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Bestyrelsens beretning - 2011 

 

På generalforsamlingen sidste år blev den dengang 4 personer store bestyrelse styrket betydeligt 

med tilgang af to nye faste medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen fik ved tilgang af de nye 

bestyrelsesmedlemmer en god sammensætning af både ældre og yngre samfundsmedicinere 

repræsenterende vidt forskellige dele af specialet.   

 

Aktiviteterne i DASAMS i det forløbne år har først og fremmest været præget af det ret intensive 

arbejde, der er foregået i uddannelsesudvalget i forbindelse med revision af målbeskrivelsen. Sidste 

punktum er snart sat her og efter en høringsfase i selskabet skal målbeskrivelsen fremsendes til 

godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Forhåbentlig vil den nye målbeskrivelse kunne træde i kraft i 

begyndelsen af det nye år.  

 

Det nye Hindsgavludvalg tog hurtigt afsæt i et stærkt ønske blandt selskabets medlemmer om at 

temaet for årsmødet 2011 skulle have specifik faglig relevans og blandt flere fremsatte forslag på 

forrige årsmøde besluttede man efter aftale med bestyrelsen, at dette års tema skulle omhandle 

screening. Der kan henvises til særskilt beretning fra udvalget.  

 

Et andet nynedsat udvalg sidste år var udvalget for yngre læger på vej mod den 

samfundsmedicinske speciallægeanerkendelse. Udvalget er en videreførelse i DASAMS-regi af det 

tidligere FYSAM. Udvalget har i det forløbne konsolideret sig med fokus på netværksdannelse samt 

gensidig inspiration og har blandt andet deltaget aktivt i målbeskrivelsesarbejdet.  

 

En vigtig del af årsmødets funktion er at understøtte netværksdannelser mellem forskellige 

samfundsmedicinske faglige grupperinger. Således vil sidste års netværkssession blive gentaget i år.  

Det skal blive interessant at følge hvor langt netværkene er kommet om og om nye opstår. 

DASAMS bestyrelse har især forhåbninger om, at det i år lykkes at etablere en strategi/visions-

gruppe, hvis formål ligger i forlængelse af de idéer der lå bag den samfundsmedicinske tænketank 

bland andet med henblik på at gøre selskabet mere synligt og give det en stemme i den offentlige 

debat. Men gruppen forventes også at give sparring til bestyrelsen og samt generere idéer til 

hvordan fremtidens samfundsmedicin skal tegne sig. 

 

 

Et muligt fremtidigt udvalg, som nærliggende ville kunne udspringe af netværket for 

kommunelægefunktionen vil oplagt være et kommunelægeligt udvalg. En del af selskabets 

medlemmer er beskæftiget i kommunale forvaltninger, såvel arbejdsmarkedsafdelinger som social- 

og sundhedsforvaltningerne. Så derfor kunne et kommunelægeligt udvalg i selskabsregi forekomme 

yderst relevant.  

 

Et egentlig forskningsudvalg er endnu ikke etableret, men det spirende forskningsnetværk i 

selskabet har i samarbejde med Hindsgavludvalget stået for at få gennemførelse af en postersession. 

Det ser meget lovende ud og forhåbentlig kan det være en indikator for at der nu er ved at være 

grobund for et egentlig forskningsudvalg i selskabet. Det er med præsentation og understøttelse af 
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forskning i samfundsmedicinske emner, at selskabet virkeligt kan manifestere sig som det, det 

egentlig er – et videnskabeligt selskab. 

 

Årsmødet 2010 havde som et af programpunkterne en workshop om selskabets fremadrettede 

aktiviteter og profil. Det var en session ledet af lægeforeningens uddannelsesafdeling som 

efterfølgende har sammenskrevet de mange gode input der kom fra deltagerne. Et fremherskende 

tema var styrkelse af samfundsmedicineres kompetencer hvad angår kommunikation, formidling, 

samarbejde og pressehåndtering såvel som opdatering på klinisk viden og færdigheder.  

Bestyrelsen har efterfølgende haft et frugtbart møde med uddannelsesafdelingen, hvor det viste sig 

at der er grobund for et samarbejde i relation til flere temaer. Der vil på årsmødet blive givet en kort 

opsamling fra mødet med lægeforeningen.  

 

Tilmeldingen til årsmødet vidner om ganske stor interesse for det faglige tema der er programsat. 

Men der kunne givetvis være væsentlig flere deltagere, idet det er indtrykket fra tilbagemeldinger 

fra flere af selskabets medlemmer at ledelserne rundt omkring på de mange samfundsmedicinske 

arbejdspladser ikke har valgt at prioritere deltagelse i årsmødet særlig højt. Det samfundsmedi-

cinske årsmøde er en gylden mulighed for at etablere netværk og præsentere sin arbejdsplads blandt 

andre samfundsmedicinske kolleger. Bestyrelsen vil derfor i det kommende års arbejde søge dialog 

med de forskellige afdelinger med det formål at skabe en større forståelse for vigtigheden i at 

deltage i DASAMS’s aktiviteter herunder Hindsgavlmødet.    

 

Vores moderselskab, DSFF, som vi har årlige dialogmøder med, står her i 2001 overfor en meget 

stor opgave som arrangør af den europæiske folkesundhedskonference EPH 2011. Det sker ganske 

vist i et tæt samarbejde den europæiske folkesundhedsorganisation (EUPHA) men det bliver 

kræfterne i og omkring DSFF’s bestyrelse, der kommer til at trække et stort læs. Der afvikles i 

forbindelse med konferencen adskillige tematiserede prækonferencer i dagen op til 

hovedkonferencen. Her kunne DASAMS godt have haft en rolle som eksempelvis arrangør af en af 

prækonferencerne, men vi må erkende at et sådan arrangement kræver et meget grundigt forarbejde 

og dermed rigtig mange tidsmæssige ressourcer og dem har der i år ikke været tilstrækkelige af. 

Langt det meste af hvad der foregår på denne store europæiske folkesundhedskonference er dybt 

relevant for alle samfundsmedicinere. Så opfordringen skal lyde til selskabets medlemmer at 

granske programmet nøje og overveje deltagelse. 

 

Helt i tråd med tendensen sidste år kan det trods et ret betydeligt pres på hele den offentlige sektor i 

Danmark også i år konstateres at vores speciale stillingsmæssig stadig er i - omend moderat -

fremgang.  

Man kan derfor kun håbe på, at det også vil afspejle sig i en fortsat medlemstilgang. Det skal blive 

spændende at følge i det kommende år. Imidlertid må selskabet, dets bestyrelse såvel som de 

menige medlemmer, til stadighed være meget bevidste om at udvikle og fastholde en tydelig og 

offensiv profil med den samfundsmedicinske faglighed og videnskab som de væsentligste 

omdrejningspunkter.  
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