
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DASAMS 10/3 2014 

 

Deltagere 

Ulrik Steen, Heidi Vosgerau, Anita U. Sørensen, Anne Grete Claudi Jensen, Marie Brasholt 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Valg af referent 

Marie Brasholt 

 
Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Godkendt 
 
Drøftelse/godkendelse af den nye lægefaglige indstilling for samfundsmedicinske 
uddannelsesstillinger i VUR Nord 
Bestyrelsen tilsluttede sig det fremsendte 
 
Nyt fra Hindsgavl udvalg: Pris og program 
Der var enighed i bestyrelsen om at fastholde muligheden for betaling for et antal deltagere, der 
ikke kan få betalt deltagelse på anden vis. Der var endvidere enighed om at fastholde højere pris 
for ikke-medlemmer end for medlemmer. Pris 3250 for medlemmer, 3750 for ikke-medlemmer.  
 
Der var bekymring i bestyrelsen for, om Else Smiths oplæg var hensigtsmæssigt placeret efter 
generalforsamlingen, og det foreslås at man forsøger at bytte om på programpunkterne, så 
generalforsamlingen ligger til sidst. 
 
Titlen for drøftelse af tilbagemelding fra arbejdsgruppen arbejdsmedicin-samfundsmedicin bør 
ændres til ”Fremtidige relationer og samarbejde med baggrund i analysegruppens præsentation”. 
 
Ulrik sørger for tilbagemelding til udvalget. 
 
Nyt fra andre udvalg 
Uddannelsesudvalget: Der arbejdes på at besætte posterne som inspektorer, herunder 
juniorinspektorer. Sundhedsstyrelsen har meldt ud at man forventer inspektorbesøg i 
samfundsmedicin i løbet af 2014. Hvis der ikke findes et tilstrækkeligt antal inspektorer til at hver 
af de tre videreuddannelsesregioner kan have 2 senior- og 1 juniorinspektor vil der blive 
udarbejdet en model med to hold i landet. Bestyrelsen giver Anita indstillingsret. 
 
YSAM: Formanden bliver snart færdig som speciallæge, og der skal derfor vælges ny formand på 
generalforsamlingen. 
 



Analysegruppe vedr. arbejdsmedicin-samfundsmedicin: Gruppen har holdt sit første møde, og 
strukturen for analysearbejdet er blevet fastlagt med udgangspunkt i Jan Greves oplæg rundsendt 
i forbindelse med sidste bestyrelsesmøde. 
 
Børne-ungelæge området – skal der nedsættes et efteruddannelsesudvalg? 
Der var i bestyrelsen enighed om, at det er hensigtsmæssigt at nedsætte et 
efteruddannelsesudvalg, men at udvalget bør tage sig af efteruddannelse mere generelt og ikke 
kun for børne-ungelæger. Vil blive taget op på generalforsamlingen.  
 
Samfundsmedicinske uddannelsesstillinger i SST 
Der var i bestyrelsen enighed om at sende nyt brev til Else Smith i forlængelse af brev sendt for 
nogle år siden. Bestyrelsen vil bede Jan Greve skrive udkast. 
 
Ny kursusrække 
Ny kursusrække starter i 2016. Der er et ønske om at sikre et højere fagligt niveau gennem en 
mere ensartet pædagogik, og det foreslås at der afholdes pædagogisk kursus for alle 
delkursusledere. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og Anita blev anmodet om at udarbejde 
budget for et sådant kursus, så udgifterne kan indgå i foreningens budget der skal vedtages på 
generalforsamlingen. 
 
Arbejdsmedicinerne har skrevet brev til Sundhedsstyrelsen om at samfundsmedicinernes nye 
kursusrække kan medføre øgede kursusudgifter. Der var i bestyrelsen enighed om, at DASAMS skal 
sende brev til Sundhedsstyrelsen som opfølgning på arbejdsmedicinernes brev. Der var også 
enighed om at det havde været hensigtsmæssigt om DASAMS var blevet orienteret af 
arbejdsmedicinerne inden de sendte brevet. Dorthe Goldschmidt og Ulrik udarbejder brev, der 
sendes til arbejdsmedicinerne til eventuel kommentering inden fremsendelse til 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Andre punkter vi skal forberede til generalforsamlingen 3. juni 
Der skal afholdes bestyrelsesmøde forud for GF. Ulrik udsender doodle til møde medio maj. 
Catherine Bjerre har meddelt, at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsen, og der bliver således en 
ledig plads til en yngre læge. 
 
Eventuelt 
Intet.  
 


