
Referat fra Bestyrelsesmøde DASAMS mandag d. 26.01.2015 

 

Deltagere 

Ulrik Steen, Jan Greve, Marie Brasholt, Ann-Kerstin Reng, Heidi Vosgerau 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt  
 
2. Valg af referent  
Heidi Vosgerau 
 
3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  

Godkendt 

 
4. Temadrøftelse: Det fremtidige samarbejde med Arbejdsmedicin (på basis af oplægget til 

seneste GF og fulgt op af Marie jf. aftale på seneste B-møde) 
Ved GF blev bestyrelsen opfordret til at arbejde videre med dette på baggrund af rapporten og 
GF’s tilkendegivelser om ønske om større samarbejde, herunder træffe beslutning om den videre 
proces. Der har ikke siden været kontakt med arbejdsmedicinerne vedr. dette, ligesom der ikke er 
aftalt yderligere møder i arbejdsgruppen, der lavede oplægget til GF.  
Det besluttes, at vi er meget åbne for ad hoc samarbejde, men at vi for nuværende afstår fra yder-
ligere i forhold til et tættere samarbejde, og tiden må vise, om overvejelserne skal tages op igen 
ved næste revidering af målbeskrivelse.  
Det besluttes, at Ulrik sender invitation til Hindsgavlkonferencen til formand for Arbejdsmedicinsk 
selskab Vivi S. 
 
5.  Evt. indstilling af medlem til det rådgivende udvalg om specialeplanlægning  
Det besluttes, at samfundsmedicin ikke har nogen særlig rolle vedr. dette, hvorfor vi afstår fra at 
indstille medlem til det rådgivende udvalg. 
 
6.  Hindsgavlkonferencen 2015 
Temaet er meget spændende og konferencen er i år flyttet til en torsdag-fredag, hvilket forventes 
at give et større fremmøde, og vi håber på et større deltagerantal i år end sidste år.  
Der skal være opmærksomhed på økonomien, hvorfor det besluttes at Ulrik beder planlægnings-
gruppen fremsende et oplæg til økonomien. 
Der afholdes GF under Hindsgavlkonferencen, og vi skal være opmærksomme på overholdelse af 
tidsfrister for indkaldelse af punkter til dagsorden, udsendelse af dagsorden mm. Ole Refstrup ple-
jer at have overblik over dette. Det besluttes, at Jan beder Ole om at udsende reminder om GF, 
der afholdes den 22.05.15, herunder at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før.  
Det besluttes, at vedtægterne gennemgås på næste bestyrelsesmøde i forhold til evt. behov for 
ændringer. Næste bestyrelsesmøde forsøges afholdt medio april 2015, og Jan udsender Doodle 
hurtigst muligt. 
 
7.     Speciallægeuddannelsen 

 Der er sendt invitation til temadag om den samfundsmedicinske målbeskrivelse til de ud-
dannelsesansvarlige overlæger, vejledere m. fl., der afholdes d. 29.4.15 i Middelfart.  

 

 Ved seneste ansøgningsrunde havde ELI Nord en ubesat stilling. 
 



8.  Opfølgning: Forventninger til konsekvenser af Sundhedsstyrelsens handlingsplan for 
Embedslægeinstitutionerne 
Der har været høringsfrist vedr. lovforslag om den fremtidige tilrettelæggelse af Embedslægeinsti-
tutionen, og dette forventes fremsat inden for de kommende uger.  
Der er desuden kommet svar på henvendelsen til ministeren vedr. dette – svaret er rundsendt til 
bestyrelsen d. 5.12.14. 
 
9. Status fra afdelinger/enheder 
Runde fra de repræsenterede afdelinger: 
 
Ulrik Steen, klinisk socialmedicin og rehabilitering 
Der er i øjeblikket 6 uddannelseslæger i afdelingen, og der er hyppige henvendelser fra interesse-
rede læger. Det er til gengæld svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal færdiguddannede special-
læger til den voksende mængde opgaver, og der er travlhed i afdelingen. Det vil formentligt blive 
nødvendigt at rekruttere læger fra andre specialer, særligt almen medicin.  
 
ELI Nord  
Også her er det svært at rekruttere færdiguddannede samfundsmedicinske speciallæger. Som 
tidligere nævnt var der ved sidste ansættelsesrunde en ubesat H-stilling. Der er i øjeblikket 1 ud-
dannelseslæge i H-stilling?? 
 
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune 
Der er aktuelt ingen uddannelseslæger i afdelingen, men d. 1.8.15 starter uddannelseslæge, som 
skal have sin sidste ansættelse her.  
Der er i øvrigt travlt i afdelingen. 
 
Marie Brasholt var gået inden dette punkt, derfor ingen tilbagemelding herfra. 
 
Runden gav anledning til en snak om den store efterspørgsel efter færdiguddannede speciallæger 
i kølvandet på den nye lovgivning og et heraf afledt behov for speciallæger særligt i de regionale 
socialmedicinske enheder. I flere afdelinger er ansat læger med anden speciallægeuddannelse 
end samfundsmedicinsk, men med stor viden og erfaring med det samfundsmedicinske speciale. 
Det kunne være ønskværdigt, hvis man i en periode kunne uddanne samfundsmedicinske special-
læger hurtigere via en overgangsordning for at imødekomme det store behov. Det overvejes, om 
man skulle tage kontakt til Birthe Obel, EfUA mhp. en forespørgsel om mulighederne for dette. 
 
10.  Eventuelt 
Vi skal ved næste bestyrelsesmøde drøfte udpegning af op til 4 nye repræsentanter til LVS. 

 

 

 


