
Samfundsmedicinsk Fraktion - Dansk Selskab for Folkesundhed 
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2008, Århus 
 
Til stede: Dorte Qvesel, Ulrik Steen, Berit Andersen 
Afbud: Tine Boesen Larsen 
Referent: Berit Andersen 
 
Referat 
 
1. Godkendelse af referat fra b-møde 10.juni 08 
Referatet godkendt 
 
2. Opfølgning på referat fra 10.juni 08 
Der er ikke nogen punkter til opfølgning 
 
3. Årsberetning til godkendelse 
Årsberetning gennemgået og godkendt med rettelser 
 
4. Nyt fra uddannelsesudvalget, herunder faglig profil samt problematik vedr. hovedkursus 
Faglig profil - foreligger og er indsendt.  
Hovedkursuslederfunktionen – Ulrik og Ann skal om kort tid til møde med SST (EFUA) vedr. hovedkur-
suslederfunktionen og fremtiden for det specialespecifikke kursus i samfundsmedicin. Det er væsentligt, at 
der også kommer en dialog med arbejdsmedicinerne om det fremtidige samarbejde. Uddannelsesudvalget vil 
tage initiativ til denne dialog.  
 
5. Hindsgavlmødet maj 2009 
Hindsgavl er booket til 60 overnattende personer 25.-26. maj 2009.  
Tema for mødet er ”Den samfundsmedicinske identitet”. Der ligger et foreløbigt program med forslag til de 
fleste foredragsholdere. Ulrik og Dorte vil forhøre sig rundt omkring vedr. en foredragsholder, der kan sige 
noget om, hvordan man skaber en identitet. Desuden skal vi alle overveje et navn til tirsdag morgen – fx no-
get om at arbejde i teams. 1st announcement vil blive udsendt til alle lægelige medlemmer af Dansk Selskab 
for Folkesundhed i løbet af september 2008. Til næste bestyrelsesmøde sidst i november 2008 skal program-
udkast være helt klar, hvorefter der skal laves aftaler med foredragsholderne. 2nd announcement med pro-
gram og tilmeldingsprocedure udsendes januar 2009. Afdeling for Klinisk Socialmedicin i Århus stiller se-
kretær til rådighed med henblik på tilmeldinger og udformning af deltagerliste. Prisen for deltagelse bliver i 
omegnen af 3000 kr. med differentieret pris for medlemmer og ikke-medlemmer. 
 
6. Medlemsoversigten 
Tine rykker Ole Refstrup om oversigt over medlemmer. 
 
7. Inspektorordningen – ny inspektor skal udpeges 
Bestyrelsen vil foreslå Ann Lyngberg som ny inspektor, idet hun er ansat på en afdeling med uddannelsessø-
gende læger. Hun vil blive forespurgt. Den anden inspektor er Kenneth Kibsgaard, der overtog posten efter 
Lene Løgstrup. 
 
8. Evt. 
Nyt navn - Bestyrelsen vil ved generalforsamlingen foreslå at vi skal have nyt navn. Helst vil vi hedde 
Dansk Selskab for Samfundsmedicin. Det undersøges, om vi kan hedde ”selskab” under et andet ”selskab”. 
Alternativt forslag ”samfundsmedicinske læger”.  
Nyt tidspunkt for generalforsamling – Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i fremtiden rykkes til 
det årlige møde på Hindsgavl. Hvis dette kræver en vedtægtsændring vil dette blive foreslået.  
Tænketank - Bestyrelsen har tidligere fået en henvendelse vedr. tænketank om det samfundsmedicinske spe-
ciale i fremtiden – især snitfladen i forhold til arbejdsmedicinerne. Henvendelsen drejer sig bl.a. om økono-



misk støtte til tænketanken. Der var en del diskussion om henvendelsen og der var ikke umiddelbart enighed. 
For at bestyrelsen kan få bedre grundlag for at tage stilling til henvendelsen vil Ulrik iværksætte et møde 
mellem bestyrelse og Tænketankens initiativtagerne.  
UEMS – vi mangler en repræsentant. Ulrik påtager sig i første omgang posten, men vil gerne have en anden 
til at gøre det når der findes en. 
 
Tak for god ro og orden. 
 
Berit Andersen 


