
Referat fra møde i bestyrelsen i samfundsmedicinsk fraktion den 22. april 2009 Regionshuset 
Århus 
 
Til stede: Berit Andersen, Ulrik Steen, Tine Boesen, Dorte Qvesel (referent) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
2. Valg af referent 
Dorte Qvesel blev valgt til referent 
 
3. Hindsgavlmødet 
Der er tilmeldt 84 deltagere til mødet på Hindsgavl den 25.-26. maj 2009. 
Den samfundsmedicinske konto skal finansiere foredragsholdere og de deltagere, som skal have 
mødeafgift betalt.  
Henrik Hansen medbringer navnelabels, kopierer deltagerliste og program 
Ulrik vil tage kontakt til Jens Krogh og klæde ham på til at være moderator for temapunktet om 
samfundsmedicinsk fagidentitet. 
Henrik Hansen og Arne Poulstrup vil stå for arrangement før middagen incl. evt. traktement.   
Ulrik vil stå for vin til 10 oplægsholdere. 
 
Vedr. netværksmøderne om tirsdagen d.26. maj: 
Dorte vil tage kontakt til fraktionens Uddannelsesudvalg mhp. på tovholderfunktionen for gruppen 
om den samfundsmedicnske speciallægeuddannelse. 
Ulrik vil tage kontakt til Claus Vinther mhp. at spørge om han vil påtage sig at være tovholder for 
netværksgruppen om Tænketanken. 
Tine vil være tovholder for gruppen vedr. kommunelægeordningen 
Berit er tovholder for netværksgruppen om forskning 
 
4. Generalforsamling - dagsorden 
Bestyrelsen for Samfundsmedicinsk fraktion vil på generalforsamlingen foreslå at fraktionen skifter 
navn til Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS). Navnet et godkendt af DSFF´s 
bestyrelse. 
Medlemmer indkaldes 4 uger før til generalforsamlingen. Beretningen kan ligge til medlemmerne 
på generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen for fraktionen er på valg i lige år og halvdelen i 
ulige år med første valg i 2010. Bestyrelsen er således først på valg næste år. 
Kører videre med samme kontingent som hidtil. 
 
Ulrik vil få Ole Refstrup til at fremsende regnskabstallene. Regnskabet skal fremsendes til revisoren 
inden mødet og fremlægges på mødet. Regnskabet revideres af DSFF. Regnskabsåret skal følge 
kalenderåret. 
 
5. Møde med FAKLs repræsentanter 
FAKL havde ønsket møde med bestyrelsen for samfundsmedicinsk fraktion. FAKL var 
repræsenteret ved Vibeke Manniche og Jens Holm-Pedersen. FAKL ønsker samarbejdsakse 
omkring etablering af nyt lægeligt speciale – kommunelægespeciale. Fraktion kan ikke tilslutte sig 
etablering af nyt lægeligt speciale som er defineret ved en ansættelsesmyndighed og ikke ved det 
faglige indhold. Fraktionen finder at hovedparten af speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin 



også dækker det kommunale lægeområde. Der kunne blive tale om etablering af et fagområde med 
fokus på lægelige opgaver inden for det kommunale område, hvor der kunne være tilgang fra flere 
lægelige specialer. Det blev endvidere drøftet om der grundlag for udvikling af fælles kurser. Det 
kunne være relevant at udvikle et lægekonsulentkursus som efteruddannelse for flere specialer. 
Endvidere er det allerede aftalt at Tine Boesen og Dorte Rubak deltager i det næste Grenåmøde 
(årligt tilbagevendende 4-dages efteruddannelsesforløb, har især været rettet mod børne-
ungelægerne, men også øvrige kommunallæger). Endvidere kan der blive tale om videreudvikling 
af KS kurset som administreres af Sundhedsstyrelsen med støtte fra et kursusudvalg efter samme 
retningslinier som for den teoretiske lægelige videreuddannelse. 
 
6. Nyt fra uddannelsesudvalget  
Der er 24 tilmeldte til det specialspecifikke kursus om sundhedsøkonomi. Der er planlægning om 
sundhedsjura. 
 
7. Eventuelt 
Bestyrelsen holder næste møde – med evt. nye medlemmer – på Hindsgavl tirsdag d. 26.maj. 
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