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Samfundsmedicinsk Fraktion er en nyetableret lægefaglig gruppering under DSFF. 
Formålet med fraktionsdannelsen er at varetage en række opgaver i forhold til 
speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin, herunder ansvaret for de specialespecifikke kurser. 
Af andre formål kan nævnes ønsket om at styrke netværksdannelsen mellem speciallæger i 
samfundsmedicin samt være et debatforum for samfundsmedicinere om kernekompetencer, 
kernefunktioner og placering i det danske sundhedsvæsen. 
Et væsentligt formål for fraktionen er også at give mulighed for fokus på samfundsmedicinsk 
relevant forskning og uddannelsesmæssige forhold 
Efter at den nye bestyrelse i fraktionen fik konstitueret sig i efteråret 2006 blev der udarbejdet 
vedtægter, der i foråret 2007 er blevet godkendt af DSFF’s bestyrelse. Samtidig har fraktionen fået 
sit eget budget. 
En af de helt store opgaver for fraktionen i det forløbne år har været at få færdiggjort revisionen af 
den samfundsmedicinske målbeskrivelse. Der er tale om en ganske gennemgribende revision. 
Trods den kendsgerning at målbeskrivelsen allerede blev afleveret i det meget tidlige forår til 
Sundhedsstyrelsen er den endelige godkendelse endnu ikke i hus om end vi har fået et mundtligt 
tilsagn om at den skulle være tæt på. 
En stor tak til målbeskrivelsesgruppen, der har udført et stort og grundigt arbejde der har resulteret i 
en langt mere klar og operationel målbeskrivelse. 
I forhold til de specialespecifikke kurser kan det med glæde konstateres, at vi nu i forhold til 
speciallægeuddannelsen har fået etableret fælles kursusledelse med arbejdsmedicinerne og således 
har fået mulighed for i højere grad at målrette kurserne mere specifikt i forhold til målbeskrivelsen. 
Første element af de specialespecifikke kurser har netop været afholdt og vi venter spændt 
evalueringen. 
Der er opmærksomhed på at få profileret og synliggjort fraktionen, idet vi er vidende om at en del 
samfundsmedicinere har givet udtryk for at have behov for et samfundsmedicinsk netværk og 
synliggørelse i Dansk Selskab for Folkesundhed. 
Et fornemt sted og en festlig anledning til at markedsføre fraktionen, og Dansk Selskab for 
Folkesundhed var da vi for ganske nyligt i samarbejde med lægefaglig fraktion for børn-og 
ungeområdet fik etableret en velbesøgt stand i Domus Medica i forbindelse med Lægeforeningens 
150 års jubilæum. 
En samfundsmedicinsk tipskupon samt en meget aktuel aviscollage sakset fra 10 dages 
avisoverskrifter var nogle meget kreative påfund skabt af et par af bestyrelsens yngre medlemmer til 
at vække de mange besøgendes opmærksomhed om det samfundsmedicinske speciale. 
Opløftende er det, at vi flere steder i landet har mærket en øget interesse for specialet; der berettes 
om et øget antal spontane henvendelser fra interesserede læger til flere af ansættelsesstederne. Så i 
en tid med betydelig lægemangel indenfor adskillige specialer må vi konstatere, at helt usynlig er 
specialet bestemt ikke. 
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Fraktionen har planer om yderligere at markere sin eksistens på Specialernes Dag på universiteterne 
i henholdsvis København og Århus. Her vil der være en oplagt mulighed for at komme i dialog med 
de medicinstuderende og yngre læger ; - og rekruttere mulige kommende samfundsmedicinere. 
Fraktionen har som tidligere nævnt fået et selvstændigt budget, der giver gode rammer for 
initiativer som f.eks. afholdelse af lokale/regionale temamøder om samfundsmedicinsk emner; – 
desuden pusles også med planer om at afholde et samfundsmedicinsk internat i foråret 2008 på 



Hindsgavl. 
Af andre initiativer bestyrelsen har drøftet kunne være etablering af et samfundsmedicinsk 
forskningsudvalg, men dette og øvrige initiativers bæredygtighed vil i høj grad afhænge af 
medlemmernes interesse samt lyst og energi til at deltage i de tema- og arbejdsgrupper bestyrelsen 
måtte nedsætte. 
Alt i alt kan jeg konstatere at den nye samfundsmedicnske fraktion er kommet godt fra start, at 
specialets fremtid tegner optimistisk trods store udfordringer pga lægemangel og der til det 
kommende års arbejde i fraktionen ikke skorter på ideer til nye initiativer. Initiativer der må 
forventes at skabe en øget bevidsthed blandt medlemmerne om en lægefaglig fraktion der kan 
tilføre specialet en mere markant profil og give dem lyst til at deltage og være aktive i disse 
initiativer. 
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