
 

1 
 

 
Møde, onsdag d. 11. april 2018 kl. 10.00-15.00 
Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus 

Deltagere: Ole Steen Mortensen (professor, Holbæk Sygehus), Kirsten Fonager (professor, Aalborg 

Universitetshospital), Claus Vinther Nielsen (professor, Marselisborgcentret), Martine Aabye (reservelæge, Holbæk 

Sygehus), Camilla Hiul Suppli (reservelæge, Næstved Slagelse og Ringsted sygehuse) 

 

Afbud: Henrik Bøggild (lektor, Aalborg Universitetshospital), Berit Andersen (professor, Afdeling for Folkeundersøgelser, 

Region Midt). 

 

Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 13. oktober 2017 (B) 

3. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen (B) 

4. Gensidig orientering og muligheder for fremtidig samarbejde (O/D) 

5. Anbefaleringer til strategiske forskningsområder (D/B)  

6. Rekruttering og organisering af forskning i specialet (D) 

7. Afrapportering til DASAMS årsmøde (D/B) 

8. Hjemmeside (D) 

9. Næste møde (B) 

10. Eventuelt 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 

Martine vælges til begge. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde d. 13. oktober 2017 

Referatet godkendes. 
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Ad 3. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen 

Dagsordenen godkendes. 

Ad 4. Gensidig orientering og muligheder for fremtidig samarbejde 

a) Gensidig orientering 

 Region Sjælland, Socialmedicinsk Amb. Ole 

o Overblik: Generelt prioriteres forskning i afdelingen højt af ledelsen. Aktuelt er 3 

ph.d.-studerende i gang.  

o Finansieringsperspektiv: Der er som udgangspunkt ingen basisfinansiering til 

forskning, men ledelsen har været gode til at understøtte. Der er mulighed for at 

søge introduktionsstipendier til fx protokolskrivning, men grundet Holbæk Sygehus’ 

store økonomiske problemer, er dette måske alligevel ikke muligt. Det ser ud til, at 

Regionens fondsmidler nu samles i én pulje – det er usikkert, hvad det vil få af 

betydning for vores fagområde. 

o Kohorter: Lolland-Falster kohorten ledet af Elsebeth Lynge er ved at have baseline-

data hjemme, og der vil formentlig være mulighed for at købe ind på projekter. 

o Uddannelse og rekruttering: Det er grundholdningen, at alle uddannelses- og 

afdelingslæger skal være i gang med et projekt, og der afholdes årlige 

forskningssamtaler. 

 Region Nord, Socialmedicinsk Enhed, Kirsten 

o Overblik: Der er planlagt kommende ph.d.-forløb, og der er flere fondsansøgninger 

ude. Der pågår samarbejde med kliniske afdelinger og flere andre småprojekter.  

o Finansieringsperspektiv: Der er ingen basisfinansiering. Der findes 

introduktionsstipendier, og Kirsten har en klinisk assistent-stilling tilknyttet sin 

professorstilling, hvilket er en stor fordel. 

o Kohorter: Der er planlagt opstart af et projekt om opfølgning af børn iht. 

Sundhedsstyrelsens risikogrupper. 

o Uddannelse og rekruttering: Alle nye læger på afdelingen inviteres til en 

forskningssamtale. Der er tilknyttet medicinstuderende ifm. kandidatopgaven. 

Vi mangler afrapportering fra Henrik, som ikke kunne deltage. 

 Region Midt, Marselisborgcentret (Claus) 

o Overblik: Der pågår et stort organisatorisk arbejde omkring af få forskningen op at 

stå, og der er nogle formelle udfordringer ift. krav til opslag af stillinger, herunder 

antal af ansøgere og internationalt perspektiv. Der er 15 ph.d.-studerende i 

afdelingen og 8 forskere. Fokusområdet er rehabilitering, også tværsektorielt 

samarbejde. Claus er blevet fritaget fra ledelse per 1. maj og vil da have mere tid til 

andre opgaver. 

o Finansieringsperspektiv: Der er bevilget 7,5 mio. kr. til en forskningsklinik med 

Aarhus Kommune med fokus på hjerterehabilitering, lænderyg-rehabilitering og ude-
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rehabilitering. Der er ingen basisfinansiering. Der er 3 regionsfonde, som nu også 

kan søges til folkesundhedsvidenskabelige projekter.  

o Kohorter: Ungekohorte i Danmarks Statistik. 

o Uddannelse og rekruttering: Der arbejdes aktuelt på at sammensætte et H-forløb 

med indlagt forskning. 

Vi mangler afrapportering fra Berit, som ikke kunne deltage. 

 Region Hovedstaden, Socialmedicinsk Enhed (Martine) 

o Overblik: Der er ansat en forskningsansvarlig, Thomas Lund. Der er flere projekter i 

gang, herunder også med uddannelseslæger. 

o Finansiering: Forskning prioriteres i afdelingen af ledelsen. Der kan søges 

introduktionsstipendier og fonde fra regionen. 

Statens Serum Institut (Camilla) 

 Overblik: Der er flere projekter i gang, som også er en del af SSIs 

grundlæggende arbejde. Camilla arbejder aktuelt ulønnet med projekt om 

sundhedskommunikation. 

 Finansiering: Der er generelt finansieringsproblemer. En del finansiering 

hentes hjem fra EU-projekter. 

 Region Syd: Vi mangler en repræsentant fra Region Syd.  

 Generelt 

o Steno har investeret i alle regioner med forskelligt fokus i hver region. 

 

b) Muligheder for samarbejde 

 Samarbejde i konkrete projekter 

o Bruge hinandens kohorter 

o Give besked til hinanden, når der opnås bevilling til eller søsættes større projekter 

o Sparring på f.eks. manuskripter og protokoller 

o Altid tænke inter-institutionelt, når man planlægger et projekt 

 Kunne man få en fælles ansat mhp. 

o Koordinering, formidling og overblik 

o Opfølgning på kohorter og projekter 

o Professorerne drøfter de praktiske muligheder videre 

 Verdenskongres for rehabilitering afholdes i 2020 i Aarhus. Vi bør deltage med 

arbejdsmarkedsrettet perspektiv. 

Dette sættes fast punkt på dagsordenen fremover. 

 

Ad 5. Anbefalinger til strategiske forskningsområder 

Generelt er der behov for: 
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 En generel beskrivelse af rammerne for samfundsmedicinsk forskning 

Kan tage udgangspunkt i forslaget medsendt i bilag til dagsorden, men skal udbygges med 

den samfundsmedicinske forståelse af sundhed fx med udgangspunkt i ISFs beskrivelse af 

folkesundhed samt baseres på ulighed, funktionsevne og tværfaglighed som 

kernebegreber. 

 Mere specifikke forslag til strategiske forskningsområder 

Martine og Ole laver udkast, som sendes til de øvrige medlemmer. På sigt skal det lægges på 

hjemmesiden. Listen over specifikke områder skal være fast punkt på dagsordenen fremover. 

 

Ad 6. Rekruttering og organisering af forskning i specialet, herunder uddannelse 

a) Forskningsdag 

Professorerne har aftalt, at der afholdes forskningsdag for alle forskningsinteresserede 

uddannelseslæger d. 11. oktober 2018.  

 Finansiering: Der er forhåndstilsagn fra alle socialmedicinske enheder om, at deres 

uddannelseslæger kan få fri til at deltage. Yderligere udgifter kan forsøges dækket via 

DASAMS, Claus går videre med dette. 

 Formidling 

o Kirsten informerer om mødet i seniorregi, herunder sender invitation til alle 

uddannelsesansvarlige overlæger 

o Kirsten informerer alle uddannelseslæger i Vest ifm. samfundsmedicinsk 

uddannelsesdag 

o Martine sender Kirsten liste over uddannelsessteder, som hun kender til i Region 

Øst samt mailadresse på Barbara Bøgsted Knudsen, som har ansvaret for 

samfundsmedicin i Videreuddannelses-sekretariatet i Øst. 

o Martine beder administrator fra selskabet om at sende nyheden ud med nyhedsbrev 

o Martine informerer om dagen på YSAM møde på Hindsgavl 

 Program 

o Professorerne arbejder videre med dette. 

o Ole sender forslag til datoer til møde inden sommerferien. Henrik bør også deltage 

ift. at repræsentere det administrative. 

b) Brev til nye H-læger 

Forslag om brev til nye H-læger med motivation til at komme i gang med 

forskningstræningsopgaven. Navnene kan indhentes fra videreuddannelsesregionerne. 

God idé, men vi skal sikre, at der er klar forventningsafstemning ift. hvad lægen selv skal bringe til 

bordet, og hvad afdelingens rolle er, samt at der ikke lægges for stort pres på afdelinger, som ikke 

kan bære det. 
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Vi skal sikre, at vi ikke kommer i konflikt med dem, som arrangerer forskningstræning, herunder 

også ift. krav til forskningstræningsopgaven.  

Det er uklart, om det er selskabet, uddannelsesudvalget eller Videreuddannelsessekretariatet, som 

står for dette.  

Camilla går videre med at afklare dette. 

c) Den prægraduate socialmedicinske uddannelse 

Der er en generel tendens i alle regioner/på alle universiteter til at undervisningen i 

samfundsmedicin skæres betydeligt ned, hvilket er særdeles bekymrende. 

Der findes grundlag for at udfærdige en bekymringsskrivelse til selskabet med opfordring til, at det 

tages op på et bestyrelsesmøde. 

Claus laver udkast til dette og sender rundt. 

d) Prioritering af forskning i afdelingerne og uddannelsen 

Der er problemer med, at forskning ikke prioriteres i budgetterne på afdelinger, og det drøftes 

hvordan vi kan bakke op om, at dette gøres bedre: 

 Problemstillingen bringes løbende op på ledermøder mellem socialmedicinske enheder 

 Hensigt om prioritering af forskning i uddannelsesforløb kunne skrives ind i målbeskrivelsen 

 Forskningsudvalget kunne lave en animering til afdelinger om, hvordan de vægter og sikrer 

forskningsaktivitet, som kunne lægges på hjemmesiden 

 Man kunne etablere særlige H-forløb, hvor forskning er en fast del. Der arbejdes aktuelt på 

at få godkendt et sådant forløb i Region Midt; hvis dette accepteres, kan 

uddannelsesprogrammet bruges som udgangspunkt for at stille forslag til 

uddannelsesudvalget om, at dette gøres til en mere fast mulighed. 

Claus går videre med dette. 

d) Hoveduddannelse 

Der pågår en drøftelse af forholdene for H-læger, herunder f.eks. hvor mange speciallæger, der 

skal være ansat på en afdeling per uddannelseslæge. Der er generelt en bekymring omkring 

ensartetheden og kvaliteten i uddannelsen. 

Især i Region Syd er der problemer med, at der ikke er kapacitet til at opslå nye stillinger samt med 

kvaliteten af dem, der opslås.  

Det kan være vanskeligt med finansieringen af forløb, da alle stillinger skal finansieres af 

afdelingerne selv, hvilket er svært for mindre afdelinger, som der er mange af i vores speciale. 

Der pågår også en drøftelse af dette, bl.a. i regi af Yngre Samfundsmedicinere.  

Ad 7. Afrapportering til DASAMS’s årsmøde 

Bestyrelsen forventer formentlig en skriftlig og kort mundtlig beretning, som skal fremlægges ved 

generalforsamlingen. Kirsten står får dette og sender rundt. 

Vi er desuden blevet bedt om at deltage i ”Inspirationens time”, som dog primært går ud på, at 

yngre samfundsmedicinere kan tale med ældre kolleger fra forskellige arbejdspladser og dermed 
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få et overblik over de fremtidige ansættelsesmuligheder. Det giver derfor ikke stor mening at vi 

deltager som forskningsudvalg, og vi takker derfor nej. Evt. kan Henrik deltage igen som 

repræsenterende en forskningsaktiv samfundsmediciner fra en specifik arbejdsplads. 

Ad 8. Hjemmeside  

I første omgang sikres, at vi får en fane, hvorunder kommissoriet og referater lægges, og 

medlemmerne benævnes. Martine kontakter Ole mhp. dette. 

Som de øvrige projekter gøres færdige kan de lægges op også. 

 

Ad. 9. Næste møde 

Afholdes i forbindelse med forskningsmødet d. 11. oktober kl. 15-17 i Aarhus. 

 

Ad 10. Eventuelt 

 Der er generel bekymring om kvaliteten af specialet og uddannelsen i Region Syd. Dette 

drøftes bl.a. i Yngre Samfundsmedicinere 

Ekstra punkt til næste møde: Hvordan skal forretningsgangen for kommunikation til bestyrelsen 

være? 

 

 

Martine Aabye 

11. april 2018 


