
DASAMS generalforsamling 22. maj 2015 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Berit Andersen 
Referent: Lærke K. Damgaard 
 
2. Formandens beretning 
Gennemgang af formandens beretning. Beretningen blev godkendt med følgende 
kommentarer/diskussion: 
 
Mauri Johansson ytrede uenighed omkring modstanden mod sammenlægning af samfundsmedicin 
og arbejdsmedicin. Sven Viskum oplyste i den forbindelse, at der i Region Hovedstaden er 
forventning om et fremtidig tættere samarbejde mellem arbejdsmedicin og samfundsmedicin.  
 
Dorthe Goldschmidt gav udtryk for, at det i klinikken giver mening at social- og arbejdsmedicin 
samarbejder, det samme gælder retsmedicin og embedslæger. 
 
Sven Viskum efterspurgte, hvilke tanker man gjorde sig om kommunal-lægelig rådgivning og 
luftede ideen om at nedsætte et udvalg omkring dette. Han spurgte herudover til, hvad selskabets 
vision var vedrørende Embedslægerne.  
 
Marie Brasholt oplyste, at lovforslaget om at Embedslægeinstitutionen nedlægges aktuelt var 
taget af bordet, og at der var gang i en konsulentundersøgelse af mulige omstruktureringer af de 
forskellige styrelser under sundhedsministeriet. Hun oplyste endvidere, at der er 15 embedslæger 
tilbage i landet og at det er svært at rekruttere nye læger.  
 
Der blev opfordret til at der igen kommer gang i udvalget for yngre læger. Der findes allerede 
lokale fora. 
 
Ulrik Steen oplyste under beretningen, at han med denne generalforsamling afgår som formand 
for selskabet. 
 
3. Beretning fra udvalg 
 1. Uddannelsesudvalget (inkl. kursusudvalg) 
Ved Anita Ulvsgaard Sørensen: Der blev afholdt 2 møder i 2014. Møderne omfattede revision af 
specialets faglige profil, anbefalinger vedr. meritvurderinger og revidering af materiale tilhørende 
den nye målbeskrivelse. Sidstnævnte bla. som følge af at den samfundsmedicinske 
speciallægeuddannelse nu også er koblet på den digitale logbog. I april 2015 blev der afholdt 
temadag om den nye målbeskrivelse, der var 22 deltagere (især UAO’er). De nye nationale 
forskningstræningsmoduler er for nyligt afholdt for første gang sammen med det 
arbejdsmedicinske speciale i Middelfart. 
 
Sundhedsstyrelsen forventes at skrue op for hyppigheden af inspektorbesøg, rapporterne vil 
løbende blive drøftet i uddannelsesudvalget. 



Mht. de specialespecifikke kurser nedlægges det fælles kursusudvalg med arbejdsmedicinerne, 
pga for stort overlap mellem det arbejde, der foregår her og i de to specialers uddannelsesudvalg. 
Koordineringen vil fremover foregå mellem de to hovedkursusledere. Der vil blive afholdt 4 
specialespecifikke kurser årligt, såfremt SST godkender de årlige budgetansøgninger. Der er nu 
fundet samfundsmedicinske delkursusledere til alle 10 kurser. I efteråret 2015 afholdes 
pædagogisk dag for kursuslederne.  
 
Alle medlemmer i uddannelsesudvalget genopstiller til næste år. 
Beretningen blev godkendt. 
 
 2. Hindsgavl-planlægningsudvalget 
Ved Martin Lindhardt Nielsen: Han oplyste, at der havde været 4-5 aktive i udvalget under 
planlægningen af dette års møde. Martin og Birgitte Zwicky-Hauschild fortsætter i udvalget og 
ytrede håb om at flere ønsker at blive tilknyttet udvalget. 
 
Sidste års erfaring fra planlægning af årsmødet: Der er behov for check-liste el. lign - hvem gør 
hvad? Hvem kan man spørge? Hvem har myndighed til div. beslutninger?  Erfaringer og 
forventninger bør skrives ned af afgående udvalg.  
 
Sven Viskum: Det er væsentligt for selskabets medlemmer at deltage ved årsmødet. I forlængelse 
heraf er det ligeledes væsentligt, at de forskellige arbejdssteder prioriterer medarbejdernes 
deltagelse ved årsmødet. Mødet er et forum for netværksdannelse og inspiration til muligheder 
for uddannelseslæger indenfor specialet. 
 
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 
I 2014 var der underskud på 41.210,57 kr. Prisen for deltagelse ved årsmødet i 2014 var da sat ned 
i håb om øget deltagerantal. Prisen for deltagelse ved årsmødet 2015 blev hævet ifht. 2014, og 
sammen med et stort antal deltagere på dette års årsmøde er der forventning om en bedre 
økonomi efter dette møde. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen forslår at kontingentsatsen holdes uændret på 0 kr. Medlemskontingentet dækkes via 
det beløb medlemmerne årligt betaler til moderselskabet DSFF. 
Bestyrelsens forslag blev godkendt. 
 
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
Ingen forslag fra bestyrelsen. 
 
Følgende forslag fremsat af selskabets medlemmer: 
A ved Dorthe Goldschmidt m.fl.: Opfordring til bestyrelsen om at gennemgå vedtægter mhp 
synlighed af specialet. 
Der var opbakning til forslaget. 
 
B ved Dorthe Goldschmidt: Orientering fra bestyrelsen til medlemmerne. Der bør være 
opmærksomhed på videreformidling til medlemmerne når der lægges nyt på hjemmesiden. Forum 



hvor der gøres opmærksom på hvad der sker i selskabet. Løsningsforslag kunne være en 
mailinglister på alle medlemmer. Medlemmer kan da orienteres via mail når der sker noget nyt. 
Kunne det være Ole Refstrup som ansvarlig for dette? 
Der var opbakning til forslaget. 
 
C ved Mauri Johansson: Forslag om at bestyrelsen igangsætter konkret forskningsprojekt blev 
fremlagt. Se bilag til dagsorden vedr. dette.    
Ved afstemning i salen fandtes der ikke opbakning til forslaget. 
Forslag vedr. miljømedicin som berøringsflade for samfundsmedicin mere generelt kan tages op 
ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen blev anmodet om at undersøge mulighederne for etablering af et forskningsudvalg 
med et bredere fokus. I den forbindelse gav uddannelseslægerne udtryk for ønske om nærmere 
klarhed over, hvor man kan engagere sig (udvalg, forskningsopgaver osv) som yngre 
læge/uddannelseslæge. 
 
7. Valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget 
Alle nuværende medlemmer ønskede at fortsætte. Mathilde Pihl Badse og Lise Thamsborg 
ønskede at deltage i udvalget. Øvrige interesserede kan henvende sig til Anita Ulvsgaard Sørensen, 
og der er ingen medlemsbegrænsning. 
 
8. Valg af bestyrelse 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Agnethe Nielsen (yngre læge i I-stilling) 
Anne Mette Dons  
Margit Nørgaard  
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg: 
Ulrik Steen 
Marie Brasholt 
Bolette Søborg 
 
Følgende blev valgt som suppleanter: 
Andreas Bjerrum (yngre læge i H-stilling) 
Synne Schou Øhrberg 
 
 
8.1 Valg til næste Hindsgavl-planlægningsudvalg 
Martin Nielsen og Birgitte Zwicky-Hauschild genopstillede. 
 
Nye medlemmer:  
Lise Thamsborg 
Katrine Rønn-Nielsen 
Hanna Kruse Reiband 
Anette Pedersen 



 
9. Eventuelt 
Bestyrelsen opfordredes på baggrund af konkret henvendelse på GF til at involvere selskabet i 
arbejde med kvalitetssikring i forhold til den faglige indsats, der foregår i de 5 regioner indenfor 
Klinisk Funktion-/Sundhedskoordinatorområdet. Arbejdet udføres i 4 af de 5 regioner af 
socialmedicinske afdelinger/enheder, mens det i enkelt region er lagt ud til en somatisk klinik. 
 
Det blev besluttet at reaktivere Yngre-lægeudvalget. Synne Øhrberg (ikke tilstede) indkalder til 
første møde i udvalget sammen med Rikke Hinge Carlsson. 
 
Ulrik Steen afgår som formand, men fortsætter i bestyrelsen. Der blev takket for indsatsen 
gennem mange år.  


