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Bestyrelsesmøde DASAMS 20.september 2017 
 
Tilstede: Marie Brasholt, Anne Mette Dons, Bernadette Guldager, Ulrik Steen, Margit Nørgård, 
Marianne Jespersen, Agnethe Vale Nielsen 
Afbud: Bolette Søborg  
 

1. Valg af mødeleder og referent 

MB valgt som mødeleder, AVN som referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig som tidligere, med MB som formand, AMD som næstformand og BS 

som kasserer. MB meddelte at hun ikke agter at fortsætte som formand efter næste generalforsamling.  

 
4. Nyt fra formanden (fungerende siden GF i juni) 

MB orienterede om at der har været en del henvendelser af forskellig karakter siden 

generalforsamlingen i juni, både mødeinvitationer, høringer og udpegninger: 

Mødeinvitationer 

 oktober: Der afholdes FAS årsmøde på Munkebjerg. Tema: Hvorfor har fremtidens 

sundhedsvæsen brug for læger som ledere. Formændene for de videnskabelige selskaber er 

inviteret. MB har ikke mulighed for at deltage, hvis andre speciallæger i bestyrelsen er 

interesseret, kan de melde tilbage til MB. 

 10.-11. oktober: Konference arrangeret af Institut for fremtidsforskning og Health Care, 

Danmark.   

Tema: Hospitalernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen. 

Høringer  

 Vedr. udkast til vejledning til bekendtgørelser om kliniske kvalitetsdatabaser. AMD kigger 

det igennem, hvis hun har tid inden deadline.  

 Vedr. vejledning om beslutninger om at man må bestemme mere ved livets afslutning. AMD 

har set på den. Der er behov for uddybning af flere aspekter, og vi bør som selskab gøre 

opmærksom på at der ikke er taget hensyn til ’aktuelt samtykke’. Der var en drøftelse af 

formålet med vejledningen, at den er blevet udarbejdet efter ønske fra kolleger, der savner 

lovgivning på området. Vi kan som selskab være bekymret for at folketinget laver lovgivning i 

forhold til den almindelige lægegerning. AMD udarbejder et høringssvar, hvis hun har tid 

inden deadline. 

 

Udpegninger 
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 Sundhedsstyrelsen har bedt om udpegning til arbejdsgruppe vedr. kroniske smerter i 

bevægeapparatet, DASAMS ønsker at udpege Peter Heine Jørgensen. 

 LVS har bedt om bekræftelse af DASAMS repræsentanter i repræsentantskabet. BS, Anita 

Ulvsgaard Sørensen og US er det nu. Anita ønsker ikke at genopstille. MJ overtager pladsen.  

 Kræftens Bekæmpelses hæderspris. Bestyrelsen har fået henvendelse om hvorvidt de ønsker at 

indstille en til prisen, det har vi ikke gjort. 

 Marie og August Krog prisen: uddeles af NOVO ved LVS årsmøde. Bestyrelsen har fået 

henvendelse om hvorvidt de ønsker at indstille en til prisen,  

 Der har været en forespørgsel vedr. inspektor til forestående inspektorbesøg på SME 

Frederiksberg. Af forskellige grunde har man ikke kunnet anvende en fra inspektorlisten. 

Bestyrelsen har ad hoc udpeget Dorte Rubak. 

 Region Hovedstaden har rettet henvendelse vedr. problemstilling ift. ansættelse af overlæger 

indenfor samfundsmedicinen. I de øvrige specialer udpeges en repræsentant fra 

Sundhedsfagligt råd, men et sådant findes ikke for samfundsmedicin. Repræsentanten vurderer 

om kandidaten er faglig tung nok til at besætte en overlægestilling. Bestyrelsen vurderer at vi 

ikke kan udarbejde en liste/udpege en bestemt person, idet behovet ikke er stort. Selskabet kan 

kontaktes ved behov, og vil da ad hoc udpege.  

 Arne Poulstrup fratræder sin post til forskningstræningsmodulen. AMD orienterede om at 

ansvaret for forskningstræningen ligger i videreuddannelsesregionerne. Lars Rauf 

(arbejdsmedicin) har orienteret uddannelsesudvalget om at der er udpeget afløsere: Ulrik 

Gerdes og Søren Birkeland (center for kvalitet), men vi er ikke sikre på, hvem de er udpeget af 

eller hvordan. 

Fra yngre læger: 

 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en yngre læge, der spørger til om selskabet har 

planer om at melde sig i debatten der for øjeblikket kører i København angående ikke 

vaccinerede børn. En politiker har udtalt at de ikke bør få tilladelse til at gå i offentlige 

børneinstitutioner. Lægeforeningen har været ude og udtale sig i sagen, og bestyrelsen støtter 

op om deres holdning, og vurderer ikke på nuværende tidspunkt at der er behov for yderligere.   

 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra de yngre samfundsmedicinere, der overvejer at 

etablere sig som en selvstændig forening. Der er en lang historik omkring det tidligere YSAM. 

De yngre samfundsmedicinere er blevet rådet til at etablere sig som et underudvalg under 

DASAMS, og lave et kommissorium for dette. De holder møde i november. 

 

5. Nyt fra kassereren   

BS ikke til stede, punktet udgår. 

 

6. Nyt fra selskabets udvalg  

 Hindsgavludvalget: Bestyrelsen har modtaget evaluering fra Hindsgavl udvalget. Denne er 

positiv. Vi forventer at se et regnskab for årsmødet ved næste bestyrelsesmøde.  

Datoen for næste år er 17.-18. maj. Emnet er endnu ikke fastlagt. 

 Yngre samfundsmedicinere: se overfor 

 Forskningsudvalg: Udvalget er nedsat, men har ikke mødtes endnu.  
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 Uddannelsesudvalget holdt møde 18. september.  AMD orienterede om væsentlige drøftelser 

fra mødet, herunder sammensætning af hoveduddannelsen (HU), evt. skift af hovedkursusleder, 

evaluering af kursusrækken i speciallægeuddannelsen, samt ny delkursusleder til miljømedicin.  

 Sammensætning af HU. Der er tidligere besluttet at HU skal indeholde ligelig 

socialmedicin og administrativ medicin. Dog fremgår det af selskabets hjemmeside, at der 

skal være minimum 6 måneder indenfor hver gren. Dette ønskes ændret til minimum 12 

måneder. Bestyrelsen støttede op om dette.   

Desuden havde udvalget en drøftelse om et evt. valgfrit sidste år af hoveduddannelsen, 

denne drøftelse er ikke færdig, men fortsætter ved næste udvalgsmøde. 

 Dorthe Goldschmidt ønsker snart at stoppe som hovedkursusleder, AVN er for øjeblikket 

hovedkursuslederassistent, og er parat til at overtage posten fra DG, efter gennemført 

kursusrække. Bestyrelsen støtter, at søge om dispensation for, at AVN kan blive det før hun 

er speciallæge, dersom DG fortsætter som back-up/assistent.  

 Evaluering af kursusrækken. Hele kursusrækken har været afholdt til foråret, og det foreslås 

at den evalueres før den næste kursusrække planlægges. Udvalget foreslår at bestyrelsen 

står for evalueringen og at dette gøres i juni 2018. Bestyrelsen drøftede indholdet af, og 

formen af en sådan evaluering, og det blev besluttet at AVN og MN udarbejder et oplæg til 

drøftelse til næste bestyrelsesmøde. 

 Delkursusleder i miljømedicin, Anders Carlsen, går på pension. Bestyrelsen drøftede 

hvorvidt miljømedicinen fortsat skal være en del af den samfundsmedicinske uddannelse, 

da arbejdsopgaver relateret til dette gradvist overtages af andre faggrupper. Bestyrelsen var 

dog enig om at vi skal fastholde bredden i specialet, og at så længe arvtagerne til 

samfundsmedicinere er STPS og SST, bør samfundsmedicinere også kunne rådgive ift. 

dette. Det bør afdækkes hvad man som samfundsmediciner skal ift. miljømedicinen, og 

derefter kan vi vurdere hvad indholdet i kurset skal være. Kurset skal desuden drøftes med 

arbejdsmedicinerne ved vores næste samarbejdsmøde. 

 

7. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation (fx LVS og DSFF)  

 AMD orienterede om at der har været afholdt Generalforsamling i DSFF. DSFF har arbejdet ud 

fra fire søjler: Forskning, policy, praksis og uddannelse.  Fokus det sidste år har været tobak. 

Det næste der kommer op er mental sundhed.  Der afholdes møde d. 2. oktober 8-16 i Center 

for folkesundhed. Tema: ’Hvad er selskabets DNA?’, desuden afholdes strategimøde i 

december.  

 MN har siddet i arbejdsgruppen vedr. revision af ’Vejledning om ordination af 

afhængighedsskabende lægemidler’. Formålet med revisionen har været fortsat fokus på 

nedbringelse af brugen af benzodiazepiner. Der har været afholdt to møder. Drøftelserne har 

særligt været centreret om uenigheder mellem den kommunale part og repræsentanter fra almen 

praksis. I det seneste udkast holder man fast i at være restriktiv. Vejledningen kommer i høring. 

 

8. Planlægning af det kommende år i bestyrelsen 

 Vi har brugt det sidste år på at få orden på de interne linjer. Der var en drøftelse af hvad fokus 

skal være det næste år, og bestyrelsen var enige om at vi ønsker at styrke vores kommunikation 

til medlemmerne. Der var ikke enighed omkring rammerne og formen på dette. AMD og MJ 

udarbejder oplæg til drøftelse til næste møde. 
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 Møde med arbejdsmedicinerne 16. januar i Århus.  Flest muligt deltager og vi spiser sammen i 

Århus.  

 Næste bestyrelsesmøde lægges i sidste halvdel af november, MB sender Doodle.  

 Bestyrelsen ønsker at mødes med de enkelte underudvalg en gang om året. I november 

inviteres forskningsudvalget og yngre samfundsmedicinere. MB kontakter de to udvalg. Hvis 

de ikke er klar til at tale med os, er de velkomne til at vente til et senere tidspunkt.  

 

9. Planlægning af næste møde 

Følgende punkter skal på dagsorden:  

 Fokus på kommunikation – AMD og MJ sender oplæg 

 Evaluering af kursusrækken– MN og AVN sender oplæg 

 Yngre samfundsmedicinere og forskningsudvalg. MB inviterer. 

    

10.      Eventuelt 

 BG orienterede om ’Håndbog for uddannelseslæger’, der er udarbejdet på SME, Frederiksberg, 

af BG og uddannelseslægerne.  Kapitel 7 er særlig interessant, det har fokus på det kommende 

inspektionsbesøg ved SME i oktober 2017 dvs. selvevalueringsrapport, SWOT-analyse, Tema-

evalueringstabel. Der foretages tillige en sammenligning til andre samfundsmedicinske 

uddannelsessteder i Region Hovedstaden. Denne viser at hele 30% (n=6) af lægerne som 

deltager i undersøgelsen kommer fra SME, mens de øvrige (n=14) er fordelt på 9 

uddannelsessteder. Bestyrelsen blev opfordret til at kigge på den.  

 US orienterede om at landets 3. professor i socialmedicin, Kirsten Fonager, har 

tiltrædelsesforelæsning i Ålborg, fredag d. 22/9.  

 Projektet ’Aktiv patientstøtte’ bliver forankret i US afdeling. Projekt der kører til 2019.  

 US mindede om at EUPHA afholder Europæiske Folkesundhedskonference(EPH)  1.- 4. 

november i Stockholm. 

 

 
   

  

 

 


