
Referat bestyrelsesmøde DASAMS 28. september 2015 
Tilstede: Marie Brasholt (MB), Anne Mette Dons (AMD), Agnethe Vale Nielsen (AVN), Synne 
Marie Schou Øhrberg (SMSØ), Margit Nørgaard (MN), Andreas Bjerrum (AB), Bolette Søborg 
(BS), Ulrik Steen (US) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet et punkt 5 vedrørende godkendelse af referat for generalforsamlingen. 
 
2. Referent og ordstyrer 
Referent: AVN, AB, AMD, BS, MN, MB, SMSØ, US 
Ordstyrer: MB 
 
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 
Bestyrelsen havde få specifikke kommentarer til referatet, hvorefter det kunne godkendes. 
Der var enighed om, at personer skal nævnes ved deres fulde navn i fremtidige referater. 
Det blev foreslået, at listen over referenter skal fremgå af mødereferatet. 

 
4. Løse ender fra sidste møde 
På sidste møde blev det besluttet, at tidligere referater fra bestyrelsesmøder skulle lægges 
på hjemmesiden. SMSØ og BS følger op på dette. MB har informeret LVS og Ole Refstrup om 
ny formand for DASAMS. 
 
5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 
Bestyrelsen fandt, at referatet ikke er en korrekt og fyldestgørende gengivelse af 
drøftelserne på generalforsamlingen. Desuden er referatet svært at læse pga. sin stikords 
form. Idet referatet skal offentliggøres og danner grundlag for næste generalforsamling, 
finder bestyrelsen, at der er behov for at det gennemgår en omskrivning før 
offentliggørelse. MB står for redigering af referatet. 
 
6. Nyt fra LVS 
LVS afholder repræsentantskabsmøde i november. DASAMS’ repræsentanter er BS, US, MB 
og Anita Ulvsgaard Sørensen (AUS).  
LVS har fået tilsendt høring til ændringer i Sundhedsloven vedr. bl.a. regler for sygetransport 
og ambulancetjeneste (private udbydere) og regler om sundhedshuse hvor andre end læger 
kan leje sig ind. AMD nævnte, at ambulancekørsel kan være relevant at kommentere på for 
selskabet, men idet at det alene drejer sig om en stramning af reglerne for private 
udbydere, blev bestyrelsen enige om, at DASAMS ikke har særskilt bidrag til høringssvaret 
fra LVS. 
  
7. Nyt fra DSFF 
AMD repræsenterede DASAMS ved seneste bestyrelsesmøde i DSFF, der primært 
omhandlede planlægning af Folkesundhedsdage 2015. DASAMS orienterede DSFF om, at 
bestyrelsen har forfattet en kronik vedr. ændringer i SST, hvilket modtog stor opbakning. 
Bestyrelsen for DSFF har drøftet at oprette netværksgrupper på selskabets hjemmeside. 
AMD pointerede overfor DSFF’s bestyrelse, at denne skal have mulighed for at 
redigere/godkende indholdet på netværksgruppernes hjemmesider, da indholdet bliver 



offentligt tilgængeligt, og holdninger udtrykt på disse sider kan opfattes som selskabets 
officielle holdninger.  
AMD oplyste, at hun forventer at deltage i DSFFs kommende internat-møde, og vil orientere 
DASAMS’ bestyrelse på næste møde. 
 
8. Deltagelse i UEMS 
MB opridsede kort samarbejdet med UEMS på baggrund af drøftelse med Henrik Sælan og 
Lægeforeningen. Alle specialespecifikke selskaber har plads i UEMS sammen med FAS, dvs. 
to pladser pr. speciale.  Embedslægeforeningen har FAS’ plads i undergruppen vedr. public 
health. Henrik Sælan har efter eget udsagn repræsenteret Embedslægeforeningen og ikke 
DASAMS, så han har ikke holdt selskabet orienteret om møderne i UEMS.  
UEMS-undergruppen vedr. Public Health har mest beskæftiget sig med postgraduat 
uddannelse, idet denne varierer meget mellem medlemslandene. Derfor har MB drøftet 
med formanden for uddannelsesudvalget (AUS), om hun kunne have mod på at 
repræsentere DASAMS i UEMS i fremtiden. AUS har taget imod opfordringen. MB har 
drøftet UEMS med formanden for Embedslægeforeningen, der endnu ikke har besluttet sig 
for, om de vil benytte sig af deres plads. Troels Thomsen, der er formand, har lovet at melde 
tilbage til MB, når de har besluttet sig. Hvis DASAMS får mulighed for at indstille endnu en 
person til UEMS, peger selskabet på AVN.  
Ingen repræsentant fra DASAMS har mulighed for at deltage i det kommende UEMS møde i 
oktober i år. 
 
9. Underudvalg 
Hindsgavludvalget 
Bestyrelsen var i telefonisk kontakt med Martin Lindhart (ML) fra Hindsgavludvalget, og 
roste udvalgets udkast til ”kogebog” for forberedelse af samfundsmedicinsk årsmøde. 
Hindsgavludvalget opfordrede bestyrelsen til at foreslå emner til næste årsmøde. AUS har 
allerede sendt forslag om at udpege en fest-taler samt at der gives uddannelseslæger 
mulighed for at præsentere deres forskningstræningsopgave.  
AMD foreslog ”Brug af data” som tema for Hindsgavl. Forslaget blev begrundet med, at der 
er diskrepans mellem lovgivningens hjemmel til brug af data, og hvordan data aktuelt bliver 
brug til bl.a. kvalitetsudvikling, kerne-årsagsanalyser m.m.  
Det blev drøftet at have to forskellige temaer på årsmødet, så mødet spænder bredere og i 
højere grad tilgodeser forskellige interesser blandt administrative medicinere og 
socialmedicinere.  
Dato for næste møde i Hindsgavludvalget er den 13. oktober. Bestyrelsesmedlemmer blev 
opfordret til at sende forslag til tema for årsmødet til planlægningsgruppen. 
 
Forskningsudvalget 
Som bestyrelsen besluttede på sidste møde, har MB skrevet til Ole Steen Mortensen (OSM) 
for at få etableret en forskningsudvalg under DASAMS. Idet OSM ikke svarede, skrev MB 
igen i sidste uge, men afventer endnu et svar. US vil også kontakte OSM for et svar. BS vil 
fremover gerne deltage i kommunikationen vedr. forskningsudvalget.  
 
Uddannelsesudvalget 
Der er intet nyt fra uddannelsesudvalget til drøftelse på bestyrelsesmødet. 
 



Yngre læge udvalget 
Agnete informerede om udvalgets møde den 12. august. Udvalget har besluttet at kalde sig 
for Udvalget for Yngre Samfundsmedicinere (YSAM). YSAM har planer om at styrke 
selskabets hjemmeside med informationer relevante for uddannelsessøgende læger om 
kurser, forskning og møder. Næste møde er planlagt til december.  
Bestyrelsen bemærkede, at YSAM kan oprette en hjemmesiden under DASAMS’ side. 
Bestyrelsen opfordrede til bred inklusion i YSAM fra både øst og vest, samt at alle 
uddannelsessøgende læger, inklusiv I-læger, inviteres til at deltage i udvalget.  
US fortalte, at uddannelseslæger i Vest har 2 x 1 dags fælles møde med de UAO’er og 
eventuelle hovedvejledere samt PKL hvert år. På mødet fremlægges 
forskningstræningsopgaver, og erfarne samfundsmedicinere holder oplæg om forskellige 
samfundsmedicinsk relevante emner. Desuden drøftes diverse uddannelsesproblematikker. 
Bestyrelsen opfordrer til at brede disse møder ud til resten af landet. Møderne i Vest 
arrangeres af de uddannelsessøgende læger, og bestyrelsen finder, at organisering af møder 
for alle landets uddannelseslæger bør ligge i regi af YSAM i samarbejde med 
uddannelsesansvarlige overlæger og evt. hovedkursuslederen. Bestyrelsen kan stå for at 
tilbyde undervisning, mens YSAM står for det praktiske og giver ønsker om temaer. YSAM 
bør undersøge muligheden for at få møderne ind i uddannelsesprogrammet.  
Bestyrelsen foreslår, at der afholdes møder to gang årligt i de tre regioner på skift. AVN 
koordinerer sammen med YSAM kontakt til uddannelsesansvarlige overlæger og evt. 
hovedkursuslederen og går videre med opgaven. AVN kan kontakte AUS og Dorte Rubak for 
inspiration og hjælp. Møderne bør i øvrigt planlægges i samarbejde med 
uddannelsesudvalget.  
Bestyrelsen vil opfordre de uddannelsessøgende lægers arbejdspladser til at refundere 
udgifter til transport mv. forbundet med deltagelse i disse møder. 
 
Formanden for uddannelsesudvalget, AUS, havde efter bestyrelsesmødet følgende 
kommentarer til referatet: 
Vedrørende jeres forslag om, at lave nationale fællesmøder for de uddannelsessøgende 
læge, vil jeg orientere jer om, at dette allerede er drøftet i uddannelsesudvalget. Både VUR 
Nord og VUR Øst arrangerer uddannelsesdage om end på lidt forskellig måde. I VUR Syd er 
der ikke tilstrækkeligt med uddannelseslæger for øjeblikket til at danne grundlag for 
sådanne møder. Uddannelsesudvalget er af den opfattelse, at disse møder ligger fint i de 
enkelte videreuddannelsesregioner. 
Til gengæld har uddannelsesudvalget planer om, at der på nationalt plan skal udbydes et 
dagsmøde ca en gang pr år, hvor velvalgte repræsentatanter præsenterer specialet (både 
socialmedicin og administrativ medicin), arbejdsopgaver, mulige uddannelsespladser  samt 
diverse uddannelsesrelevante emner. Primære målgruppe er introduktionslæger. 
En sådan dag er tænkt som supplement til de besøgs- og inspirationsdage, der som nævnt 
allerede foregår på skift på de forskellige uddannelsesafdelinger i både VUR Nord og VUR 
Øst. På næste udvalgsmøde vil der blive fremlagt en idéskitse til sådan 1-dagsmøde. 
 
10. Revision af vedtægter for Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 
På DASAMS’ generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at revidere selskabets vedtægter. 
Forslag til vedtægtsændringer skal præsenteres, drøftes og eventuelt vedtages på næste 
generalforsamling i juni 2016. Bestyrelsen besluttede at arbejde med opgaven løbende. MN 
er tovholder på opgaven og vil forberede oplæg til næste bestyrelsesmøde. SMSØ og AB 



tilbød at bidrage til opgaven. Selskabets gældende vedtægter kan findes på 
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/Vedtægter.105.aspx 
 
11. Nyhedsbrev 
AMD foreslog følgende emner til selskabets første nyhedsbrev: 

• Præsentation af bestyrelsen: Alle medlemmer skal forfatte en kort tekst (ca. 10 
linjer) om sig selv og bevæggrund for bestyrelsesarbejdet + vedhæfte et billede. 
Tekst og billede skal sendes til AMD i løbet af 14 dage, dvs. senest mandag den 12. 
oktober. 

• Kort brush-up vedr. de nye styrelser og resume af bestyrelsens kronik ”Styr på 
Styrelsen” inkl. link til EPSO rapport og rapporten Analyse vedrørende organisering 
af Sundhedsstyrelsen.  

• Fast punkt: Oversigt over de nyeste lovændringer relevante for det 
samfundsmedicinske område.  

• Fast punkt: Nyt fra bestyrelsen med link til referater. 
• Fast punkt: Korte resume af relevante møder, f.eks. Folkesundhedsdage 2015. AMD 

modtager gerne en tekst fra bestyrelsens medlemmer, der deltog i 
Folkesundhedsdagene. 

• Fast punkt: Kommende møder / årskalender.  
• Fast punkt: Nyt fra udvalg.  

AMD skriver første udkast til nyhedsbrev og sender det rundt til kommentarer fra 
bestyrelsen. 
 
AMD orienterede bestyrelsen om, at hun har talt med Politikens sundhedsredaktør om 
kronikken ”Styr på Styrelsen”. Sundhedsredaktøren var positivt indstillet over for indlægget, 
og vil vende tilbage, så snart han har drøftet udgivelse med kronikredaktøren.  
 
12. Næste bestyrelsesmøde  
Bestyrelsen vil invitere Rikke Hinge Carlsson fra YSAM til at deltage. MB rundsender en 
Doodle-afstemning til fastlæggelse af næste mødedato i slutningen af november. 
 
13. Eventuelt  
AMD opfordrede bestyrelsens medlemmer til at deltage i Københavns Medicinske Selskabs 
temadag "Brug og misbrug af data" den 23. oktober kl. 9-16.  
 
 
9. oktober 2015 /AB 
 
 


