
Referat fra bestyrelsesmøde i Samfundsmedicinsk Fraktion den 10. juni 2008. 
 
 Tilstede: Ulrik Steen (formand), Berit Andersen, Dorte Qvesel (referent) 
 Afbud: Tine Boesen 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Planlægning af og ideer til program for Samfundsmedicinsk konference på Hindsgavl maj 
2009 
Hindsgavl er booket til den 25. og 26. maj 2009 til konference for de lægelige medlemmer af Dansk 
Selskab for Folkesundhed og andre læger med interesse for Samfundsmedicin. 
Hovedtemaet for den 25. maj kunne være det samfundsmedicinske speciale mange facetter og 
identitet, hvor centrale aktører for specialet giver deres bud på, hvad samfundsmedicin er – med 
repræsentation for det socialmedicinske, administrative, centrale og det internationale niveau med 
styring og spørgsmål fra moderator. 
Dagen kunne indledes med udenlandsk oplægsholder. 
Den 26. maj kan der være parallelsessioner inden for en række temaer herunder fremlæggelse af 
forskning inden for samfundsmedicin. 
Berit Andersen udsender første announcement 
Det er væsentligt, at flere af selskabets medlemmer indgår i planlægningen og i den praktiske 
gennemførsel af konferencen. 
 
3.opfølgning på UEMS mødet i København april 2008 
Udsat til næste møde 
 
4. Kasserposten 
Udsat til næste møde 
 
5. Nyt fra uddannelsesudvalget 
Uddannelsesudvalget holder møde i juli 2008, her skal Den Faglige Profil for specialet drøftes. Den 
faglige profil skal anvendes ved den nye ansættelsesprocedure for alle specialer. Hvor 
ansættelsesproceduren bliver regionaliseret og hvor der fremover skal afholdes samtale med alle 
ansøgere og pointsystemet ophører. Specialets faglig profil skal indeholde en generel profil for 
specialet og herudover en beskrivelse af hvorledes specialet vil prioritere ansøgere g endelig en 
drejebog for hvorledes samtalerne skal foregå. 
Ang. de specialespecifikke kurser går samarbejdet med Arbejdsmedicin dårligt. Der foreligger ikke 
en tilgængelig kursusbeskrivelse og sekretærbistand etc. er kun knyttet til Arbejdsmedicin. 
Uddannelsesudvalget opfordres til at holde et møde med den arbejdsmedicinske kursusledelse for at 
afklare forholdene.  
 
6. Status for specialets situation 
Fraktionens hjemmeside skal være opdateret med kurser, uddannelse, medlemmer etc. 
 
7. Eventuelt 
Intet under dette punkt 
 
Næste møde afholdes i Århus den 1. september 2008. 
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