
Referat 

Bestyrelsesmøde, DASAM, tirsdag, den 2. september 2014 

Deltagere: 

Bolette Søborg Marie Brasholt, Synne Schou, Heidi Vosgerau, Ulrik Steen og Jan Greve (ref) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2014 

4. Konstituering af bestyrelsen 

5. Drøftelse af årshjul (kommende aktiviteter 2014/2015) 

6. Status på speciallægeuddannelsen – stillinger 

7. Specialets status nationalt/regionalt 

8. Karrieredag/Specialernes Dag 

9. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af ekstra punkt: Økonomi, foranlediget af Hindsgavl underskud 

2. Valg af referent 

Jan Greve 

3. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2014 

Godkendt.  

Jan sørger for, at det kommer på hjemmesiden. Dette gælder også det godkendte regnskab. 

Der skal følges op på temapunkt omkring samarbejde med Arbejdsmedicin. Selvstændigt punkt på 

kommende bestyrelsesmøde. 

4. Konstituering af bestyrelsen 

Ulrik Steen (formand) 

Marie Brasholt (næstformand) 

Jan Greve (sekretær) 

Bolette Søborg(kasserer) 

5. Drøftelse af årshjul (kommende aktiviteter 2014/2015) 

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde ind med emner til prioriterede emner til 

bestyrelsesmøder det kommende år. Som udgangspunkt forventes et møde per kvartal suppleret 

ad hoc ved aktuelle behov for at tage emner op. (Embedslægevæsenets fremtid efter Direktionens 

handleplan september 2014 nævnes som aktuelt eksempel. Desuden nævnte Ulrik muligheden  for 

deltagelse i DSFF møde med Sundhedsudvalget). 

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at besvare Doodle-afstemninger med det samme, så 

møderne kan blive lagt fast. Der blev fra medlemmer af bestyrelsen opfordret til, at selskabet 

overvejer, hvordan man fremadrettet kan blive mere synlig i den offentlige debat. 

6. Økonomi – foranlediget af underskud på Hindsgavl 



Vores administrator har gjort opmærksom på, at der er stort underskud på Hindsgavl konferencen, 

og at selskabets økonomi ikke kan bære tilsvarende stort underskud næste år.  

Der er et underskud på 67.000 kr. Væsentligst stammer underskud fra, at de faste udgifter til 

Hindsgavl overstiger deltagerbetalingen med 35.000 kr. Jan sørger for supplerende oplysninger fra 

administrator inden næste bestyrelsesmøde. Formand for Hindsgavludvalget kontaktes af Ulrik 

mhp drøftelse af kommende budget for Hindsgavl konferencen, gerne med deltagelse ved næste 

bestyrelsesmøde.  

7. Status på speciallægeuddannelsen – stillinger 

Det er stadig et problem, at Sundhedsstyrelsen har sparet mange uddannelsesstillinger væk, især 

fra embedslægeinstitutionerne. Til gengæld er antallet af uddannelsesstillinger på det 

socialmedicinske område stigende. Uddannelsesudvalget anmodes om en status og overblik til 

næste bestyrelsesmøde. Anita deltager normalt i bestyrelsens møder som formand for 

uddannelsesudvalget. 

8. Specialets status nationalt/regionalt 

Marie vil tale med Ane om de tal, der blev præsenteret i rapporten vedrørende samarbejdet 

Samfundsmedicin/Arbejdsmedicin med henblik på at søge at sikre et overblik over den aktuelle 

stillingsmasse og med henblik på at kunne følge udviklingen fremover. 

Generelt er det socialmedicinske område i vækst, nu også øst for Storebælt. Til gengæld er det 

administrative område stagnerende eller direkte faldende vest for Storebælt i takt med reduktioner 

og rekrutteringsproblemer i embedslægeinstitutionerne. 

Det er væsentligt at vi drøfter, hvordan vi sikrer, at nyansatte ser sig som samfundsmedicinere 

uanset oprindeligt speciale, og at vi rekrutterer dem til selskabets årsmøder og arbejde i øvrigt. 

9. Karrieredag/Specialernes Dag 

Der er både ved Københavns og Aarhus samt Aalborg Universitet stor interesse for specialet og stor 

efterspørgsel efter at vide mere om specialet ved karrieredag/specialernes dag, og vi prioriterer at 

deltage. Bestyrelsen har ikke aktuelt repræsentanter fra Syd. Nord-repræsentanterne vil forsøge at 

få noget at vide om deltagelsen ved tilsvarende dag på Syddansk Universitet, når vi har fælles 

uddannelsesudvalgsmøde næste gang. 

10. Evt. 

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde ind til alle, når de får ny mailadresse eller 

mobiltelefon, så vi kan sikre kontakten.  Særligt i forbindelse med nyt arbejde skal man være 

opmærksom, hvis den hidtil brugte adresse er en arbejdsmail.  


