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Møde, torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 10.30-12.00 
DEFACTUM, Marselisborgcentret, Aarhus 

Deltagere: Ole Steen Mortensen (professor, Holbæk Sygehus), Kirsten Fonager (professor, Aalborg 

Universitetshospital), Claus Vinther Nielsen (professor, Marselisborgcentret), Berit Andersen (professor, Afdeling for 

Folkeundersøgelser, Randers), Martine Aabye (reservelæge, Københavns Kommune) 

Afbud: Henrik Bøggild (lektor, Aalborg Universitetshospital), Camilla Hiul Suppli (reservelæge, Næstved Slagelse og 

Ringsted Sygehuse) 

 

Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 11. april (B) 

3. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen (B) 

4. Gensidig orientering siden sidst (O) 

5. Muligheder for fremtidig samarbejde (D) 

6. Verdenskongres for rehabilitering 2020 i Aarhus (D) 

7. Anbefaleringer til strategiske forskningsområder (D)  

8. Rekruttering og organisering af forskning i specialet (D) 

a. Fremtidige forskningsdage (D) 

b. Den prægraduate socialmedicinske uddannelse (D) 

c. Prioritering af forskning i afdelingerne og speciallægeuddannelsen (D) 

9. Hjemmeside og Dropbox (D) 

10. Forretningsgang for kommunikation til DASAMS bestyrelse (D) 

11. Næste møde (B) 

12. Eventuelt 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

Bilag: Referat fra seneste møde d. 11. april 2018 
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Ad 1) Valg af ordstyrer og referent 

Martine vælges til begge dele. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Godkendes enstemmigt. 

 

Ad 3) Godkendelse af dagsorden 

Godkendes enstemmigt. 

 

Ad 4) Gensidig orientering siden sidst 

Region Nord, Socialmedicinsk Enhed, Kirsten: Der er kommet ny leder, Marianne Rudbæk. Projekt 

om børn i risikogrupper er opstartet, data er stort set i hus.  

I Aalborg bliver Ph.D studerende indskrevet, hvis afdelingen er garant for den økonomiske udgift 

og en hovedvejleder er medunderskriver. Efter 2 måneder afleveres den endelige protokol og efter 

11 afholdes predefence, hvor en opdateret Ph.D plan diskuteres med ekstern bedømmer.   

Region Midtjylland, Afdeling for Folkesundhedsundersøgelser, Berit:  

På afdelingen laves forskning i screening og screeningsprogrammer, i høj grad ud fra et 

programperspektiv. Der er et rimeligt solidt forskningsmiljø; aktuelt er der 4 PhD-studerende (2 

læger, 1 stud.med. og en Kandidat i Folkesundhedsvidenskab), 2 postdocs (1 læge og en MPH) og 

3 seniorforskere. Der er dog ikke så mange, som skal være samfundsmedicinere, og en del af 

forskningen er aktuelt rettet mod screeningsafledt aktivitet på kliniske afdelinger. 

Der er etableret en forskningsenhed på Regionshospitalet Randers, som fysisk ligger tæt på 

Afdeling for Folkeundersøgelser, hvilket er en stor fordel. 

Aktuelt arbejdes på at finde en særlig niche til større fondsansøgninger, f.eks. social ulighed i 

screening. 

For et par år siden kom alle samfundsmedicinske uddannelseslæger ind over forskningen, men det 

har været svært med uddannelseslæger, som har for meget at lære, og som er der for kort tid. 

Region Midt, Marselisborgcenteret, Claus:  

Stor udfordring med Universitetet; der er særdeles store krav ift. ansættelse på universitetet som 

lektor, hvor selv personer med flere end 20 publikationer bliver afvist. Det er enormt 

ressourcekrævende og meget lange processer, og det er svært at finde nogen. 

Der er kommet ny institutleder på Institut for Folkesundhed, som er fysiolog. Der er kommet ny 

dekan, som har basis i laboratoriearbejde. 

Der arbejdes på at få forskningsklinikken med samarbejde med kommunerne op at stå; måske er 

det klar om 6-7 år.  

Ulrik Steen har netop ansat en forskningsansvarlig overlæge, Vivian Langagergaard. 
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Processen omkring H-forløb med forskning er gået i stå; kan ifølge PKL ikke forenes med 

målbeskrivelsen. 

I år er der kun 5 mio. i fondsmidler i Regionen, men det vender tilbage til vanlige niveau omkring 

20 mio. næste år. I Region Midt er der protokolskrivnings-/introduktionsstipendiater. 

Region Sjælland, Socialmedicinsk Enhed, Ole: 

Der er kommet ny leder, Ann Lyngberg, som er samfundsmediciner. Hun støtter meget op om det 

forskningsmæssige. 

Forskningens Hus på Holbæk Sygehus har været svært at få etableret; der er reorganisering i 

gang. 

Én af Oles PhD-studerende er faldet fra; der er planer om at slå hovedprojektet op som 2-årig 

forskerstilling. Ole arbejder på at få samfinansieret PhD-projekt op at stå med psykiatrien vedr. 

børn og unge. Der er ansat en forsker, som deles med NFA. 

I Region Sjælland er der protokolskrivnings-/introduktionsstipendiater. Der er dog problemer med 

tidsfaktoren ift. lægeuddannelsen, hvor folk når at rykke videre, inden man kan sikre dem midler. 

Der arbejdes på en bedre løsning. Regionens midler er samlet til én pulje. 

Region Hovedstaden: Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk Afd. går på pension. 

Der er ingen repræsentant fra Region Hovedstaden. Martine kan dog 

I Region Hovedstaden er der protokolskrivnings-/introduktionsstipendiater. 

Vi mangler afrapportering fra Henrik og Camilla, som ikke kunne deltage. 

 

Ad 5) Muligheder for fremtidigt samarbejde 

Vedr. fælles ansat: Afdelingen for Socialmedicin på KU er interesseret i en fælles ansat. Der er dog 

ikke noget konkret sat i værk. Der er lavet en delestilling mellem NFA og Arbejdsmedicinsk Afd., 

Bispebjerg Hospital. 

 

Ad 6) Rekruttering og organisering af forskning i specialet 

a) Rekruttering af yngre læger 

a. Ift. H-forløb 

Forskning indgår ikke som udgangspunkt i målbeskrivelsen for H-uddannelsen, i 

hvert fald ikke konkret. Spørgsmålet er, om det kan inkluderes i det gængse H-

forløb? I så fald kan det måske lykkes, hvis den nye ordning træder i kraft, hvor der 

er et selvvalgt år. På den anden side er der ikke forskning indlagt i H-forløb i nogen 

andre specialer. 

Hvis det skal være et ekstra halvt år er problemet finansieringen; hvis afdelingerne 

selv skal finansiere det, kan man d.d. søge orlov. 

b. Forskningstræningsopgaver 

Måske skal man i stedet overveje styrkelse af forskningstræningsopgaven? Hvad er 
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formålet egentlig – hvad er kravet? Skal alle forske? Skal de være forskere eller 

skal de kunne vurdere forskning?  

c. Plan 

Der er behov for en grundig drøftelse med ordentlig forberedelse og evt. deltagelse 

af en fra uddannelsesudvalget/PKL. 

Næste møde drøftes dette som det eneste – der er behov for materiale. Ole tager 

med, hvad der ligger på det arbejdsmedicinske felt. Claus tager med, hvad der 

aktuelt stilles af krav og overvejelser fra den samfundsmedicinske del. 

Herefter arrangeres en temadag, hvortil der er behov for en dato, et forberedende 

skriv og afvejning af, hvem der skal med. 

 

b) Forskningsdag 

Der kommer ikke så mange i dag, så folk skal primært bruges som ambassadører. 

Afdelingsledelserne skal spørges direkte om lov. 

Der skal måske peges på specifikke ansvarlige på hver afdeling. 

Måske er det OK, at der ikke kommer så mange, da det så er dem, der er interesserede? 

Målgruppe: Skulle det måske udbredes til også ikke-uddannelsessøgende yngre 

samfundsmedicinere helt bredt set? 

 

c) Forskningsmiljø – hvordan skaber man et godt? 

Svært at fastholde. Rammer for hvordan man gebærder sig? Fremmøde, PhD-kontor, 

vejledere for hinanden. 

 

d) Brev til nye H-læger: Camilla stod for dette, men er her ikke. 

 

Ad 7) Verdenskongres for rehabilitering 2020 

Claus fortæller, at man er ved at samle en national og international komité. Den bliver formentlig 

stor med over 2.000 deltagere. 

Der er kun 1 år og 3 mdr. til, så der skal nås meget. 

Claus sender materiale ud, og alle må melde ind ift. hvad de kan byde ind med. 

 

Ad 8) Anbefalinger til strategiske forskningsområder 

Martine har sendt oplæg til Ole, som han skal se på. Det vil blive sendt ud, når det er klart. 

Ad 9) Hjemmeside og Dropbox 

Martine har lavet bud på struktur, som meldes ind til Ole, som er administrator i DASAMS, når 

indhold er klar. 

Flere er røget ud af Dropbox eller har ikke fået invitation. Martine ser på dette. 

Ad 10) Forretningsgang for kommunikation til DASAMS bestyrelse 

Sker ved tilsendelse af referat, som også lægges på hjemmesiden. 
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Ad 11) Næste møde 

Lægges lige efter nytår. Kirsten kommer med forslag. 

Ad 12) Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 

Martine Aabye 

11. oktober 2018 


