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Møde i DASAM’s bestyrelse den 25. april 2019 
kl. 15.00-17.30 

 
Trafik- Bygge – og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København K 

 
 
Tilstede: Marianne Jespersen (MJ), Torben Hærslev (TORH), Eva Benfeldt og Mette 
Jespersen (MLJ) 
Afbud: Anne Mette Dons (AMD), Dorte Balle Rubak, Marianne Søborg Nielsen og Agnethe Vale 
Nielsen (AVN) 
 
REFERAT 
 

1. Valg af mødeleder og referent og godkendelse af dagsorden 
TORH blev valgt som mødeleder, og MLJ som referent. Dagsorden blev godkendt med et 
ekstra punkt (henvendelse fra en socialmedicinsk overlæge vedrørende socialmedicinsk 
uddannelse). 

 
2. Nyt fra formanden 

Der har været afholdt flere møder, herunder lægedage, hvor TORH ikke har haft mulighed 
for at deltage. TOH og AMD har svaret på en høring om ”strammerpakken”.  

 
Der har været mange høringer, som TORH har modtaget både via selskabets administrator 
og via LVS.  Der var en drøftelse af, om et medlem af bestyrelsen skal afklare, om en høring 
har relevans for selskabet, og i bekræftende fald kan TORH så sende den til bestyrelsen. 
Ved tvivl om relevans for selskabet, kan den øvrige bestyrelse høres. 

 
TORH modtager ofte den samme høring fra både LVS og selskabets administrator. Der var 
enighed om, at da DASAMS er et selvstændigt speciale skal selskabet modtage høringerne 
direkte fra LVS. Det blev besluttet, at TORH kontakter selskabets administrator og 
orienterer om, at høringerne modtages direkte fra LVS, og at administratoren derfor ikke 
skal videresende høringer til TORH. 

 
Det kan desuden overvejes, om der skal etableres en postkasse under DASAMS, hvor 
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selskabet kan modtage høringer med videre.  
 

3. Nyt fra næstformand/kassereren 
MLJ gennemgik regnskabet. Selskabet har en egenkapital på ca. 176.000 kr. (plus ca. 17.000 
kr. der er øremærket YSAM). 

 
4. Nyt fra selskabets udvalg 

  Orientering fra uddannelsesudvalget 
Der er møde i uddannelsesudvalget den 2. maj 2019. TORH beder udvalget om at sende et 
referat fra mødet til bestyrelsen. 
 
På det forrige møde i bestyrelsen blev sammensætningen af uddannelsesudvalget drøftet. 
TORH beder uddannelsesudvalget om at sende overvejelser om fremtidig struktur til 
bestyrelsen.  
 
Selskabet har modtaget en ansøgning om udpegning af en juniorinspektor i Østdanmark. 
Denne bliver behandlet i uddannelsesudvalget. 

 
  Orientering fra forskningsudvalget 

Der har den 8. april 2019 været afholdt møde i Forskningsudvalget. TOHR beder udvalget 
om at sende et referat fra mødet til bestyrelsen. 

 
  Orientering fra Hindsgavl Udvalget 

MJ præsenterede det foreløbige program for årsmødet. Det blev besluttet, at programmet 
forud for næste årsmøde skal præsenteres for bestyrelsen, før det offentliggøres. 
Bestyrelsen har derved mulighed for at komme med bemærkninger hertil. 

 
  Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal holde festtalen.  

 
  De praktiske ting ift. sang på bådebroen kan overvejes set i lyset af, at der de senere år 
  har været mange deltagere på årsmødet. 

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

MJ og Eva har deltaget i LVS’ 100 års jubilæum, hvor der var fokus på ledelse af læger og 
selskabets historie. Gunhild Waldemar modtog Marie og August Krogh prisen, og takkede 
DASAMS for indstillingen. 

 
  Eva deltager i DSFF folkesundhedsdage i september 2019. 

 



 DASAM 

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 
  

6. Planlægning af generalforsamlingen 
Dagsorden for generalforsamlingen blev drøftet. Ud over de faste punkter, jf. DASAMS 
vedtægter, er der forslag om en mindre vedtægtsændring ift. sammensætningen af 
bestyrelsen.  

 
TORH udarbejder udkast til dagsorden, og sender den til bestyrelsen, inden der udsendes 
en indkaldelse til generalforsamling. TORH beder desuden udvalgene om at aflægge en 
beretning på generalforsamlingen. TORH vil videre bede uddannelsesudvalget om at 
oplyse, hvem der er på valg til uddannelsesudvalget (og modtager genvalg).  
 
MJ er tovholder ift. en dirigent til generalforsamlingen. Eva er tovholder ift. en referent til 
mødet. 

 
7. Forslag til vedtægtsændring – bilag udsendt med anden mail  

Der var et forslag om, at der kan være op til tre menige medlemmer i bestyrelsen, hvoraf en 
kan være speciallæge i et andet speciale end samfundsmedicin. 
 
Forslaget forelægges på generalforsamlingen under dagsordenspunkt 6. Forslag fra 
medlemmer og bestyrelse.  
    

8. Punkter til formandens beretning 
  Punkter til formandens beretning blev drøftet. 

 
9. Samarbejdet med arbejdsmedicinerne – AMD 
 Punktet udgik. 

 
10. Planlægning af næste møde 
 Det næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 29. august 2019 kl. 15-17.30 hos TORH. 

 
11. Henvendelse vedrørende socialmedicinsk uddannelse 

TORH har modtaget en henvendelse fra en socialmedicinsk overlæge vedr. en kortlægning 
af den præ-og postgraduate uddannelse i socialmedicin, herunder attestskrivning. 

 
Bestyrelsen har læst det og har ingen kommentarer til det. For en god ordens skyld bør det 
også sendes til uddannelsesudvalget.  

 
12. Eventuelt 

Der en drøftelse af, hvornår referater fra bestyrelsens møde bør sendes til bestyrelsen. Der 
var enighed om, at referatet skal sendes senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde.  

 


