
Referat	  fra	  møde	  i	  bestyrelsen	  for	  Dansk	  Selskab	  for	  Samfundsmedicin,	  2.	  december	  2013	  

	  

Til	  stede:	  Ulrik	  Steen,	  Anne	  Grete	  Claudi	  Jensen,	  Marie	  Basholt,	  Jan	  Greve	  (ref)	  og	  Anita	  Ulvsgaard	  Sørensen	  	  

Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Valg	  af	  referent	  
3. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  seneste	  bestyrelsesmøde	  
4. Drøftelse	  af	  kommissorium	  for	  samarbejde	  med	  Dansk	  Selskab	  for	  Arbejds-‐	  og	  Miljømedicin	  og	  

den	  videre	  proces	  omkring	  dette	  
5. Nyt	  fra	  udvalg	  inklusive	  Hindsgavl	  udvalg	  
6. Tilbagemelding	  fra	  møde	  med	  FAKL	  
7. Evt.	  

	  

Ad	  1.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Dagsorden	  blev	  godkendt	  med	  tilføjelse	  af	  2	  punkter:	  	  

-‐ Udpegning	  af	  ny	  hovedkursusleder	  
-‐ Udpegning	  af	  inspektor	  til	  den	  lægelige	  videreuddannelse	  i	  Samfundsmedicin	  

Ad	  2.	  Valg	  af	  referent	  

Jan	  meldte	  sig	  

Ad	  3.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  seneste	  bestyrelsesmøde	  

Referatet	  er	  godkendt	  med	  mindre	  rettelser	  via	  mail	  efter	  mødet	  og	  ligger	  på	  hjemmesiden.	  

	  

Ad	  4.	  Drøftelse	  af	  kommissorium	  for	  samarbejde	  med	  Dansk	  Selskab	  for	  Arbejds-‐	  og	  Miljømedicin	  
(DASAM)	  og	  den	  videre	  proces	  omkring	  dette	  

Kommissorium	  blev	  godkendt	  med	  enkelte	  tilføjelser	  (vedhæftet).	  Herunder	  blev	  der	  tilføjet,	  at	  
ungdomsfraktionerne	  i	  de	  to	  selskaber	  opfordres	  til	  hver	  at	  udpege	  en	  repræsentant.	  Formanden	  for	  de	  to	  
selskaber	  betragtes	  som	  selvskrevne	  til	  at	  indgå.	  

Ud	  fra	  kriterier	  om	  bred	  aldersmæssig,	  geografisk	  og	  arbejdsområderepræsentation	  udpegedes	  følgende	  til	  
at	  indgå	  i	  arbejdet:	  Ulrik	  Steen,	  Marie	  Basholt,	  Birgitte	  Frederiksen	  (har	  endnu	  ikke	  accepteret),	  Anita	  
Ulvsgaard	  Sørensen	  og	  Louise	  Isager	  Rabøl	  (alternativt	  anden	  repræsentant	  for	  YSAM).	  



Ulrik	  fremsender	  snarest	  kommissoriet	  til	  DASAM	  med	  en	  opfordring	  til	  at	  udpege	  medlemmer.	  Målet	  er,	  at	  
gruppen	  kan	  mødes	  første	  gang	  allerede	  i	  januar,	  og	  at	  arbejdet	  kan	  være	  afsluttet	  1.	  april	  i	  tide	  inden	  
Hindsgavl-‐mødet.	  	  

Kommissoriet	  har	  til	  opgave	  at	  sikre	  et	  grundlag	  for	  drøftelse	  snarere	  end	  en	  endelig	  beslutning.	  Hindsgavl-‐
udvalget	  sikrer	  tid	  til	  drøftelsen	  på	  generalforsamling.	  

Ad	  5.	  Nyt	  fra	  udvalg	  inkl.	  Hindsgavl-‐udvalg	  

Hindsgavludvalg:	  

Det	  anbefales,	  at	  overskrift	  for	  tema	  bliver	  patient-‐	  og	  borgerinddragelse.	  

Det	  er	  relevant,	  at	  et	  eller	  flere	  oplæg	  berører	  dilemma	  mellem	  på	  den	  ene	  side	  ønsket	  om	  at	  lave	  sikre	  
patientforløb	  via	  nationale	  eller	  regionale	  kliniske	  retningslinjer,	  referenceprogrammer	  etc.	  og	  på	  den	  
anden	  side	  ønsket	  om	  at	  give	  patient/borger	  øget	  indflydelse	  på	  eget	  forløb.	  Det	  er	  også	  relevant	  at	  finde	  
konkrete	  eksempler	  som	  foreslået.	  

Der	  er	  tilslutning	  til,	  at	  udvalget	  kan	  gå	  videre	  med	  at	  inddrage	  de	  foreslåede	  oplægsholdere.	  Herunder	  
findes	  det	  relevant	  at	  invitere	  Else	  Schmidt	  som	  oplægsholder.	  Man	  kan	  passende	  i	  forlængelse	  af	  
temadrøftelsen	  forsøge	  at	  involvere	  hende	  også	  i	  drøftelsen	  af	  vores	  problemer	  med	  at	  tilvejebringe	  
uddannelsesstillinger	  inden	  for	  administrativ	  samfundsmedicin.	  

Uddannelsesudvalg	  (v.	  Anita):	  

	  Der	  er	  endnu	  ikke	  kommet	  svar	  på	  vores	  henvendelser	  vedrørende	  øget	  dimensionering	  eller	  omkring	  
problemerne	  med	  at	  tilvejebringe	  uddannelsesstillinger.	  EfUA	  har	  meddelt,	  at	  spørgsmålet	  om	  
dimensionering	  drøftes	  på	  prognose-‐	  og	  dimensioneringsudvalgets	  møde	  den	  5/12.	  

Det	  er	  uklart,	  hvad	  der	  sker	  med	  vores	  henvendelse	  omkring	  tilvejebringelse	  af	  uddannelsesstillinger.	  

Næste	  møde	  i	  uddannelsesudvalget	  vil	  tage	  fat	  på	  beskrivelse	  af	  ny	  kursusrække,	  herunder	  relationen	  til	  
fællesskabet	  med	  Arbejdsmedicin	  omkring	  kursusrækken.	  

YSAM:	  

Ingen	  meddelelser	  

Ad	  6.	  Tilbagemelding	  fra	  møde	  med	  FAKL/Dansk	  Selskab	  for	  Børnesundhed	  (v.	  Anne	  Grete):	  

Der	  er	  interesse	  for	  et	  større	  samarbejde,	  herunder	  blev	  muligheden	  for	  samarbejde	  omkring	  
efteruddannelseskurser	  drøftet.	  De	  ønskede	  vores	  opbakning	  til	  at	  forsvare	  børne-‐	  ungelæge	  området,	  der	  
er	  under	  kraftigt	  pres.	  

Bestyrelsen	  mener	  i	  udgangspunktet,	  at	  også	  børne-‐	  og	  ungelægeområdet	  er	  et	  samfundsmedicinsk	  
område,	  der	  primært	  skal	  varetages	  af	  samfundsmedicinere,	  men	  bestyrelsen	  er	  også	  klar	  over,	  at	  de	  fleste	  
børne-‐	  og	  ungelæger	  har	  anden	  specialebaggrund.	  Der	  er	  tendenser	  imod	  større	  samarbejde	  mellem	  
socialmedicinere	  og	  børne-‐	  og	  ungelæger	  i	  kommuner.	  



Det	  er	  muligt,	  at	  der	  fremover	  kan	  være	  en	  samarbejdsflade	  omkring	  udarbejdelse	  af	  en	  
fagområdebeskrivelse.	  Selskabet	  mener	  dog,	  at	  denne	  primært	  bør	  beskrive	  fagområdet	  som	  
samfundsmedicinsk.	  

I	  forlængelse	  af	  drøftelsen	  vurderede	  bestyrelsen,	  at	  der	  i	  det	  hele	  taget	  kan	  være	  behov	  for	  og	  ønske	  om	  
en	  større	  indsats	  for	  efteruddannelse.	  Det	  overvejes	  frem	  til	  næste	  bestyrelsesmøde,	  om	  det	  skal	  anbefales	  
Generalforsamlingen	  at	  nedsætte	  et	  Efteruddannelsesudvalg.	  

Ad	  6.	  Eventuelt	  (herunder	  de	  punkter,	  der	  blev	  føjet	  til	  den	  godkendte	  dagsorden)	  

Udpegning	  af	  hovedkursusleder:	  

Dorthe	  Goldschmidt	  blev	  udpeget.	  Ole	  Refstrup	  vil	  varetage	  sekretærbistand	  til	  funktionen.	  Ulrik	  tjekker	  
økonomien	  heri	  med	  nuværende	  hovedkursusleder,	  Bjørn.	  

Udpegning	  af	  inspektor:	  

Der	  er	  lidt	  usikkerhed	  omkring	  nuværende	  inspektorer.	  Anita	  undersøger	  dette.	  Dorthe	  Qvesel	  har	  meldt	  
sig	  som	  interesseret,	  og	  udpeges.	  Anita	  undersøger	  yderligere	  behov.	  

Næste	  møde:	  

Ulrik	  laver	  Doodle	  indkaldelse	  til	  uge	  10/11.	  	  

Herefter	  laves	  yderligere	  en	  mødeaftale	  i	  tide	  til	  forberedelse	  af	  Hindsgavl-‐møde	  m.v.	  Dagsorden	  kan	  evt.	  
godkendes	  per	  mail,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt	  af	  hensyn	  til	  tidsfrister.	  

Telefonliste:	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  har	  en	  opdateret	  liste	  over	  telefonnumre	  (også	  privat	  mobil)	  og	  også	  private	  
mailadresser	  af	  hensyn	  til	  aftalerne	  omkring	  bestyrelsesmøder	  m.v.	  Alle	  sender	  relevante	  
kontaktoplysninger	  til	  Ulrik	  inden	  næste	  b-‐møde.	  

	  	  	  


