
Referat fra Bestyrelsesmøde i DASAMS 

Århus den 11. februar 2010 

Til stede: Dorte Lange Høst, Ulrik Steen, Tine Larsen 

Afbud:  Berit Andersen  

 Dorte Qvesel og Jill Mains er siden sidste bestyrelsesmøde trådt ud af bestyrelsen grundet 

henholdsvis tidspres og andet specialevalg. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22.12.09 

Referat godkendt.  

 

3. Valg af referent 

Tine blev valgt til referent 

 

4. Hindsgavlmødet den 17.06.10 – 18.06.10 

 Berit vil gerne fortsætte samarbejdet vedr. afvikling af Hindsgavlmøde 2010. 

 Dorte har kontakt med 2 yngre samfundsmedicinere, der gerne vil deltage i de praktiske 

ting vedr. Hindsgavlmødet. Dorte sender navnene til Ulrik. 

 Mødets temaer fra 22.12.09 bibeholdes. Punktet ”Udvalg under DASAMS” uddybes til 

at omfatte: Konferenceudvalg, yngre-læge-uddannelsesudvalg, internationalt 

samarbejdsudvalg, forskningsudvalg og profileringsudvalg. 

 Det aftales at hovedforlæser har 1½ times indlæg. 

 Tine har fået afbud fra Erik J. til at holde oplæg om efteruddannelse på 

Hindsgavlmødet. 

 Det aftales at Dorte kontakter Berit Andersen vedr. mulige oplægsholdere inkl. 

underpunkt, samt Berits mulighed for at deltage i næste bestyrelsesmøde i DASAMS. 

 Ulrik kontakter Claus Vinther og Charlotte Glümer vedr. indlæg på Hindsgavlmødet. 

 Tine kontakter Ann Lyngberg vedr. mulige oplægsholdere til punkterne 

speciallægeuddannelsen (Sundhedsstyrelsen) og uddannelse i region Øst (f.eks. Birthe 

Obel i forhold til øst-vest-syd forskelle).  

 

5. Generalforsamling den 18.06.10 

 Ved kommende bestyrelsesmøde planlægges generalforsamlingen, herunder hvornår 

medlemmer indkaldes, forslag fra bestyrelsen herunder evt. vedtægtsændringer. 



 Der er enighed om, at den kommende bestyrelse så vidt mulig bør være repræsenteret 

ved medlemmer fra alle uddannelsesregioner.   

 Tine trækker sig bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen, men vil gerne 

fortsætte i uddannelsesudvalget. 

 

6. Samfundsmedicinske uddannelsesstillinger i Region Syd 

De 2 godkendte uddannelsesinstitutioner i Region Syd ønsker fortsat, at flere institutioner i 

Region Syd inkluderes som samfundsmedicinske uddannelsesinstitutioner efter samme 

kriterier som i Region Nord og Øst, hvor det er muligt at være uddannelsesinstitution 

selvom der kun er ansat en samfundsmedicinsk speciallæge i institutionen. Dette støttes af 

DASAMS bestyrelse og uddannelsesudvalg.  

Den 29. april 2010 har de 2 uddannelsesinstitutioner og Den Lægelige Videreuddannelse, 

Region Syd et møde herom.  

 

7. Status vedr. www.laegejob.dk 

Lise Møller, Den Lægelige Videreuddannelse i Region Øst, forsøger fortsat at få 

www.laegejob.dk til at acceptere stillingsopslag mod betaling fra kommuner og stat – i 

første omgang på samfundsmedicinske introduktionsstillinger, men også gerne på alle 

stillingstyper.  

 

8. Nyt fra uddannelsesudvalget 

- Returdage for læger i samfundsmedicinsk hoveduddannelse 

Der afholdes møder for de uddannelsessøgende læger hvert ½ år i Region Nord. 

Anbefales til øvrige uddannelsesregioner. Disse kunne naturligt være en del af 

returdagene. 

De uddannelsessøgende i hoveduddannelsesforløb, ønsker i deres kliniske 

ansættelser at have samfundsmedicinske relevante opgaver, som kan inddrages på 

returdagene og være med til at perspektivere de kliniske ansættelser. 

 

9. Samfundsmedicinsk tænketank – det videre arbejde 

Ulrik spørger Claus Vinther om han er ved at planlægge en opfølgning på tidl. internat.  

Den kommende bestyrelse skal arbejde videre med rapporten fra internatet mhp. 

synliggørelse af specialet herunder artikler.  

 

10. FYSAM 

Dorte Lange Høst har siden sidste bestyrelsesmøde i DASAMS trukket sig fra FYSAM’s 

bestyrelse. 

FYSAM’s ekstraordinære generalforsamling mhp. opløsning af FYSAM har endnu ikke 

været afholdt. Ulrik kontakter formanden Henriette Klarskov og bestyrelsesmedlemmerne 

Mads Frellsen og Andreas Rudkøbing desangående samt yngre samfundsmedicineres 

fremtidige virke i DASAMS regi. 

 

http://www.laegejob.dk/
http://www.laegejob.dk/


11. Lægefaglige specialeråd 

Ikke bestyrelsesanliggende. Ulrik udleverer orienterende brev fra Jan Greve, Den Lægelige 

Videreuddannelse, Region Nord. 

 

12. Evt. 

Bispebjerg Arbejdsmedicinske klinik v/Ole Sten Mortensen, arbejdsmediciner, er 

interesseret i DASAMS’ uddannelsesudvalgs vurdering af, hvorledes afdelingen kan komme 

til at opfylde kriterierne for at blive en klinisk samfundsmedicinsk uddannelsesafdeling. 

Ulrik tager punktet med på næste møde i uddannelsesudvalget.  

 

Næste møde:   15. marts 2010 kl. 16.15 hos Ulrik Steen, Alleen 11 A, Skanderborg.  

 Såfremt Berit kan deltage i mødet, afholdes mødet i stedet i Århus.  

 

 

 


