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Møde, mandag d. 31. august 2020 kl. 15.00-16.30 
Virtuelt 

Deltagere: Kirsten Fonager (professor, Aalborg Universitetshospital), Claus Vinther Nielsen (professor, Marselisborgcentret), Henrik 
Bøggild (lektor, Aalborg Universitetshospital), Laura Sandholdt Jensen (afdelingslæge), Signe Eiland (reservelæge) og Camilla Hiul 
Suppli (reservelæge, Sundhedsstyrelsen) 
Afbud: Ole Steen Mortensen (professor, Holbæk Sygehus) og Berit Andersen (professor, Afdeling for Folkeundersøgelser, Randers),  

 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 22. juni 2020 (B) 

3. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen (B) 

4. Gensidig orientering siden sidst (O)  

5. Status på Forskningsudvalgets kommissorium (D/B) 

6. Fremtiden for forskningsdage for forskningsinteresserede samfundsmedicinere (D/B) 

7. Hjemmeside (O) 

8. E-mailadresse (D/B) 

9. Forskningsudvalgets rolle i forhold til Hindsgavl (D/B) 

10. Næste møde (B) 

11. Eventuelt 

 

Dagsorden 

Ad. 1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

Ordstyrer er Kirsten Fonager og referent er Laura Sandholdt Jensen. 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra møde d. 22. juni 2020 (B) 
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Godkendt. 

Ad. 3. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen (B) 

Ingen tilføjelser. 

Ad. 4. Gensidig orientering siden sidst (O)  

Marselisborgcenteret, Claus: Rehabilitation International World Congress 2020 er udskudt til 2021 

grundet Covid-19. Der vil 27. oktober 2020 blive afholdt en halvdagskonference fra 12.30-16.00 i 

Århus. Delvist med fremmøde (150-200) og delvist virtuelt. Vil forsøge at få nye perspektiver på 

digitalisering. 

Ad. 5. Status på Forskningsudvalgets kommissorium (D/B) 

Kirsten og Laura kommer til næste møde med et forslag til en revideret udgave af 

Forskningsudvalgets kommissorium. 

Ad. 6. Fremtiden for forskningsdage for forskningsinteresserede samfundsmedicinere (D/B) 

Der er generel enighed om, at de møder der har været afholdt, har været udbytterige. Der arbejdes 

videre på at have en fast forskningsdag om året på skift mellem de enkelte regioner. Det aftales, at 

mødet lægges i uge 3. Det er forventningen at næste møde er i Region Sjælland. 

Forskningsudvalgsmødet vil typisk lægges efter forskningsdagen og herudover vil der være 2-3 

virtuelle møder i forskningsudvalget, 

Indholdet af forskningsdage drøftes, ligesom måder hvorpå man kan gøre de uddannelsessøgende 

læger opmærksomme på arrangementerne, dette kunne f.eks. være gennem opslag på Facebook-
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gruppen eller på hjemmesiden. Claus vil udarbejde en skabelon for oplæg. Signe og Kirsten 

arbejder videre med notat der kan lægges på hjemmesiden. 

Ad. 7. Hjemmeside (O) 

Der er kommet en fane på hjemmesiden til Forskningsudvalget. Kommende arrangementer i 

Forskningsudvalget vil kunne annonceres der ligesom godkendte referater vil kunne ses. 

Ad. 8. E-mailadresse (D/B) 

Punktet sættes på til næste møde. 

Ad. 9. Forskningsudvalgets rolle i forhold til Hindsgavl (D/B) 

Forskningsudvalgets rolle i forhold til Hindsgavl diskuteres kort ud fra vedhæftede bilag, og til 

næste møde vil Kirsten og Laura arbejde på et nyt udkast med flere detaljer.  

Ad. 10. Næste møde (B) 

Mandag den 9. november fra 15.00-16.30 (virtuelt).  

Ad. 11. Eventuelt 

Kirsten gør opmærksom på, at når møderne er fysiske og man gerne vil søge om rejsepenge ved 

DASAMS, så skal det gøres forud for afholdelse af møderne. Mailen desangående vedhæftes som 

bilag. 

Laura Jensen 

27.augusti  2020 
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