
Referat af generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, Hindsgavl 3. juni 2016. 

1. Valg af dirigent og referent 

Bente Møller blev valgt som ordstyrer og Gry St-Martin som referent. 

Ordstyreren konstaterede, generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, dagsorden er udsendt rettidigt, og der 

er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

2. Formandens beretning 

Marie Brasholt læste beretningen op. Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside. 

Det blev kommenteret fra flere deltagere, at det er ærgerligt at relativt få af årsmødets deltagere blev til 

generalforsamlingen, der opfattes som en væsentlig del af selskabets aktivitet. Der er brug for flere 

deltagere, så vi kan få en god debat og forståelse af foreningens arbejde og få rekrutteret nye aktive 

spillere, så selskabet kan markere sig mere og få en stemme i debatten og være en af de aktører, der bliver 

hørt. 

Forskellige muligheder for placeringen af generalforsamlingen i programmet samt for om nogle af 

debatterne måske skal foregå udenfor generalforsamlingen blev drøftet. Det blev konkluderet, at den nye 

bestyrelse og Hindsgavl-udvalget vil se på, hvor generalforsamlingen skal ligge i næste års 

Hindsgavlprogram og om der evt. skal lægges andre seancer ind med debat om hvor selskabet skal hen. 

3. Beretning fra udvalg 

Uddannelsesudvalget: Jeppe Nørgaard Rasmussen fremlagde udvalgets beretning, som kan ses på 

selskabets hjemmeside. 

Der er delte meninger i selskabet og blandt de nuværende og kommende H-læger om, hvordan det er bedst 

at sammensætte forløbene i forhold til fordelingen af tid mellem de to grene af specialet. En 50/50-løsning 

giver efter nogles opfattelse for lidt klinisk og socialmedicinsk ballast til at gå ind i socialmedicinsk arbejde 

som speciallæge og ikke mulighed for klart at profilere sig undervejs i H-forløbet, mens andre synes, det er 

en god ide at alle H-læger har mødt begge grenspecialer på lige niveau. Det har desuden været forvirrende 

for nye læger i specialet, at H-forløbenes opbygning skifter ofte, så man ikke ved, hvad man kan forvente. 

Der bør være mere bred diskussion i selskabet om forløbenes sammensætning, herunder overvejelser om 

hvorvidt vi overhovedet uddanner konkurrencedygtige speciallæger. Målbeskrivelsen har kun krav om 6 

mdr af hver gren, så der er et bredt spillerum 

Generalforsamlingen bad videreuddannelsesudvalget gå videre med denne debat og se på 

sammensætningen af forløbene, hvilket Jeppe på udvalgets vegne noterede. 

Hindsgavlsudvalget: Martin Lindhardt Nielsen fremlagde udvalgets arbejde. De nuværende medlemmer 

ønsker at fortsætte, men modtager gerne et par ekstra tilmeldinger 

YSAM: Stephanie Knudsen fortalte om YSAM, som blev genoplivet sidste år, med lidt vekslende deltagelse 

året igennem. 2. juni 2016 holdt YSAM møde og talte nu 30 medlemmer. YSAM vil nedsætte en styregruppe 



med 2-3 deltagere og holde møde for hele gruppen hvert år på Hindsgavl og vil også danne et underudvalg 

om H-forløbenes sammensætning. YSAM sigter mod at være et netværk med informationsdeling om 

uddannelsesaktiviteter, ansættelsesmuligheder m.v. og har fået en fane på DASAMS hjemmeside. 

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 

Bolette Søborg fremlagde regnskabet. Den post, som fylder mest og hvor der kan justeres, er 

Hindsgavlmødet, som sidste år genererede et overskud, hvilket var velkomment, da der året før havde 

været underskud. Igen i år var der mange deltagere og forventeligt overskud. Det er ikke meningen, at 

selskabet skal spare penge op, så fremadrettet, hvis der vedbliver at være overskud, kan ses på 

hindsgavldeltagergebyret.  

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om at fastholde, at der ikke skal være særskilt gebyr til DASAMS i tillæg til kontingentet 

til DSFF, blev vedtaget. 

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har fremsat en række forslag til ændring af vedtægterne. Desværre var linket fra hjemmesiden 

til dokumentet med ændringsforslag forkert, da forslagene blev lagt på hjemmesiden, blev rettet 2 uger før 

generalforsamlingen. Ingen ønskede at forslagene dermed skulle udskydes, så der blev stemt om de 

fremsatte forslag, som alle blev vedtaget.  

7. Valg af medlemmer til Det lægelige Uddannelsesudvalg 

Alle 11 nuværende medlemmer ønsker at fortsætte. Endvidere opstiller Louise, som er i YSAM’s 

uddannelsesudvalg og i FAYL’s og vil kunne bidrage med sammenhæng mellem de tre udvalg. Louise blev 

valgt, og der er nu 12 medlemmer i udvalget. 

8. Valg af bestyrelse 

Marie Brasholt, Ulrik Steen og Bolette Søborg var på valg og genopstillede alle. Der var ikke konkurrerende 

kandidater og de blev genvalgt af en enig generalforsamling.  

Suppleanter: Andreas Bjerrum ønskede at genopstille og blev genvalgt. Synne er på barsel og genopstillede 

ikke. Marianne Jespersen blev valgt som ny suppleant 

9. Eventuelt 

Næste års Hindsgavlsudvalg: Samme medlemmer fortsætter, og Astrid Permin trådte ind i udvalget.  

Martin Lindhardt Nielsen bad bestyrelsen og uddannelsesudvalget overveje, om de vil holde debatmøde i 

årets løb om H-forløb, eller om det skal ind i næste års Hindsgavlprogram. 

Marie Brasholt fortalte på vegne af Troels Frølund Thomsen, embedslægeforeningens formand, at 

embedslægeforeningen nedlægges på grund af den lovændring, som blev vedtaget 3. juni 2016 og som 



blandt andet ophæver embedslægetitlen. Der forventes dannet en ny forening for samfundsmedicinere i 

staten.  

Marie Brasholt fortalte, at der er kommet en henvendelse til bestyrelsen om, hvorvidt der bør laves en 

specialeplan for samfundsmedicin. Bestyrelsen finder, at det kan være en god ide at bruge nogle redskaber 

fra specialeplanlægningen til at kortlægge specialet og de samfundsmedicinske arbejdspladser og 

samarbejdsflader, men ikke en egentlig specialeplan, og det er ikke tanken at det skal sendes til SST. 

Bestyrelsen vil få brug for inputs fra flere og vil efterspørge dette, når arbejdet kommer i gang. Flere 

deltagere i generalforsamlingen støttede initiativet. 


