
 

Referat 
Bestyrelsesmøde i Samfundsmedicinsk Fraktion 

27. marts 2008 i Klinisk Socialmedicin, Olof Palmes Allé 17,1, Århus N 
 
 
Deltagere: Berit Andersen, Dorte Qvesel, Ulrik Steen og Tine Larsen 
Afbud: Jens Tølbøll og Louise Rahbøll 
 
 
1. Opfølgning på referat fra stiftende generalforsamling 2.oktober 2007 

Ulrik sender redigerede vedtægter fra oktober 2007 til Tine. Offentliggøres derefter på 
hjemmesiden www.dsff.net. 

 
2. Bestyrelsens endelig konstituering – sekretær/kasserer 

Sekretær: Tine 
Kasserer: Ulrik forespørger Jens Tølbøll Mortensen herom 
 
Det aftales, at der afholdes møde en gang i kvartalet.  

 
3. Hjemmeside 

Tine sørger for opdatering på hjemmsiden www.dsff.net. 
Hjemmesiden udvikles løbende afhængig af aktivitet.  
 

4. Logo - Branding 
Tine taler med Ole Refstrup om udarbejdelse af skabelon til brevpapir for 
Samfundsmedicinsk Fraktion. Sendes efterfølgende som fil til bestyrelsens medlemmer. 
 
For at synliggøre, at Samfundsmedicinsk Fraktion er et medicinsk selskab for 
samfundsmedicinere, forslås navneændring til Fraktionen af samfundsmedicinske læger. 
Stillingtagen hertil på generalforsamlingen den 25. september 2008.  
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5. Kortlægning af medlemmernes arbejdsforhold/interesser/ønsker ift. konference  

m.m. 
Tine beder Ole Refstrup om en fil med fraktionens profiler, til kortlægning af medlemsprofil 
og ønsker i forhold til aktiviteter m.m. i fraktionen.  

 
6. Planlægning af samfundsmedicinsk konferencedage 

Berit booker Hindsgavl til en samfundsmedicinsk konference i maj 2009. Mødet planlægges 
afholdt en mandag og tirsdag. Fest mandag aften. Forventet deltagerantal på 50 – 100.   
 
Berit udfærdiger annonce. Sendes til Tine, der sørger for offentliggørelse på hjemmesiden 
www.dsff.net.   

 
7. UEMS-repræsentation samt øvrige repræsentative poster 

Ulrik kontakter Henrik Sælan for uddybende oplysninger vedr. UEMS-repræsentation, 
herunder hvad forventes det at samfundsmedicinsk fraktion bidrager med, og hvad får 
fraktionen ud af at deltage.  
 
Berit udpeges som samfundsmedicinsk fraktions 4. medlem i Dansk Medicinsk Selskab.  



Tine informerer Dansk Medicinsk Selskab desangående samt sørger for opdatering og 
oprettelse af link til Dansk Medicinsk Selskab på hjemmesiden www.dsff.net. 

 
8. Samfundsmedicinsk tænketank – initiativ taget af miljøudvalget i 

Sundhedskomiteen    
Ulrik fremsender bilag fra Sundhedskomiteen til fraktionens bestyrelse. Bestyrelsen bedes 
forholde sig til oplægget fra Sundhedskomiteen og fremsende kommentarer til Ulrik om 
samfundsmedicinerens rolle i 2020 inden 1. maj 2008.  
 

9. Indstilling af medlem til bedømmelsesudvalg i Region Syddanmark 
Dorte Qvesel indstilles som medlem til bedømmelsesudvalget.  
 

 
10. Fagområdebeskrivelser (i samarbejde med Lægefaglig Fraktion for Børn og  

Ungeområdet?) 
Ulrik undersøger behovet herfor og punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.  

 
11. Evt. 

Tine kontakter Ann Lyngberg, formand for Uddannelsesudvalget vedrørende snarlig 
indkaldelse til møde i udvalget. Udarbejdelse af faglige profiler er et dagsordenspunkt.  
 
Louise Rahbøll udtræder af bestyrelsen i forbindelse med længerevarende ophold i 
udlandet. Berit kontakter Lena Graversen, Sundhedsstyrelsen med henblik på at træde ind 
i bestyrelsen for Samfundsmedicinsk Fraktion.   
 
Claus Vinther Nielsen udpeges som repræsentant til den europæiske sammenslutning for 
forsikringslæger, EUMASS. I den forbindelse skal fraktionens engelske navn anvendes. Ulrik 
undersøger dette nærmere.  
 
Næste møde: 10. juni 2008 kl. 15.30 i Skanderborg hos Ulrik.   

 
 
 
Tine Larsen 
Referent 
27.03.08 
 
 


