
Referat bestyrelsesmøde I DASAMS Torsdag d. 31. januar 
2013 kl 15 – 16.30 

1) Godkendelse af dagsorden - godkendt 

2) Valg af referent - Catherine 

3) Godkendelse af og opfølgning på referat fra b-møde  22.11.12: 

  - Møde med arbejdsmedicinerne:(Ulrik): Arbejdsmedicinerne vil gerne 

fortsætte samarbejdet. De kan godt se, det er svært at fusionere, 

givet vores nye kursusbeskrivelser. Vil de tilnærme sig vores nye 

kursusbeskrivelser, og så evt. have nogle kurser separat fra os? De 

taler med deres bagland og vender tilbage. 

  

 4) Den ny målbeskrivelse, den videre proces ifm godkendelse 

  - herunder Sundhedsstyrelsens holdning, henvendelse fra 

socialmedicinske chefer i DK 

Alle er orienteret om brev-veklslingen (se vedhæftede breve) 

Vores øverste sundhedsmyndighed viser stor modstand og det må vi tage 

stilling til. 

De andre specialer der har reduceret deres klinik har mere klinik i 

alt, end vi har. 

Susanne Vinthers kommentar til Louise: 2-delt bekymring hos SST: 

regionerne vil miste arbejdskraft, samt brevet fra overlæger på 

socialmedicinske afdelinger på BBH & Århus med deres bekymringer. 

Anita: lad os ikke tage argumentererne op igen for/imod. 

Vi er demokratisk valgt både i bestyrelsen og uddannelsesvalget og 

nogle få overlæger bør ikke have veto. 
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Konklusion: Ulrik og Anita tager til møde på SST og prøver at finde en løsning. 

  

 5) Hindsgavlmødet 2013 

Vi skal have en bedre titel/overskrift til mødet. 

"At sprede et godt budskab" 

 "Hvordan får man det gode budskab frem?" 

 Politik i Sundhed 

cf Ulighed i Sundhed 

 Kommunikation 

 First announcement ud snart 

 6) Nyt fra udd.udvalget 

 Anita: ingen aktivitet siden sendt Målbeskrivelsen, afventer afklaring på dette 

 7) Status på udd.stillinger landet rundt . 

Nord-Midt - rekrutterer pga føp reform, ikke alle besat. Får 

henvændelser fra lægekonsulenter omkring stillinger  

Jens: opslåede stillinger ikke besat,  praktiserende læger dækker 

noget af behovet.  

Ulrik: aftale på regionalt niveau nødvendig hvis skal hjælpe 

Syd: Ikke fået lov til at opstille H-stilling som skulle have være 

slået op - pga penge. Evt introstilling. Tine Boelsen: klinikforum 

samme debat om føp-reform, mangler udd-stillinger 

Øst: Cath kender 3 i H-stillinger, 2 i I stillinger. Der blev slået 3 

stillinger op til marts.  

Midt: Berit Handberg, VUS Nord vil gerne opslå Introstilling i samfundsmedicin Sikrer 

samfundsmedicin kompetencer vha eksterne samfundsmedicinske vejledere. Brug for 

bedre H-forløb 
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Anita- I flg anbefalingerne i den nye målbeskrivelse dispenseres ikke fra kravet om min. én 
speciallæge i samfundsmedicin fastansat på den uddannelsesgivende afdeling i I- men kun H 
stillinger. Region Midtjyllands Kvalitet & Sundhedsdata ønsker også at opslå I-stilling, men de 
har også samfundsmedicinere ansat. 

Ulrik -Hvad råder vi over? 9 H forløb - eller 7 - det opfylder vi ikke 

Ulrik opslar den 3 stilling 

 8) Status på regeringens føp-fleksreform og fremtidige konsekvenser for 
samfundsmedicinen 

 - herunder prognose for slutstillinger. Skal antallet af årlige 

H-forløbene opnormeres? Hvordan? 

 Hvis det går sådan som vi tror får vi brug for mange flere læger end 

vi har nu - den socialmedicinske profil bliver styrket. Der udtrykkes 

bekymring for Nord. Sjælland: Arbejdsmedicinerne kan dække noget af 

behovet. Indenfor de næste 2 år kan vi søge om opnormering af 

H-stillinger - og selvfølgelig først få fyldt op på dem vi har. 

Anita: der følger ingen penge med de uddannelsesstillinger så lukker 

kassen og stilingerne bliver ikke oprettet 

Ulrik: Der følger tilskud til lønnen fra regionen og tilskuddet bliver 

i afd., men kommunale stillinger - meget stramt 

Specialernes dag - vi må prøve at rekruttere. 

 9) Evt. 

 Fusion mellem specialerne - Vi har brug for noget brainstorming og at 

høre andre medlemmer af de to specialer, end kun bestyrelserne. 

Fyraftensmøde - enten centralt eller både i KBH og Århus. Hvem 

organiserer? 
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