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Referat af generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 
Hindsgavl Slot, 7. juni 2019 
 
1. Dirigent: Bente Møller. Referent: Heidi Praetorius.  Der var 71 deltagere.  
Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dagsordenen udsendt rettidigt.  
 

2. Formandens beretning:  
Næstformand i bestyrelsen Anne Mette Dons, læste beretningen op. Formand Torben Hærslev 
kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen.   
Beretningen kan ses på selskabets hjemmeside.   
 

Formanden takker for de mange aktive medlemmer i selskabet og for udvalgenes store 
arbejde i årets løb. 
Bestyrelsen modtager mange henvendelser om høring og udarbejder en del høringssvar. I år 
har bestyrelsen bl.a. udarbejdet høringssvar om nye regler for tolkebistand.  
Bestyrelsen har drøftet medlemskabet i DSFF, særligt om vi som selskab havde en 
tilstrækkelig faglig profil i forhold til DSFF. I den forbindelse er der indgået aftale med LVS 
om, at DASAMS fremover modtager selvstændige høringssvar. I den anledning har vi valgt 
fortsat at være en del af DSFF. Bestyrelsen dækker ikke alle områder til høringssvar. På 
fagområder hvor bestyrelsen ikke selv dækker, vil bestyrelsen gerne kontakte selskabets 
mange erfarne speciallæger for sparring. 
Det årlige møde med arbejdsmedicinerne blev i år ikke afholdt, men det genoptages i det 
kommende år.  
YSAMs kommissorium vil blive gennemgået mhp. godkendelse i løbet af efteråret.  
Næstformand i bestyrelsen Anne Mette Dons fratræder bestyrelsen og overlæge Agnethe Vale 
Nielsen genopstiller ikke. Formanden takker for deres store arbejde.  
 

Beretningen blev godkendt. 

3. Beretning fra udvalg  
 
Uddannelsesudvalget  
Formand Dorte Rubak fremlagde beretningen, som kan ses på selskabets hjemmeside. 
 
Udvalgets møder afholdes på skift i STPK i Århus og på Socialmedicinsk Enhed på 
Frederiksberg. Næste møde er d. 28. august 2019 hvor udvalget konstitueres.  
Udvalget er i årets løb udvidet med flere nye medlemmer og der er udpeget en næstformand.  
 
Uddannelsesudvalgets årlige temadag afholdes d. 14. september 2018 på Socialmedicinsk 
Center, Frederiksberg.   
 
Mulighed for valgfrihed i ansættelser i hoveduddannelses-forløb, er blevet afdækket af 
udvalget i årets løb. Videreuddannelsessekretariatet har oplyst, at valgfrihed kun kan ske ved 
en individuel aftale mellem den ansættende myndighed og uddannelseslægen. Det er 
besluttet, at en H-læge fremadrettet har mulighed for, at ændre sin ansættelse i det sidste år 
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af hoveduddannelsen, hvis vedkommende indenfor det første år af hoveduddannelsen har et 
konkret ønske herom. Afdelingerne vil i de tilfælde acceptere, at ”slippe” uddannelseslægen 
fra den ellers bindende ansættelsesaftale. Hvis uddannelseslægen uden forudgående aftale, 
opsiger en ansættelse i Hoveduddannelsesforløbet, svarer det til at opsige hele 
hoveduddannelsesforløbet.   
 
Evaluering af de specialespecifikke kurser er gennemført og offentliggøres på hjemmesiden 
næste uge. Kurserne har fået gode evalueringer samlet set.  
 
Der er brug for nye inspektorer. Der mangler Juniorinspektor i Nord, Seniorinspektor i Øst og 
Juniorinspektor i Øst. Uddannelseslæge Pierre Viala har søgt om sidstnævnte post. Tidligere 
inspektorrapporter kan ses på hjemmesiden. 
 
Forskningsudvalget  
Formand Kirsten Fonager fremlagde beretningen, som kan ses på selskabets hjemmeside. 
I årets løb er udvalgets kommissorium gennemgået. Udvalget består af selskabets professorer, 
repræsentanter for de forskningsansvarlige overlæger, yngre forskere mm. Udvalget er åbent, 
og interesserede kan kontakte Kirsten Fonager. 
 
Der er afholdt to møder i hhv. Ålborg og Århus, med uddannelseslæger om forskning. 
Møderne har fået god evaluering og fortsætter to gange årligt.  
 
Udvalget vil udarbejde et velkomstbrev til kommende H-læger med bl.a. minivejledning til 
forskning på området og eksempler på forskningstræningsopgaver. 
Udvalget er i gang med en generel beskrivelse af forskning i samfundsmedicin.  
Næste møde afholdes i forbindelse med forskningsdagen d. 29. oktober 2019 på 
Socialmedicinsk Center på Frederiksberg.  
 
Hindsgavl udvalget  
Marianne Jespersen fremlagde udvalgets arbejde. 
 
Udvalget takker for at så mange har deltaget på årsmødet i år (160 deltagere) og for de 22 
postere som blev præsenteret i år.  Udvalget er stolte over at kunne præsentere en 
international oplægsholder i år.  
Udvalget har bestået af ni deltagere, heraf fem gengangere. Der er overvægt af 
uddannelseslæger i udvalget. Det er afgørende med viden, erfaring og netværk, hvorfor flere 
erfarne speciallæger vil være meget velkomne i udvalget.  
Evalueringsskemaerne fra sidste årsmøde har været meget brugbare. Udvalget har fået rigtig 
god hjælp af administrationen og de forrige generationers håndbog. 

 
YSAM udvalget  
Formand Anne Hansen fremlagde beretningen.  
 
Udvalget består af elleve medlemmer, som repræsenterer alle tre uddannelsesregioner.  De 
holder 5-6 skype-møder årligt. Der er stor interesse i at blive medlem af udvalget.  
Udvalget har løbende drøftet forskelle i H-forløb på tværs af landet. Udvalget ønsker mere 
synlighed i specialet.  
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Udvalget er bl.a. i gang med at udarbejde beskrivelser af alle landets uddannelsessteder. 
Oversigten vil blive lagt på hjemmesiden.  
YSAM hjemmesiden er en fane under DASAMS hjemmeside. Her kan findes mere information 
om YSAMs arbejde.  

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 
Mette Lund Jespersen, fremlagde regnskabet for 2018 som kan se på hjemmesiden.  
 
Resultatet for 2018:  
Omsætning: 81.436,74 kr. (fra medlemstilskud, driftstilskud og overskud fra årsmødet 2018).  
Omkostninger: 160.826,78 kr. Den store post i år var evaluering af kursusforløb til 149.467,50 
kr.  
Årets resultat er et underskud på 79.390,04 kr.  
 
Den samlede balance pr. 31. december 2018:  
Den samlede egenkapital er 144.306,24 kr.  
Passiver i alt: 161.438,98 kr.  
 
Regnskabet godkendes.  

5. Fastsættelse af kontingent  
Det fastholdes, at der ikke skal være et særskilt gebyr til DASAMS i tillæg til gebyret til DSFF.  
 

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
A) Forslag fra bestyrelsen om ændring af DASAMS vedtægter, §4 stk. 1 
 
Bestyrelsen har foreslået en vedtægtsændring som gør det muligt, at stille op til bestyrelsen 
som speciallæge i et andet speciale end samfundsmedicin. Forslaget er fremsendt til alle 
medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  
Bestyrelsen uddybede, at de ønsker at udvide bestyrelsen med et medlem og, at 
vedtægtsændringen skal ses som en teknisk præcisering af vedtægten.  
 
Bestyrelsen har anbefalet nedenstående vedtægtsændring (det gult markerede): 
”Selskabet har en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og op til 
tre menige bestyrelsesmedlemmer.  Et af bestyrelsesmedlemmerne er en uddannelsessøgende læge i 
Samfundsmedicin. Et medlem kan være speciallæge i et andet speciale.”  
 
Efter drøftelse i salen bliver formuleringen i ændringsforslaget justeret til:    
”Selskabet har en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og tre 
menige bestyrelsesmedlemmer.  Et af bestyrelsesmedlemmerne er en uddannelsessøgende læge i 
Samfundsmedicin. Et af bestyrelsens medlemmer kan være speciallæge i et andet speciale.”  

 
Der gennemføres skriftlig afstemning. Næstformanden oplyser, at alle medlemmer af 
selskabet, gennem minimum 3 måneder, er stemmeberettigede, og at en vedtægtsændring 
kræver flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.  
 
Resultat:  JA til ændringen: 49 stemmer 
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NEJ til ændringen: 16 stemmer 
Blank: 1 stemme 

 
Forslaget blev vedtaget.  

7. Valg af medlemmer til udvalg  
 
Uddannelsesudvalget  
Ida Glode Helmuth og Pierre Viala blev valgt som nye medlemmer. 
 
Hindsgaul udvalget  
Astrid Permin og Pierre Viala genopstiller ikke. 
Camilla Laut blev valgt som nyt medlem.   
 

8. Valg til bestyrelsen 
 
Anne Mette Dons, Agnethe Vale Nielsen og Marianne Søborg Nielsen (suppleant) er på valg og 
genopstiller ikke.  
Dorthe Goldschmidt, Marianne Jespersen (på valg), Martine Aabye og Eva Benfeldt (tidl. 
suppleant) blev valgt som nye medlemmer.  
Karsten Thielin og Anne Hansen blev valgt som suppleanter. 
 
9. Evt.  
 
Ingen emner.  

 
 
 
 


