
Dagsorden til bestyrelsesmøde i DASAMS  
torsdag d. 10. marts 2011 kl. 14 – 15.30 

 

Til stede: 
Tyra, Ane, Thea (fra kl ca 15), Ulrik, Berit, Kirsten og Dorte 

 
Afbud: Jens og Andreas 
 

  
1. Valg af referent 

 
Dorte skriver referat 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordnen er godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. december 2010 

 
Referatet er godkendt 

 
4. Målbeskrivelsesarbejdet i uddannelsesudvalget v Ulrik 

 

Ulrik fortæller, at det går godt i uddannelsesudvalget med den nye 
målbeskrivelse. Uddannelsesudvalget forventer, at de er klar til at indsende 

målbeskrivelsen til SST inden sommerferien. Inden skal måleskrivelsen i 
høring og godkendes i bestyrelsen 
Vi skal have revideret vedtægterne så det fremgår, hvordan reglerne er for 

afstemninger i bestyrelse, såfremt dette bliver relevant, når bestyrelsen skal 
godkende målbeskrivelsen. 

Der vedhæftes de seneste 2 referater fra uddannelsesudvalget til dette 
referat. 
 

5. Opfølgning på oplæg og noter fra Hindsgavlmødet 2010 ved DADL’s 
uddannelsessekretariat v. Thyra 

 
Tyra vil snarest muligt arrangere et møde med uddannelsessekretariatet, 

DADL. Alle fra bestyrelsen er velkomne, men der lægges ikke op til, at vi alle 
skal deltage. Umiddelbart melder Ulrik og Kirsten sig til at deltage. 
Tyra sender invitation til hele bestyrelsen. 

 
 

6. Hindsgavlmødet 2011 – Nyt fra planlægningsudvalget v. Kirsten Horsten 
 
Kirsten gennemgår udvalgets udkast til programmet, som er udsendt inden 

mødet. Postersessionen er lidt klemt og Hindsgavlsudvalget vil gerne have 
ideer til at gøre det bedre. Desuden efterlyses forslag til hvordan 

netværksgrupperne kan præsenteres på dag 2.  
 



Berit har, som allerede præsenteret for os på mail, et forslag til at give 
postersessionen 1 time, men tage brugertilfredshedsundersøgelsen ud og 

erstatte den med en poster på lige fod med de andre. En anden mulighed er 
at lade tilfredshedsundersøgelsen ud som et selvstændigt oplægspunkt. 
Dette vil betyde, at der skal skæres 15 minutter i oplægget fra Svend 

Andersen.  
Det besluttes at præsentationen af brugertilfredsundersøgelsen fra Region 

Midt gives på en poster på lige for med de øvrige postere. 
 
Der er ikke indtryk af, at alle de eksisterende udvalg i selskabet er aktive. 

Vi diskuterer relevansen af egentlige aktive samfundsmedicinske udvalg 
overfor mere løse netværksdannelser.  

Der er enighed om at postersessioner, hvor der præsenteres forskning i en 
meget bred forstand er vigtig og har betydning for et levende og inspirerende 
selskab. 

Der er i øjeblikket afsat 1½ time på Hindsgavlmødet til 
netværksdannelse/møde i udvalg inkl. kaffepause, hvilke vi synes er en 

fornuftig tid. Udvalget har ønske om, at der er en tovholder på de enkelte 
udvalg/netværksgrupper, som har været i kontakt med udvalget inden. 
Opgaven for tovholder er at samle gruppen, derefter er det op til gruppen 

selv at fylde indhold i mødet. 
Tovholdere/”flagholdere” for netværksgrupperne: 

Forskningsuddannelsen/forskende samfundsmedicinere – Ane Vind 
Internationalt arbejde – Andreas Bjerrum 
Kommunelæge-funktionen – Tine Boesen 

Strategigruppe – Ulrik Steen 
Efteruddannelsesgruppen – Tyra Grove Krause 

 
Kirsten præsenterer udvalgets forslag til et underholdende indslag: 

1. Der har været taget kontakt til en trommeslager, Hans Fagt. 
2. Derudover har udvalget talt om muligheden for at lave et gospelindslag 
med fællessang. 

I forhold til budgettet diskuterer vi de to muligheder. Mulighed 1 er dyrest og 
koster 12 – 14.000 + moms. Forslag 2 koster ca. 4000 kr. 

Bestyrelsen vurderer at der er råd til forslag 1. 
 
 

7. Nyt fra GYS - udvalget for yngre læger under speciallægeuddannelse v. Ane 
Vind 

Ane refererer fra det seneste møde i GYS i november, som det også fremgår 
af referatet fra møde 2. december. Desuden nævner Ane at de i Øst gerne vil 
lave mere netværksdannelse i lighed med det, der findes i 

Videreuddannelsesregion Nord. 
Dorte nævner kort hvad der blev diskuteret på det seneste netværksmøde i 

Nord – herunder de uddannelsessøgende lægers bekymring for mulighederne 
for samfundsmedicinske slutstillinger i regionen. 
 

8. Bestyrelsesarbejdet fremover v. Ulrik 
 

Det ønskes at diskutere dette punkt igen. Se noterne fra sidste bestyrelsesmøde: 



 Vi ønsker at have en profil og have en mening, som vi melder ud. Bedre og 

tættere kontakt til politikere. Både for at give fagligt input men også som 

branding. 

 Aktiviteter, netværksmøder, fyraftensmøder. Liv i specialet, som giver mere liv 

og flere aktiviteter. Dette er med til at trække folk ind i specialet 

 Den videre kontakt til lægeforeningens mht. tidligere udkast vil Ulrik sørge for. 

 Selskabets repræsentation i SST. Være mere opmærksom på, hvilke 

arbejdsgrupper vi med god mening kunne være en del af. 

 PKL´ens funktion i forhold til specialet kunne være et fokuspunkt 

 

Ulrik tager udgangspunkt i noterne ovenfor: 
Mener at punktet om aktiviteter, netværksdannelse og fyraftensmøder bør 
have stor prioritet.  

Tyra forslår, at vi i højere grad har tilgængelig mailadresseliste, som kunne 
benyttes til at orientere selskabets medlemmer om begivenheder i hele 

landet – f.eks ph-d forsvar. 
Berit forslår, at fyraftensmøder o lign gøres tilgængelige for folk også 
udenfor specialet. 

En strategigruppe kunne være en vej til at gøre opmærksom på sig selv, 
komme på høringslister, blive inviteret i arbejdsgruppe osv. 

Der foreslås, at Thea undersøger mulighederne for at komme på SST´s 
høringslister, komme i deres arbejdsgrupper osv. Berit understreger at det 

kunne være en ide´, at hjælpe SST på vej med ideer til, hvordan vi kunne 
”være mere med”. 
 

Kirsten påpeger at vores hjemmeside kunne være mere levende, og at vi nok 
bør have en webredaktør.  

Der træffes ingen beslutninger om dette, men er enige om, at det må tages 
om senere. 
 

Thea nævner, at hun synes, det kunne være spændende at vi arbejdede mere 
på, at blive mere synlige i samfundsdebatten. Ulrik nævner at det netop 

kunne være en agenda for gruppen, der tidligere hed Tænketanken, og som 
vi ved dagens møde foreslår skulle hedde noget andet; strategigruppen, 
holdnings- og synlighedsgruppen el.lign 

 
9. Nyt fra forskningsgruppen/-udvalget v Berit Andersen 

 
Intet nyt. 
 

10. Forespørgsel fra foreningen "Kommunallaege.net" v. Ulrik 
 

DASAMS af den klare opfattelse, at kommunelægefunktionen er en del af det 
samfundsmedicinske specialeområde, og finder at de i foreningens 
henvendelse beskrevne aktiviteter og behov bør udfolde sig i regi af DASAMS. 

F.eks. som aktiviteter iværksat og stimuleret af et udvalg for 
kommunelægefunktion – evt også et børne-ungelæge udvalg.  

Såfremt der er nogen der ønsker at være medlemmer af såvel Foreningen af 
Kommunalt ansatte læger og DASAMS er det en mulighed, men som 
bestyrelse er vi ikke interesserede i at udpege nogen. 

 



 
11. Evt. 

 

Næste møde torsdag d. 26. maj kl. 14-16  
 


