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29. januar 2017 

Referat 
 

Møde mellem bestyrelsen i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og bestyrelsen i Dansk Selskab 
for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)  

den 10. januar 2017 kl. 16-18 på Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling 
 

Deltagere:  
Fra DASAMS: Marie Brasholt, Bolette Søborg, Ulrik Steen, Agnete Vale Nielsen og Marianne Jespersen 
Fra DASAM: Ole Carstensen, Jonas Winkel Holm, Lars Skadhauge, Tine Malling, Henrik Salomonsen, Inge 
Brosbøl Iversen og Charlotte Brauer 

Dagsorden 

1. Præsentationsrunde 
2. Gensidig orientering 
3. Fælles H-kurser i speciallægeuddannelsen 
4. Samarbejde om klinisk uddannelse i hoveduddannelsesforløbene 
5. Inspektorordning – samarbejde 
6. Årsmøder i de respektive selskaber – gensidig interesse 
7. Fællesskab om udvikling af kliniske vejledninger/Armoni 
8. Orientering om udvalg vedr. kommunallægeligt samarbejde 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 

Referent: Charlotte Brauer 

 

2. Gensidig orientering 
DASAMS: Har arbejdet med at skrive kommissorier til deres udvalg (Uddannelsesudvalg, Hindsgavludvalg, 
Forskningsudvalg og Kommunallægeudvalg). De kan findes her: 
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/Udvalg.2559.aspx 
Der har været problemer med for lidt kapacitet på de specialespecifikke kurser. 
DASAMS Årsmøde på Hindsgavl d. 8.-9. juni 2017 har temaet ulighed i sundhed. 
Samfundsmedicin er ikke med i specialeplanen, men arbejder på en specialebeskrivelse med nedsættelse 
af en arbejdsgruppe. 
DASAM: Har arbejdet med de specialespecifikke kurser og drøftet kravene til det arbejdsmedicinske 
projekt.  
Selskabet har rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeren om øget samarbejde efter Siemens/Vestas-
sagen (vindmølleproducenter). DASAM planlægger deltagelse i Folkemødet på Bornholm.  
 
3. Fælles H-kurser i speciallægeuddannelsen 
Bestyrelserne havde ikke fået tilbagemeldinger vedr. deltagernes mening om de fælles kurser.  

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/Udvalg.2559.aspx
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Inge og Agnete havde været på et eller flere fælleskurser. Deres opfattelse var, at ikke alle emner på 
kurserne kunne være lige interessante for både samfundsmedicinerne og arbejdsmedicinerne.  
 
Underviserne skal være opmærksomme på, at deltagerne er meget forskellige. 
 
På nogle kurser er der også skæv fordeling i antallet af samfundsmedicinere og arbejdsmedicinere.  
På nogle kurser har der ikke været nok pladser, således at nogle har fået afslag, men der er som regel 
fundet en løsning f.eks. med merit. 
 
Der er dimensioneret 10 H-stillinger i samfundsmedicin per år, og 9 H-stillinger i arbejdsmedicin per år, 
men ikke alle stillinger i arbejdsmedicin har været besat. Ved dimensioneringsplanen har DASAMS 
anbefalet en markant øgning, mens DASAM har anbefalet status quo. 
 
4. Samarbejde om klinisk uddannelse i hoveduddannelsesforløbene 
Arbejdsmedicinerne kan have svært ved at få deres halve valgfri år bl.a. på grund af finansieringen. Nogle 
arbejdsmedicinske klinikker har haft samfundsmedicinske H-læger i et halvårsforløb, hvilket har været 
meget positivt. 

DASAMS var usikre på, om alle samfundsmedicinerne er klar over denne mulighed og vil bringe det videre 
til YSAM, at de arbejdsmedicinske klinikker er positivt indstillet over for sådanne forløb og at man altid kan 
ringe til klinkkerne ved interesse. 

5. Inspektorordning – samarbejde 

Flere af de arbejdsmedicinske inspektorer er i 2016 blevet spurgt, om de kunne træde til og tage på 
inspektorbesøg i samfundsmedicin. 
DASAMS har forhørt sig i Sundhedsstyrelsen og der er intet til hinder for, at man udfører inspektorbesøg i 
et andet speciale, så de to specialer kan godt være stand-in for hinanden ved behov. DASAMS har 
imidlertid fået at vide, at der aktuelt er nok inspektorer i samfundsmedicin, så man behøver ikke at 
udpege arbejdsmedicinere til det. 

Dette skal meldes tilbage til alle de arbejdsmedicinske inspektorer, der er blevet adspurgt. 

6. Årsmøder i de respektive selskaber – gensidig interesse 

DASAMS’ årsmøder afholdes på Hindsgavl og DASAM-årsmøderene afholdes på DSB’s Kursuscenter i 
Nyborg. Flere emner på årsmøderne kunne have interesse for begge selskabers medlemmer, men der kan 
blive pladsproblemer, især på Kursuscentret i Nyborg.  

Det aftaltes, at de to selskaber orienterer hinanden om programmet for årsmødet. Ansvarlige er Marianne 
Jespersen (medlem af Hindsgavl-udvalget) og Charlotte Brauer (sekretær i DASAM ): 

mariannejespersen01@gmail.dk 

charlotte.brauer@regionh.dk 
 

7. Fællesskab om udvikling af kliniske vejledninger/Armoni 

Socialmedicinsk Enhed på Frederiksberg Hospital er interesseret i at bruge den arbejdsmedicinske IT-
platform www.Armoni.dk  til dels at lægge egne vejledninger op og dels at bruge de arbejdsmedicinske 
vejledninger. DASAM er positivt indstillet. 
Armoni er forankret i DASAM og betales af de arbejdsmedicinske klinikker. De kliniske vejledninger 
kommer i review hos speciallæge og kommer ud i høring til alle klinikker, før de lægges på Armoni. 

mailto:mariannejespersen01@gmail.dk
mailto:charlotte.brauer@regionh.dk
http://www.armoni.dk/
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DASAMS har ikke drøftet dette og ved ikke, om det blot er et lokalt ønske fra Socialmedicinsk Enhed på 
Frederiksberg eller om det er et nationalt ønske fra socialmedicinerne.  Ulrik vil drøfte i socialmedicinsk 
forum, om der er et generelt behov. 

 

8. Orientering om udvalg vedr. kommunallægeligt samarbejde 

Der er forskel på den kliniske funktion i regionerne. DASAMS skal derfor nedsætte et udvalg, der skal 
arbejde med at sikre den faglige kvalitet i det socialmedicinske samarbejde med kommunerne. 
Kommissoriet for udvalget findes her: 
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/Udvalg.2559.aspx 
 
DASAMS bestyrelse skal snart udpege udvalgets medlemmer. Hvis der er arbejdsmedicinere på de 
socialmedicinske enheder (som måske ikke er medlem af DASAMS), der kunne været interesserede i at 
indgå i udvalget, er DASAMS åbent indstillet for dette, men det er dog ikke sikkert, at der vil være plads til 
arbejdsmedicinere i udvalget. 
Marie sender oplysninger om udvalget til Ole/Charlotte, så det kan blive sendt rundt til medlemmerne i 
DASAM via Lægeforeningen (Bitten Dahlstrøm). Der skal dog meldes tilbage hurtigt, da udvalget snart skal 
udpeges. 

9. Eventuelt 

Kurser i forskningstræning: Lars spurgte, om DASAMS havde fået nogle tilbagemeldinger om kurserne. 
Agnete anførte, at modul 2 og 3 lå meget tæt på de specialespecifikke kurser i begyndelsen af året, så det 
blev meget presset.  
Kunne de evt. flyttes til december og januar, hvor samfundsmedicinerne ikke har specialespecifikke 
kurser? 

Folkemødet på Bornholm: DASAM har ikke deltaget før, men har i år meldt sig til at deltage i 
Sundhedsteltet med et 45 minutters debatmøde, hvor det overordnede emne er ulighed i sundhed.  Man 
skal indgå i arbejdsgrupper med de andre medlemmer i Sundhedsteltet.  

Nordisk Folkesundhedskonference 2017: Afholdes i Aalborg den 22.-25. august 2017. Sundhedsstyrelsen 
er i år ansvarlig for at holde konferencen: http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/ 
Dansk Selskab for Folkesundhed afholder en prækonference den 22. august med titlen: Komplekse 
interventioner i folkesundhedsarbejdet. www.dsff.dk 

10. Næste møde 
Tirsdag den 16. januar 2018 i Regionshuset i Århus. Der indkaldes via Outlook. 

 

 

Med venlig hilsen 
Charlotte d. 11. januar 2017 

 

 

 

 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/Udvalg.2559.aspx
http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/
http://www.dsff.dk/
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DASAMS bestyrelse holdt samme dag møde. 
Referat: 

Deltagere: Ulrik, Bolette, Marianne, Agnethe, Marie 

Afbud: Margit, Andreas, Anne Mette 

Udkast til forretningsorden: Punktet blev udsat til næste møde 

Tilmeldinger til arbejdsgrupper og udvalg: Der er kun kommet en enkelt tilmelding til 
arbejdsgruppen vedr. specialebeskrivelse. Det er bestyrelsens vurdering, at det er vigtigt 
ikke at sprede kræfterne for meget og i stedet prioritere at få de forskellige udvalg godt i 
gang. Det blev derfor besluttet ikke at sætte arbejdsgruppen i gang på nuværende 
tidspunkt men at udskyde dette arbejde til en senere lejlighed. 

Næste møde: Formanden udsender ny doodle til yderligere to møder inden 
generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


