BESTYRELSENS BERETNING
GENERALFORSAMLING I DASAMS 2019
Det har været et spændende år som er gået meget meget hurtigt.
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen suppleret med en række
nye medlemmer og to nye suppleanter Marianne Søborg og Eva
Benfeldt.
På bestyrelsens første møde konstituerede bestyrelsen sig:
Torben Hærslev, formand
Anne Mette Dons – næstformand
Mette Lund Jespersen – kasserer
Agnete Vale Nielsen, Dorte Rubak og Marianne Jespersen som øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Eva Benfeldt – har været suppleant og har deltaget i to møder på lige
fod med bestyrelsens medlemmer.
Vi har holdt fire møder. To i efteråret 2018 og to i foråret 2019.
Referaterne fra møder ligger på vores hjemmeside. Herudover har vi
selvfølgelig kommunikeret – til tider – endda meget ofte per mail.
Vi har drøftet mange spændende ting.
I forlængelse af drøftelserne på forrige generalforsamling har vi
udarbejdet et forslag til vedtægtsændring om bestyrelsens
sammensætning. Et selvstændigt punkt på generalforsamlingens
dagsorden.
En af de ting vi har drøftet, var om vi – Dansk Samfundsmedicinsk
Selskab – fortsat skulle være medlem af Dansk Selskab for
Folkesundhed. Baggrunden for overvejelse om en eventuel løsrivelse
er, at vi er et videnskabeligt selskab for speciallæger i samfundsmedicin
– og det har været vigtigt for bestyrelsen at blive betragtet som sådan.
Det har været væsentligt fx i forbindelse med høringer, hvor det har
ligget bestyrelsen på sinde, at det var Dansk Samfundsmedicinsk
Selskab, der selvstændigt afgav et høringssvar, og ikke at vores

høringssvar skulle koordineres med Dansk Selskab for Folkesundhed.
Vi har derfor indgået en aftale med Det Lægevidenskabelige Selskab at
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab får tilsendt høringer direkte, og at vi
også selvstændigt afgiver vores høringssvar. Så vores konklusion er at
vi bliver hvor vi er – med de aftaler vi nu har fået i hus. Vi kan således
fortsat nyde godt af den velfungerende adminstration under Dansk
Selskab for Folkesundhed.
Efter en noget lang proces har Bestyrelsen sendt et brev til de regionale
videreuddannelsesudvalg vedrørende sammensætningen af
hoveduddannelsen. Vi påpegede fordele og mulige ulemper ved
valgfrihed i det sidste år af ansættelsen enten som en unavngiven
afdeling i kontrakten eller som en ret til at opsige en ansættelse til fordel
for en anden. Fra videreuddannelsessekretariaterne fik vi et svar der
åbnede for muligheden for valgfrihed, men fortsat ikke en ret til at opsige
en ansættelseskontrakt medmindre det var en gensidig aftale mellem
uddannelseslæge og ansættende afdeling.
.
Vi har også drøftet hvordan vi bedst muligt får fulgt op på
evalueringsrapporten der kom sidste år. Der er nu lagt en plan for det
videre forløb. Jeg ved at formanden for uddannelsesudvalget vil
orientere jer detaljeret om dette og det øvrige arbejde i
uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalget har gjort en kæmpe indsats
– og jeg vil særligt takke Dorte og Anita for at have arrangeret og afviklet
en fantastisk uddannelsesdag. Jeg håber der er energi nok til at vi
forsætter dette gode initiativ.
Forskningsudvalget har også været meget aktivt i de forgange år. Jeg
hører at forskningsdagen var en succes. I kommer til at høre mere om
den og det øvrige arbejde i beretningen fra forskningsudvalget.
Også i år har mange af selskabets medlemmer været aktive i forskellige
sammenhænge. Vi ser resultatet af Hindsgavludvalgets store indsats
hvert år ved denne tid. Det er en fornøjelse at se, hvordan udvalget
gang på gang formår at sammensætte et alsidigt og relevant program,
hvor der er noget for både de erfarne og de nytilkomne i specialet, og
noget for både den administrativt og den socialmedicinsk interesserede.

Vi har ikke holdt møde med arbejdsmedicinerne i år. Vi har simpelthen
ikke har overskud til det – og arbejdsmedicinerne har heller ikke presset
på for at få et møde. Vi lader det ligge ind til videre.
Personligt har jeg oplevet, at der er sket en opdeling inden for vores
speciale. Jeg har oplevet, at nogle i socialmedicinen ikke anerkender at
en speciallæge i samfundsmedicin, er speciallæge i både administrativ
medicin og socialmedicin. Vi fortsætter drøftelsen af dette problem på et
møde i bestyrelsen i efteråret.
De yngre samfundsmedicinere har også været aktive. Og det er dejligt
at se den energi og iver I ligger for dagen for at påvirke vores selskab. I
ser trends og ideer, som er med til at forandre vores selskab så vi hele
tiden er i en dynamisk proces. I startede som en uformel forening – men
nu har I lavet vedtægter for jeres del af selskabet. Vi drøfter jeres forsag
i bestyrelsen. Det gør vi i slutningen af august. Og når der er enighed
om jeres kommissorium vil det naturligvis blive lagt på hjemmesiden
sammen med kommissorierne for de øvrige udvalg.
Udadtil har vi også i det forgangne år kommunikeret bestyrelsens
holdning til forskellige emner, og vi har afgivet høringssvar om følgende:
 Bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
 Lovforslag om nåleakupunktur og konstruktion af hymen
 Tolkebistand
 Lov om ændring af sundhedsloven, klage- og erstatningsloven og
lov om virksomhedsansvarlige læger.
I kan læse høringssvarene på hjemmesiden.
Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen modtager mange
henvendelser om høring. Nogle af henvendelserne er meget relevante
for os som samfundsmedicinere – mens andre har meget perifer
berøring med vores speciale. Som vi har det lige nu bliver alle
henvendelser sendt til formanden. Formanden sender herefter
høringerne til bestyrelsens medlemmer og beder at få at vide hvem der
laver udkast til høringssvar. Vi bestyrelsen dækker ikke alle områder –
og derfor vil vi ofte bede jer om at komme udkast til høringssvar inden

for det område hvor I er eksperter. Det er en besværlig arbejdsgang –
og bestyrelsen har derfor drøftet om det vil være mere hensigtsmæssigt
at oprette en sekretærfunktion i bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse må desværre se sig om efter nye
holdspillere.
Anne Mette Dons har valgt ikke at stille op. Det bliver et stort savn for
bestyrelsen at du ikke fortsætter. Du har en enorm viden og vi har altid
kunnet læne os op af dig for at får råd og vejledning. Du har valgt at
stoppe på grund af travlhed på dine mange andre gøremål – og det er
helt forståeligt. Du har udstået din værnepligt. Men du vil blive savnet.
Agnete er blevet speciallæge og kan derfor ikke være
uddannelseslægen i bestyrelsen. Du har været et bærende element i
bestyrelsesarbejdet. Du har altid mødt op velforberedt og du har altid
påtaget dig opgaver, selvom du har haft racende travlt andet steds. Og
du vil blive savnet – og vi ønsker dig alt mulig god vind fremover og
tillykke med speciallægeanerkendelsen.
Jeg vil derfor slutte med en opfordring til, at I alle sammen overvejer, om
ikke det er nu I skal stille op til bestyrelsen. Jeg kan love jer, at det er
interessant at være med i maskinrummet, jeg kan love jer at I vil få
fantastisk hjælp fra vores administrator, og jeg kan love jer at det er en
stor fornøjelse at være med i bestyrelsen for et selskab, hvor så mange
er aktive i udvalg, arbejdsgrupper med mere og har en holdning til deres
fag. Tak til jer alle.

