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Møde, 21.06.2021 kl. 15.00-16.30 
Virtuelt 

Deltagere: Kirsten Fonager (professor), Ole Steen Mortensen (professor), Laura Sandholdt Jensen (afdelingslæge).  
Afbud: Claus Vinther Nielsen (professor), Berit Andersen (professor), Henrik Bøggild (lektor), Camilla Hiul Suppli (reservelæge) og 
Signe Eiland (reservelæge). 
 
Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

Laura er ordstyrer og referent. 

2. Godkendelse af og eventuelle tilføjelser til dagsordenen (B) 

Dagsordenen er godkendt. 

3. Gensidig orientering siden sidst (O)  

Der var indkaldt til møde 07.04.21, men grundet mange afbud blev mødet aflyst. Vi aftalte 

senere mødetidspunkt for at øge deltagelse, hvorfor indkaldelsen i dag er til 15.00. 

Ole: Københavns Universitets vil gerne fremadrettet indgå i hoveduddannelsesforløbene. 

4. Høringssvar – information vedrørende dette findes i mail fra Kirsten sendt den 19. maj 

2021. 

Vi har ingen bemærkninger i forhold til høringssvar. Kirsten orienterer bestyrelsen. 

5. Status på Forskningsudvalgets kommissorium (O). Kommissoriet er godkendt forudsat 

indsættelse af en sætning om at ”forskningsudvalget er et udvalg under DASAMS, samt at 

medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen”.  

Der orienteres herom. 

6. Hjemmeside (O/D/B)  

Gennemgang af udkast til samfundsmedicinsk forskning udarbejdet af Claus:  
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Samfundsmedicinsk forskning skal bidrage til at skabe det videnskabelige fundament for at fremme 
befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske 
ulighed i sundhed mellem forskellige grupper i samfundet.  
Der er fokus på:  
- forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og sygdomskonsekvenser på individ, gruppe og 
samfundsniveau.  
- sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser – herunder 
organisation, funktion og resultater  
 
Forud for mødet opfordres alle til at gå ind på hjemmesiden og vurdere opsætning. Vi har 
tidligere talt om 3 punkter:  1) Hvad er samfundsmedicinsk forskning 
   2) Forskning, kom godt i gang! 
   3) Forskningsdage 
 
Teksten vedrørende samfundsmedicinsk forskning lægges på hjemmesiden under punkt 1. 
Under punktet tilføjes: ”Eksempler på nyere samfundsmedicinsk forskning”. Under 
punktet noteres: ”Alle, der har udarbejdet relevante samfundsmedicinske 
forskningspublikationer, bedes sende disse til Ole Steen Mortensen 
(osm@regionsjaelland.dk) eller Claus Vinther (claus.vinther@rm.dk), som vil vurdere 
mulighederne for offentliggørelse på hjemmesiden”. Målet er at få lavet en links-
samling med den nyeste samfundsmedicinske forskning (de seneste to år tilbage). 
 

7. Afklaring af hvem der står for forskningsdagen i 2022 (D/B). 

Umiddelbart er det Århus i 2022. Hvis det ikke kan holdes dér, må nyt sted aftales på 

næste møde. 

8. Næste møde (B) 

Tirsdag den 17. august klokken 15.00-16.30. 

9. Eventuelt 

Signe har efterspurgt om forskningsudvalget har yderligere kommentarer til 

postersessionen på Hindsgavl. Dette er ikke tilfældet. 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 

     Laura Jensen, 22.06.2021 
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