
Beretning 
 
Samfundsmedicinsk Fraktion 2008-2009 
At det samfundsmedicinske speciale har levet noget af en skyggetilværelse de seneste år kan mange måske 
med god ret hævde. Kræfterne og ressourcerne har ikke stået mål med intentionerne om at markere os i den 
offentlige debat, endsige blandt vore egne medlemmer med temamøder af samfundsmedicinsk relevans o.l. 
 
Derfor kan man vælge at se temaet for dette Hindsgavlmøde som en saltvandsindsprøjtning til os alle, idet 
vores egenforståelse af vor faglige identitet er en basal forudsætning for at kunne markere specialets mange 
vigtige muligheder og få skabt synlighed om hvad jeg vil tillade mig at kalde den samfundsmedicinske 
nødvendighed. 
 
En ganske pæn tilgang til specialet af yngre uddannelsessøgende giver anledning til at tro på mulighed for at 
specialet med en større kritisk masse og mere slagkraftig volumen kan profilere sig noget mere i fremtiden. 
For en næsten altafgørende forudsætning for dette, er at der findes et stærkt kontingent af aktive medlemmer 
i vores fraktion, - en fraktion som med generalforsamlingens forhåbentlige godkendelse, fremover kan kalde 
sig et selskab. Fraktionsbetegnelsen har for mange skabt signalforvirring og for at tilkendegive at vi er et 
medicinsk selskab på linje med de øvrige specialeselskaber har vi ønsket og fået godkendelse i Dansk 
Selskab for Folkesundheds bestyrelse at kalde os Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Det er samtidig vigtigt 
at understrege at vi stadig trods navneændringen fremdeles er en fraktion under Dansk Selskab for 
Folkesundhed. 
 
På det årlige dialogmøde med selskabet, hvor godkendelse af det nye fraktionsnavn fandt sted fik vi nogle 
inspirerende opfordringer som bestyrelsen vil inddrage i det kommende års initiativer (se bilag fra Ann) 
 
Over en længere periode har flere af selskabets lægelige medlemmer tilkendegivet et stigende behov for et 
forum med mere målrettede samfundsmedicinske emner 
 
Mange af medlemmerne har efterspurgt nogle rent samfundsmedicinske mødefora og har ikke helt følt sig 
dækket ind af programmet i forbindelse med Folkesundhedsdage på Nyborg Strand 
 
Bestyrelsen har derfor taget initiativ til at forsøge at genoplive Hindsgavlmøderne og det første 
Hindsgavlmøde i lang tid er nu blevet en realitet! – Derfor er det meget glædeligt at konstatere en nærmest 
overvældende interesse for deltagelse og det ser ud til at temaet også er rigtig valgt – dels at få den 
samfundsmedicinske identitet diskuteret bredt dels at få etableret netværks- og interessegrupper med 
forskellige temaer herunder bl.a. den samfundsmedicinske forskning som vi gerne ser meget styrket. 
 
Det er bestyrelsens håb at dette 2-dages møde sammen med andre initiativer kan medvirke til at styrke den 
samfundsmedicinske identitet og øge vort speciales profil såvel i forhold til offentligheden og det politiske 
establishment som i forhold til vore fagfæller.  
 
Et led i fraktionens markedsføring af specialet har været tilstedeværelse på den årlige specialernes dag på 
universiteterne. Her har vi mærket betydelig interesse fra mange af de studerende. 
 
Sideløbende med bestyrelsens arbejde med at få fremdrift og profil på samfundsmedicinen i Danmark, har 
der i andet regi været etableret en spændende seance i form af en samfundsmedicinsk tænketank, som jeg 
skønner i høj grad understøtter bestyrelsens arbejde med at blive mere tydelige i forhold til vores faglige 
identitet. Alle har op til dette møde modtaget en særdeles inspirerende sammenfatning af det tænketank-
seminar arrangørerne afholdt i november 2008. Papiret er et godt fundament for de kommende faglige 
diskussioner blandt selskabets medlemmer, bl.a. i interesse- og netværksgrupperne.  
 
Fraktionens lægefaglige uddannelsesudvalg har i årets løb været beskæftiget med at danne sig et overblik 
over specialets uddannelsesmæssige tilgang og uddannelsesforløbene, ikke mindst de teoretiske kurser. 
Endelig har udvalget også været i færd med at udarbejde en faglig profil for specialet. 
 



Udvalget kan som tidligere anført konstatere, at specialet efterhånden har en ganske pæn søgning landet 
over, specialets størrelse taget i betragtning. Flere af de uddannelsesgivende afdelinger beretter om, at de 
normerede uddannelsesstillinger alle er besatte. 
 
Der arbejdes til stadighed på at få etableret nye uddannelsesgivende afdelingen eller rettere etableret 
uddannelsesstillinger på allerede eksisterende afdelinger, der besidder den ekspertise og det faglige miljø, 
der kræves for at målbeskrivelsens kompetencekrav kan blive opfyldte 
 
Efter en periode med en del vanskeligheder med at den få teoretiske del af hoveduddannelsen på rette spor, 
kan det med stor tilfredshed konstateres, at vi efter en god dialog med repræsentanter for det 
arbejdsmedicinske speciale, nu har fået etableret en fælles og velfungerende kursusledelse. Det lover godt 
for de kommende års fælles afvikling af hovedkurserne. Det er også med stor glæde jeg kan konstatere at 
specialet efter nogen tids uvished har fået en ny hovedkursusleder, der er gået til opgaven med stor 
kyndighed og energi og med god støtte fra det øvrige uddannelsesudvalg. 
 
I processen frem mod dette lykkelige resultat har der også været afholdt forhandlingsmøde med 
Sundhedsstyrelsen, hvor vi oplever at have fundet en øget forståelse for at få skabt nogle acceptable 
økonomiske rammer for de fremtidige kurser. 
 
Uddannelsesudvalget er også i dialog med børn- og ungelægeområdet om at etablere nogle fælles kurser for 
i første omgang kommunalt ansatte læger. Et samarbejde der kan være med til styrke relevansen af kurserne 
for samfundsmedicinere med en socialmedicinsk profil. 
 
I det forløbne år har bestyrelsen også måttet forholde sig til et ønske fra FAKL - Foreningen af kommunalt 
ansatte læger - om at etablere et kommunal-lægeligt speciale. Det er bestyrelsens klare indstilling, at det ikke 
er relevant al den stund målbeskrivelsen sikrer at den samfundsmedicinske læge også vil kunne yde faglig 
kvalificeret indsats indenfor det vi definerer som et samfundsmedicinsk fagområde. 
 
Jeg vil slutte med at konstatere at samfundsmedicin er sprællevende, fremtiden tegner ganske lys for 
specialet både hvad angår rekruttering såvel som ansættelsesmuligheder. Dette trods mange andre specialers 
besvær med at rekruttere læger til uddannelsesforløbene. 
 
Der er derfor også grundlag for antage at bestyrelsen kan komme mandskabsmæssigt styrket videre i vores 
målrettede arbejde med ”markedsføring” og faglig styrkelse af specialet. 
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