
 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde DASAMS 22.6.2016 
 
Tilstede: Anne Mette Dons, Andreas Bjerrum, Agnethe Vale Nielsen, Marianne 
Jespersen (ref.), Ulrik Steen ( på skype). 
Afbud: Marie Brasholt, Bolette Søborg, Margit Nørgård 
 
 
 
1 Valg af referent og ordstyrer :  

Anne Mette: ordstyrer, Marianne referent.  
Anne Mette beklagede den korte frist for mødet og konstaterede at mødet 
var beslutningsdygtigt. 

2 Konstituering: 
Mødet konstituerede herefter bestyrelsen med Marie Brasholt som 
formand, Anne Mette Dons som næstformand og Bolette Søborg som 
kasserer. 

3 Nyt fra formand/næstformand 
Marie har haft en korrespondance om ugeskriftets HPV- artikel som 
anføres som godkendt af Selskabet ( udsendt til bestyrelsens orientering.) 
 
Mette orienterede kort om arbejdet som formand for 
uddannelsesudvalget.  I den forbindelse drøftedes relationen mellem 
selskabets uddannelsesudvalg og bestyrelsen; herunder hvem der faktisk 
havde kompetencen til at udtale sig om væsentlige spørgsmål vedr. 
indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen for specialet. Der var enighed 
om, at der kunne være behov for en afklaring af udvalgets og bestyrelsens 
roller og opgaver – f.eks. afgrænsning i kommissorium.  
Vi fandt, at regelmæssige tilbagevendende møder med dette udvalg og 
endvidere de andre udvalg – og bestyrelsen kunne være en god idé. Det 
blev besluttet at afholde et møde med uddannelsesudvalget i relation til et 
af de førstkommende bestyrelsesmøder. 
     

4 Nyt fra kasserer: 
Der var intet nyt.  
Bestyrelsen konstaterede at Hindsgavlmødet havde været med rekordstor 
deltagelse og at Hindsgavludvalget sammen med Ole Refstrup arbejdede 
på dato og aftale med Hindsgavl om næste års møde . 
   

5 Nyt fra LVS : Intet nyt.  



 
6 Nyt fra DSFF v. Mette 

Mette oplyste at man havde ansat en journalist i et år med henblik større 
synlighed og gennemslagskraft. Fokusområde bl.a. psykisk sundhed. 
 
På generalforsamlingen skulle vælges ny formand i stedet for Torben 
Jørgensen. Man lagde op til, at det skulle være en videnskabsperson med 
tyngde. Der ville endvidere være forslag om vedtægtsændringer. 
Programmet for Folkesundhedsdage var på plads og offentliggjort. 
 

7 Underudvalg 
• Hindsgavl : 

Hindsgavludvalget blev genvalgt på generalforsamlingen plus 
suppleret med Astrid Permin. Man konstaterede, at årets 
Hindsgavlsmøde  havde været en succes. Rekordstort antal 
deltagere, godt vejr og fin service på Hindsgavl og meget 
positive evalueringer. Marianne oplyste, at Ole Refstrup og 
Martin Lindhardt Nielsen forhandlede om næste år med 
Hindsgavl og nærmede sig en færdig forhåndsaftale og dato. 
Der er aftalt møde i udvalget d. 18.8., hvor man vil samle op 
bl.a. på evalueringerne og nye forslag til det kommende 
program. 
 

• Forskningsudvalg: 
Intet nyt og formentlig ingen aktivitet. Der kan være grund til 
overvejelser i bestyrelsen om udvalget og dets opgaver. 
 

• Uddannelsesudvalg: 
Mette oplyste, at der skal afgives høringssvar om 
dimensioneringsplanen med  frist til november 2016.  Og 
dette skal drøftes på første møde i uddannelsesudvalget. 
Sven Viskum og Mette har udarbejdet spørgeskema om 
prognosen og det har været sendt ud til kommentering og er 
under revision.  Ole Refstrup er kontaktperson i forhold til 
høringssvar.  
 
Vedr. inspektorer var det et problem, at Ulla Axelsen 
desværre stoppede. Endvidere hersker der usikkerhed om 
hvor mange administrative inspektorer man har/ burde have. 
AMD havde meldt sig som inspektor, men havde måttet sige 



fra grundet travlhed i firmaet. Det betyder vi har akut brug for 
flere inspektorer. Marie må prikke til et par stykker. Det 
haster.  
 
Der var diskussion om ændringen i uddannelsen, idet der var 
kommet  krav om  en mere ligelig fordeling af socialmedicin og 
administrativ medicin i Øst i lighed med hvordan det er i Vest. 
Beslutningen var taget i uddannelsesudvalget inden AMD 
trådte til AMD havde blot informeret Øst. Hvordan 
beslutningsprocessen omkring dette var foregået  forekom 
noget uklar  og den var ikke foregået bredt i selskabet. 
Bestyrelsen fandt, at dette var så væsentlig en sag, så det 
skulle have været gennem bestyrelsen – der var behov for et 
beslutningsmøde førend det var blevet videregivet til 
uddannelsessekretariaterne. Mette tager sagen op i 
uddannelsesudvalget på næste møde. 
Et møde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg omkring 
dette kunne være nødvendigt. 
I den forbindelse berørtes forskellene mellem uddannelserne i 
øst og vest, historisk betinget af de forskellige muligheder for 
hhv administrative ansættelser og socialmedicinske 
ansættelser.     
 

• Yngre Læge udvalg:  
De tilstedeværende var usikre på om dette kunne ses som et 
egentligt udvalg – idet det var den samlede relevante gruppe 
yngre af kommende samfundsmedicinske speciallæger, der 
mødtes i YSAM. De har imidlertid nedsat en mindre 
styregruppe som fungerer som kontaktpersoner.  
 
Det blev aftalt , at Mette tager kontakt med Mads Frellsen 
vedr. FYSAM-hængepartiet med henblik på afklaring/ 
afslutning. 
 

• Eventuelt nyt udvalg vedr. reform af førtidspension og flexjob, jf. 
vedhæftede udkast til kommissorium. Vi udskød dette. 

 
8 EVT. 

 
Dato for næste  bestyrelsesmøde ca. slut september fastlægges ved Doodle 
(Mette). 



 
Der kan overvejes møde med alle udvalgsformænd  eller møde med et 
udvalg i tilknytning til hvert bestyrelsesmøde. Møde med 
uddannelsesudvalget gerne i september.  
 
Referatopgaven fra bestyrelsesmøderne bør gå på omgang efter en liste  
(Marianne)   

 
 
 
 

 


