
 

 

 

Referat af generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, Hindsgavl 9. juni 2017 

1. Valg af dirigent og referent  

Bente Møller blev valgt som ordstyrer og Sidsel Skou Voss som referent. Ordstyreren konstaterede, 
generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, dagsorden er udsendt rettidigt, og der er ikke indkommet forslag 
fra medlemmerne. 

2. Formandens beretning  

Marie Brasholt læste beretningen op. Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside. 

Det blev igen i år bemærket, at relativt få af årsmødets deltagere blev til generalforsamlingen, og ligeledes 
blev placeringen af generalforsamlingen i programmet igen drøftet. Det blev foreslået, at chefer og 
vejledere opfordrer medarbejdere til at deltage i generalforsamlingen, da det giver mulighed for at være 
med til at præge specialet.  

Der blev opfordret til, at der i selskabet bliver arbejdet med hvad kernen i samfundsmedicin er, herunder 
både kliniske kompetencer, forskning og den politiske side af faget. Det var der enighed om, men 
bestyrelsen havde i år prioriteret at fokusere på gennemsigtigheden, forretningsorden, på foreningens 
interne liv samt en liste over i hvilke fora DASAMS har repræsentanter.  

Det blev oplyst, at Udvalg for kommunalt lægeligt samarbejde ikke har fået etableret en gruppe, og har 
behov for bestyrelsens hjælp til at revidere kommissoriet.  

Praksis i forhold til afgivelse af høringssvar blev drøftet. Ofte afgiver DASAMS høringssvar gennem LVS. Der 
blev udtrykt ønske om, at flere medlemmer kan bidrage til høringssvarene. Bestyrelsen vil snakke videre 
om muligheden for bredere inddragelse i høringsprocesser.  

Referater fra bestyrelsesmøder ligger på DASAMS hjemmeside. Der er ønske om at hjemmesideansvarlige 
sender mails ud med link til referaterne.  

3. Beretning fra udvalg  

Uddannelsesudvalget: Anne Mette Dons fremlagde udvalgets beretning, som kan ses på selskabets 
hjemmeside.   

Der blev oplyst at der 26. september 2017 afholdes temadag om ’Hvad uddanner vi samfundsmedicinere til 
og hvordan karrierevejleder vi?’ 

Sammensætningen af hoveduddannelsesforløb, herunder fordelingen af tid mellem de to grene af specialet 
blev drøftet. Der var fortsat ikke enighed herom. Uddannelsesudvalget vil arbejde videre med emnet og vil 
overveje i hvilke andre sammenhænge diskussionen kan tages, fx på et Hindsgavlmøde eller et særligt 



 

møde til denne diskussion. Det blev foreslået at hoveduddannelsesforløbets nuværende varighed vurderes, 
med henblik på muligheden for at forlænge forløbet.  

Sammensætningen af Uddannelsesudvalget blev drøftet. Der var enighed om, at indflydelsen fra de to 
grene af specialet bør være ligelig.  

Hindsgavludvalget: v. Martin Lindhardt Nielsen 

Formentlig fortsætter nuværende medlemmer i udvalget, men der er også plads til nye medlemmer. 
Udvalget havde fået positive tilbagemeldinger på årets møde, men manglede endnu at gøre 
evalueringsskemaerne op. Der bliver sendt mail ud til DASAMS medlemmer så snart datoen for 
Hindgavlmødet 2018 ligger fast. Inspirationstimen var en succes, og vil blive gentaget i næste års program. 
Næste år er der behov for mere fokus på formidlingen af særlige ønsker i forhold til mad, og på at undgå de 
mange betalte u-spiste frokoster der var i år. Mail med slides fra oplæggene vil blive sendt ud til 
medlemmer på mail.  

Nye medlemmer i udvalget: Bente Møller, Pierre Osland Viala. 

YSAM v. Stephanie Knudsen 

Yngre Samfundsmedicinere (YSAM) har det sidste år haft stigende antal medlemmer og har fungeret med 
en styregruppe og en tovholder. YSAM takkede for 17.000 kr. som var blevet overført fra det tidligere 
FYSAM. Pengene tænkes at skulle bruges til en national uddannelsesdag. YSAM har fået en henvendelse fra 
yngre arbejdsmedicinere, som ønsker at samarbejde, blandt om en fælles uddannelsesdag.  
Gruppen har sendt et forslag til ny sammensætning af hoveduddannelsesforløb til Uddannelsesudvalget. 
YSAMs fane på hjemmesiden trænger til opdatering og evt. udbygning så fx forskningstræningsopgaver kan 
ligge på siden som inspiration for andre uddannelseslæger. På YSAM-mødet 8. juni 2017 gik Stephanie 
Knudsen af som tovholder. De øvrige styregruppemedlemmer ønskede at fortsætte og fire nye medlemmer 
blev valgt.  

Forskningsudvalget har været ramt af sygdom, men regner med at komme i gang snarest.  

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse  

Bolette Søborg fremlagde regnskabet. DASAMS har genereret et overskud. Da der ikke skal genereres 
yderligere overskud, vil bestyrelsen gå videre med at finde ud af hvad pengene skal bruges til. Der blev 
foreslået at nedsætte prisen for uddannelseslæger eller at gøre bedre opmærksom på muligheden for 
friplads fx for uddannelseslæger der har ansættelse i klinikken på tidspunktet for Hindsgavlmødet.  

5. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsens forslag om at fastholde, at der ikke skal være særskilt gebyr til DASAMS i tillæg til kontingentet 
til DSFF, blev vedtaget. 

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  

Der var ikke indkommet forslag. 



 

7. Valg af medlemmer til Det lægelige Uddannelsesudvalg 

Lise Holst genopstiller ikke. Arne Poulstrup fratræder som ansvarlig for forskningstræningsmodulet. Alle 
øvrige medlemmer genopstiller. Tre nye medlemmer blev valgt, Hanna Kruse Reiband, Bernadette Guldager 
og Sanne Okkels Birk Lorenzen. Agnethe Vale Nielsen tiltræder som hovedkursusleder-assistent.  

8. Valg af bestyrelse  

Anne Mette Dons, Agnethe Vale Nielsen Og Margit Nørgaard var på valg og genopstillede alle. Der var ikke 
konkurrerende kandidater og de blev genvalgt af en enig generalforsamling. Suppleanter: Marianne 
Jespersen ønskede at genopstille og blev genvalgt. Bernadette Guldager blev valgt som ny suppleant.  

9. Eventuelt 

Der kom en opfordring til at komme med forslag til temaet for næste års Hindsgavlsmøde.  

 


