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På sidste års generalforsamling var et hovedpunkt stillingtagen til om der var 
grundlag for et nærmere samarbejde mellem det samfundsmedicinske speciale og 
det arbejdsmedicinske speciale. Et meget grundigt forarbejde i en fælles 
arbejdsgruppe med arbejdsmedicinerne havde fundet sted og den rapport som blev 
et resultat af gruppens arbejde, kunne så præsenteres på generalforsamlingen. Som 
bekendt fandt et flertal af deltagerne på generalforsamlingen ikke grundlag for et 
nærmere samarbejde med det arbejdsmedicinske speciale. Der har i det forløbne år  
ikke været taget kontakter mellem de to selskabers bestyrelse med henblik 
etablering af et ad hoc samarbejde, som DASAMS er positivt indstillet overfor.   
Tiden må vise om et tættere samarbejde skal tages op til fornyet overvejelse når 
tiden nærmer sig for næste revidering af målbeskrivelserne. 
 
Bestyrelsen har i efteråret været meget optaget af især embedslægevæsenets 
herunder sundhedsstyrelsens skæbne. Der har været meget dramatik på disse felter 
i det forløbne år, først med den ret omfattende handlingsplan om 
embedslægeinstitutionens fremtid og senest med fyringen af vores 
samfundsmedicinske kollega på den administrative top, direktøren for 
Sundhedsstyrelsen. 
I forbindelse med Sundhedsstyrelsens handlingsplan blev der sidste efterår 
udarbejdet en skrivelse der blev sendt til sundhedsministeren om selskabets 
betænkeligheder i forbindelse med handlingsplanen. Alle medlemmer skulle gerne 
her kort før årets generalforsamling have modtaget såvel skrivelse som det svar vi 
efterfølgende modtog fra ministeren. 
 
Planlægningsgruppen for Hindsgavlmødet har atter i år gjort et fantastisk godt 
stykke arbejde med at få et flot program sat sammen, krydret med stærke 
internationale navne. Tak til gruppen for dette flotte arbejde, som også har fået 
trukket et rekordstort antal deltagere til årsmødet. 
 
Uddannelsesudvalget har også i det forløbne år været i gang med forskellige 
aktiviteter, senest har udvalget afholdt et meget vellykket temamøde om 
implementering af den nye målbeskrivelse. Jeg skal henvise til den selvstændige 
beretning fra udvalgets formand Anita Sørensen. 
Jeg kan derimod konstatere at udvalget bestående af yngre læge under uddannelse 
har ligget noget stille i det forløbne år. Det er bestyrelsens ønske at dette udvalg kan 



blive genetableret med diverse relevante aktiviteter rettet mod de glædeligvis rigtig 
mange unge læger i gang med speciallægeuddannelsen. 
 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra medlemmer beskæftiget  i regionen med 
kommunaltlægelige funktioner som eksempelvis sundhedsfaglig rådgivning og 
sundhedskoordinatorarbejde. Man efterlyser muligheden for i selskabets regi at få 
etableret et forum, hvor faglig drøftelse og udvikling indenfor dette kommunalt-
lægelige fagområde kan finde sted på nationalt plan.  
Etablering af et kommunalt-lægelig udvalg i selskabet kunne være en mulighed til at 
tilfredsstille dette behov. 
  
Moderselskabet DSFF har som vanligt været præget af megen aktivitet, hvor det 
suveræne højdepunkt er de årligt tilbagevende ”Folkesundhedsdage” i september. 
Denne konference er grundet et altid fagligt stærkt program blevet en institution i 
det danske folkesundhedslandskab. Temaet i 2014 var ”Folkesundhedens nye 
pejlemærker - veje til bedre sundhed” og man fik med formanden Torben 
Jørgensens indledende oplæg startet processen med etablering af et 
folkesundhedskompas som kurssætter for regeringens 7 nationale mål for 
danskernes sundhed de næste 10 år. 
  
Det blev så min sidste beretning som formand for selskabet – det er på høje tid at 
friske kræfter kommer til - og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige alle i 
bestyrelsen og udvalgsformænd tak for et rigtig godt samarbejde og engagement. 
Ikke mindst også en stor tak til vores administrator Ole Refstrup hvis støtte og 
indsats ikke kan værdsættes nok. 
 
Jeg kan se tilbage på en lang periode, der har været præget af en næsten konstant 
positiv udvikling og vækst for vort speciale – vi har på tværs af landet søgning til 
specialet som aldrig før. En stærkt medvirkende faktor hertil har været etableringen 
af - og væksten i - de socialmedicinske enheder landet over, men også andre 
samfundsmedicinske enheder og afdelinger har set dagens lys gennem de seneste ti 
år og har bidraget flot med at byde ind med uddannelsesstillinger.  
Minsandten om ikke selveste Lægeforeningen nu har fået en kommende 
speciallæge i samfundsmedicin som formand. Og på lægeforeningens nyligt afholdte  
årsmøde, hvor foreningens nye formand blev valgt, fik en af de mest markante 
samfundsmedicinerne gennem mere end en menneskealder, professor Allan 
Krasnik, Barfred Pedersens ærespris – flot begrundet af den afgående formand for 
Lægeforeningen og efterfulgt af en brandtale fra prismodtageren. De mange 
hundrede fremmødte blev præsenteret for en virkelig stærk og pædagogisk 



indføring i samfundsmedicinens og socialmedicinens dyder. En særdeles effektfuld 
branding af vores speciale.  Jeg kan således med den allerstørste optimisme på 
specialets vegne se fremtiden i møde – uanset hvilken farve en regering måtte have 
efter det tilstundende folketingsvalg.  
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