
Referat af DASAMS bestyrelsesmøde den 15. marts 2012 

Deltagere: Tyre Grove Krause, Ulrik Steen, Kirsten Horsten, Andreas Bjerrum 

Afbud: Jens Tølbøll, Thea Kølsen Fischer, Heidi Vosgerau, Ane Bonnerup Vind 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden rettelser/tilføjelser. 

2. Valg af referent 

Referent - Andreas Bjerrum 

3. Godkendelse af referat fra sidste B-møde den 8. december 2011 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

4. Hindsgavl-mødet 2012 – seneste nyt fra planlægningsgruppen 

Kirsten har sendt skriftlige kommentarer til udvalget pba. erfaringer og overvejelser fra sidste år.  

Bestyrelsen vil bede udvalget om at fremrykke GF og bestyrelsesmødet til kl. 13.30, så den ny bestyrelse kan 

nå at deltage i Claus Vinther Nielsens tiltrædelsesforelæsning kl. 15.00 i Århus.  

Bestyrelsen foreslår, at Hindsgavludvalget fremlægger programmet på næstkommende B-møde den 10. maj. 

Vedrørende gratis deltagelse i Hindsgavl, oplyste Ulrik, at han allerede har modtaget flere anmodninger. 

Bestyrelsen er positivt indstillet for principperne fra sidste år, dvs. medlemmer, der er ansat på kliniske 

afdelinger, og som er under uddannelse, bliver prioriteret. På mødet den 10. maj vil bestyrelsen vurdere hvor 

mange deltagere, der kan deltage uden betaling, og derefter bedømme ansøgninger. Ansøgning om friplads 

senest 3. maj. 

Bestyrelsen vil foreslå, at det nye Hindsgavludvalg undersøger mulighederne for at søge ekstern finansiering. 

Bestyrelsen foreslår derfor også, at det kommende Hindsgavludvalg styrkes i antal medlemmer. 

5. Nyt fra DSFF 

Den europæiske folkesundhedskonference EPH, har fået meget ros internationalt. Regnskabet for 

konferencen foreligger endnu ikke, men Ulrik er bekendt med, at konferencen har medført et større 

underskud for DSFF. Idet DSFF i årrækken forud for konferencen har sparet penge til at afholde 

konferencen, forventer Ulrik ikke, at underskuddet vil have konsekvenser for den samlede økonomi i DSFF.  

Ulrik oplyste, at temaet for folkesundhedsdage bliver sundhed i en tid med økonomisk krise. 

Folkesundhedsdage har traditionelt ikke haft stor forskningsmæssig tyngde. Ulrik arbejder i sin deltagelse i 

planlægningen for at styrke det forskningsmæssige indhold. 

6. Uddannelsesudvalget  

Udvalget har haft regelmæssige møder, og udvalget forventer at målbeskrivelsen er færdig i udkast inden 

sommerferien. Den endelige målbeskrivelse forventes at ligge færdig januar 2013. Dee regionale 



uddannelsesråd vil ikke længere godkende uddannelsesprogrammer i det gamle format, og i perioden før den 

nye målbeskrivelse foreligger skal alle uddannelsesprogrammer tilpasses den nye skabelon. 

Uddannelsesudvalget vil mødes med tilsvarende uddannelsesudvalg for Arbejdsmedicins speciale mhp. 

drøftelse af status og det fremtidige samarbejde om hoveduddannelseskurser. 

Eventuelle kommentarer som forberedelse til mødet bedes sendt til Ulrik. 

7. Regnskab 2011  

Bestyrelsen har modtaget regnskabet fra 2011 fra Ole Refstrup. Selskabet har haft et årsresultat på ca. -

900,00 kr. hvilket bestyrelsen finder er et tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen finder ikke grundlag for at 

ændre kontingentet.  

8. Status på specialets situation 

Med baggrund i reformer skitseret af Arbejdsmarkedsstyrelsen er der udsigt til, at der bliver oprettet en 

række nye socialmedicinske slutstillinger i kommunerne. Derimod er situationen mere dyster for 

administrative medicinere i øst hvor Sundhedsstyrelsen, herunder Embedslægeinstitutionerne, netop har 

gennemgået en større tilpasning. Det har bl.a. derfor været vanskelligt at etablere nye 

hoveduddannelsesstillinger i region øst. 

9. Evt.  

Intet til eventuelt. 


