for et mere bredt favnende arbejde med synlige og faglige 
aktiviteter spredt ud over året – og landets regioner, ikke mindst! 
 
En varslet nedlæggelse af FYSAM og indlemmelse af fraktionens medlemmer i DASAMS 
forventer jeg også vil have effekt på øget aktivitet i selskabet. 
 
I forbindelse med dette års generalforsamling har vores mangeårige medlem af bestyrelsen og 
kasserer Tine Boesen Larsen valgt at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. Jeg vil 
gerne rette en stor tak til Tine for den gode indsats hun i årenes løb har ydet i bestyrelsen – og kan 
med glæde konstatere, at hun fastholder sit engagement i uddannelsesudvalget. 
 
Bestyrelsen har et stort ønske om, at den samfundsmedicinske tænketank i forlængelse af den 



rapport der blev forelagt selskabet for mere end et år siden, vil resultere i et løbende debatskabende 
forum i lighed med andre offentligt kendte tænketanke. Et forum der både kan være debatskabende, 
præsentere visioner og blive en del af det offentlige rum med markering i dagspresse og medier – 
og dermed blandt andet være med til at profilere specialet. Et egentlig kommissorium for 
tænketanken er endnu ikke udarbejdet, men det har bestyrelsen til hensigt at gøre. 
 
Ellers kan jeg konstatere at det forløbne år har afklaret, at erfaringerne fra samarbejdet med det 
arbejdsmedicinske speciale vedrørende de teoretiske hovedkurser giver grundlag for, med nogle 
relevante justeringer, at samarbejdet skal fortsætte i fuldt omfang i årene fremover. 
 
Jeg vil gerne her på bestyrelsens vegne udtrykke stor respekt og taknemmelighed for det meget 
kompetente og store arbejde specialets hovedkursusleder Kenneth Kibsgård har udført i samarbejde 
med et godt arbejdende hovedkursusudvalg. 
 
Uddannelsesudvalget har været i årets løb sammen med kursusudvalget været selskabet mest aktive 
omdrejningspunkt og følger nøje specialets udvikling og tilgang – udvalget er under ledelse af Ann 
Lyngberg bredt sammensat med repræsentanter fra de fleste dele af specialet og består af såvel 
yngre kræfter under uddannelse som speciallæger med adskillige års anciennitet. Tak til Ann og 
hele udvalget for en stor og dygtig indsats året igennem. Der planlægges i det tidlige efterår i 
udvalgets regi en revision af målbeskrivelsen. 
 
Relationen til ”moderselskabet” Dansk Selskab for Folkesundhed – DSFF fungerer fint, og vi har 
god administrativ støtte af DSFF administrationen. Desuden er en stor lettelse også at kunne trække 
på selskabets hjemmeside – tilskuddet fra DSFF bevirker desuden at DASAMS ikke behøver at 
opkræve noget særskilt kontingent. 
 
Der holdes årlige dialogmøder med Dansk Selskab For Folkesundheds bestyrelse og de forskellige 
fraktionsformænd. Og jeg oplever i den sammenhæng en god og konstruktiv dialog om arbejdet i de 
respektive selskaber – der er således fra DSFF’s stor opmærksomhed på vores specialeselskabs 
aktiviteter. 
 
Når jeg panorerer henover det forløbne år og gør status over de samfundsmedicinske stillinger, det 
er lykkedes at besætte i flere forskellige regier, kan jeg med stor glæde konkludere, at specialet er 
ved at være rigtig godt konsolideret landet over, og det giver anledning til en vis optimisme omend 
de seneste bulletiner fra centralt administrativt hold kan give nogle panderynker, idet Sundstyrelsen 
og dermed også Embedslægerne aktuelt er blevet mærket noget af økonomisk smalhals. Det kan 
dog ikke bortvejre indtrykket af en generelt positiv udvikling for specialet, idet der landet rundt 
spores en stadig stigende interesse for samfundsmedicin blandt de yngre årgange af læger. 
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