
REFERAT 
 
Bestyrelsesmøde i Samfundsmedicnsk Fraktion  
tirsdag d. 16. december 2008 13.30 -16.30 
Jægergården, lok. 2526, 2. etage, Århus Kommune. 
 
Til stede: Tine Boesen Larsen, Dorte Qvesel, Ulrik Steen, Berit Andersen (referent) 
 
1.Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Kommentarer til sidste referat:  
1) Medlemsoversigten viser at det går ned ad bakke mht antallet af medlemmer. Dog er der stadig 
257 lægelige medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed og heraf er 120 medlemmer af Sam-
fundsmedicinsk Fraktion.  
2) Lene Løgstrup Poulsen er også inspektor sammen med Kenneth Kibsgaard og nu Ann Lyngberg. 
Der er således stadig 3 inspektorer i samfundsmedicin.  
Referatet blev godkendt med disse kommentarer.  
 
2.Hovedkursusproblematikken 
Stadig ikke nogen hovedkursusleder. Der er ikke umiddelbart nogen oplagte kandidater. 
Bestyrelsen støtter at kursisterne i det samfundsmedicinske speciale kommer på DSI kurset og fore-
slår uddannelsesudvalget, at SST søges særskilt om penge til dette.  
Ulrik vil tage kontakt til arbejdsmedicinerne og Ann Lyngberg med henblik på ansøgning til SST. 
    
3.Hindsgavl 
Det blev vedtaget at der skal være minimum 40 tilmeldte for at mødet gennemføres. Tilmeldingsfri-
sten bliver sidst i marts, hvilket er det seneste tidspunkt hvor der kan ske framelding til Hindsgavl 
uden omkostninger for os.  
Prisen bliver 3500 kr. for medlemmer og 4000 kr. for ikke-medlemmer, hvilket dækker de faktiske 
udgifter for afholdelse af konferencen. Uddannelsessøgende læger, der ikke kan få betalt deltager-
gebyret af deres arbejdsplads, kan søge selskabet om betalingen. Det vil dog kun være muligt at 
betale for et begrænset antal personer. Det forudsættes at man først har søgt sin arbejdsplads.  
Berit tager kontakt til Ole Refstrup med henblik på at få oprettet en tilmeldingsprocedure over 
DSFF’s hjemmeside.   
Programmet blev gennemgået. Berit foretager rettelser og sender ud til Ulrik og Dorte. Det blev 
aftalt at Ulrik, Dorte og Berit herefter sørger for hver deres del af invitationer til foredragsholdere.  
Arne Poulstrup og Henrik Hansen har tilbudt at hjælpe i forbindelse med konference, og Ulrik sen-
der dem en mail med forslag til datoer i januar, hvor vi kan mødes om det. 
   
4.Økonomi 
Uvist hvilken økonomi der er til rådighed. Ulrik følger op på dette.  
 
5.Hvordan håndterer vi diverse henvendelser, som vi modtager imellem møderne? 
Der her siden sidste møde været meget korrespondance via e-mail og henvendelse fra forskellige 
personer og grupper, der har ønsket at vi skulle tage stilling til forskellige ting og stille op til diverse 
møder. For at undgå for mange mails i indbakkerne, minimere vores rejser rundt i landet til diverse 
møder og få bedre koordinering af vores indsatser blev følgende vedtaget: 
 

- Henvendelser til bestyrelsen mellem møderne modtages af formanden, der som ud-
gangspunkt samler henvendelserne sammen, så de kan behandles på næstkommende 
bestyrelsesmøde.  



- Hvis det absolut ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde, så overvejer formanden, 
om der skal holdes et kort telefonmøde, så vi kan tage en beslutning om hvad vi kan 
gøre og/eller hvad vores fælles holdning er – alt efter karakteren af henvendelsen. 

- Hvis nogen har noget af et lidt større omfang, som de gerne vil drøfte med bestyrel-
sen, kan formanden invitere dem til at komme på et bestyrelsesmøde. Der kan så sæt-
tes et selvstændigt punkt på af fx ½ times varighed, hvor vi kan drøfte problemstil-
lingen sammen med vedkommende.    

 
6.Tilbagemeldinger fra Tænketanken 
Punktet blev kun behandlet meget kort.  
Tine rapporterede at det havde været et spændende møde. Der skrives stadig på en rapport om kon-
klusionerne. Claus Vinther-Nielsen inviteres til Hindsgavl mødet for at fortælle.  
 
7.Mødet FAKL  
Punktet blev kun behandlet meget kort.  
FAKL har haft tanker om at forsøge oprettelse af et selvstændigt lægeligt speciale som kommunal-
læge. Bestyrelsen er af den opfattelse at speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin også dækker 
arbejdet i kommunerne, og en del af de arbejdende samfundsmedicinske speciallæger og uddannel-
sessøgende læger i samfundsmedicin har da også i udpræget grad en kommunallægelig profil. Vi vil 
gerne drøfte problemstillingen med repræsentanter for FAKL, og de kan derfor inviteres til at kom-
me til det næste møde i bestyrelsen. Ulrik vil tage sig af denne kontakt.  
 
8.Kommunallægekursus/børne- og ungelægekursus 
Der er kommet henvendelse om hvorvidt kommunallæger generelt kan være interesserede i at 
komme på børn- og ungelægernes efter sigende rigtig gode kursus. Dette hører i kategorien ”efter-
uddannelse”, men da der også har været snak om en samarbejde i forbindelse med dele af det speci-
alespecifikke kursus blev bestyrelsen enige om, at det synes mest hensigtsmæssigt at alle drøftelser-
ne om dette sker i uddannelsesudvalget. Ulrik tager derfor kontakt til Ann Lyngberg med henblik på 
at Jens Holm-Pedersen bliver inviteret til det næste møde i uddannelsesudvalget så der kan komme 
klarhed over, hvad det drejer sig om.  
 
9.Evt. 
1) En udvidelse af bestyrelsen vil være hensigtsmæssig. Der var dog enighed om at den nuværende 
bestyrelse fortsætter ufortrødent indtil næste generalforsamling, hvor eventuelt interesserede forhå-
bentlig stiller op.  
2) Det opleves som signal-forvirring at vi ikke kan kalde os Dansk Selskab for Samfundsmedicin – 
især i forhold til vores lægekollegaer fra andre specialer, der synes det er mærkeligt. Navneændring 
vil blive drøftet nærmere ved førstkommende lejlighed.  
3) Børn- og ungefraktionen har for længe siden henvendt sig mhp. om de kan slås sammen med 
Samfundsmedicinsk Fraktion. Umiddelbart tænker bestyrelsen at børn-og ungefraktionen er en inte-
resseorganisation mens samfundsmedicinsk fraktion er en specialefraktion. Da en del børn- og un-
gelæger er samfundsmedicinere kan det dog være at forskellen ikke er så stor. Bestyrelsen er indstil-
let på at drøfte dette med børn- og ungefraktionen.   
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted: 
Tirsdag d. 3. marts. Nøjagtigt tidspunkt og sted er ikke klarlagt.  
 
/b 


