
Referat DASAMS bestyrelsesmøde  22.09.11  

Tilstede: Tyra, Thea, Andreas, Ulrik, Berit, Jens, Heidi, Kirsten. 
 

1. Godkendelse af referat fra b-møde 17. Juni 2011 
Referatet godkendt. Datoer for årets b-møder holder vi fast i. Næste møde er 8. december. 
Mødetidspunkt flyttes til kl. 15 

2. Valg af referent. 
Kirsten 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 
4. Opfølgning på årsmødet på Hindsgavl 
Tilbagemeldingerne er generelt, at det var et godt og veltilrettelagt program. Der er mange 
positive tilkendegivelser på postersessionen. Næste gang kan den godt få mere plads i 
programmet. 
Andreas sender sammenfatning af deltagernes evaluering rundt til bestyrelsen. 
Kirsten oplyser, at det lagte budget  holdt. 
Både Kirsten og Ulrik har talt med Hindsgavl om mulighed for rabat for kommende årsmøder 
i lighed med andre af Lægeforeningens møder på Hindsgavl. Dette uden resultat . Ulrik vil 
kontakte Lægeforeningen for at de kan lægge pres på. 
Vi drøftede hvad de stramme budgetter på vores arbejdspladser betyder for antallet af 
deltagere næste år. Jens kontakter Else Smith vedr. SST og yngre lægers deltagelse. Næste 
skridt er, at bestyrelsen i DASAMS henvender sig. 

5. Mulig sponsorering af Hindsgavlmødet 
For at få deltagerbetalingen ned drøftede vi dels sponsorering og dels et alternativt og 
billigere mødested end Hindsgavl. Der var enighed om at begge dele skal undersøges 
nærmere. I forhold til sponsorstøtte blev det foreslået at søge støtten, hvor det er relevant i 
forhold til årsmødes tema. Andreas afklarer om der, som læge i SST, er et problem  i at deltage 
i et sponsorstøttet arrangement. Generelt mener vi ikke der er et problem, fordi der er tale om 
deltagelse i et sponsorstøttet møde og ikke støtte til os som enkeltpersoner.  
Konkret blev GIS (Geografisk Informationssystem) og DANIDA nævnt som mulige sponsorer. 
Vi afventer forslag til temaer fra Hindsgavlgruppen og nogle stykker af os går herefter videre 
med at lede efter sponsorer. 
Fuglsøcentret på Mols kunne være et alternativ til Hindsgavl. 
 

6. Høringssvar til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med dimensionering af 
Speciallægeuddannelsen. 
Ulrik har skrevet et udkast til høringssvar. Det største problem er, hvordan den skitserede 
dimensionering kan opfyldes med den reduktion i antallet af opslåede uddannelsesstillinger, 
som vi oplever nu. Ulrik finpudser høringssvaret og sender det til SST, Uddannelse og 
Autorisation.  



7. LVS og DASAMS – registrering som  selvstændigt selskab. 
Aktuelt går alle henvendelser til DASAMS  gennem DSFF. Ulrik har erfaret, at det er en større 
procedure at få ændret.. Ulrik følger op således at post går direkte til os. Berit skal ud over 
Ulrik have tilsendt DASAMS post – mindre sårbart. 

8. Skrivelse fra DASAMS til Else Smith, SST vedr. dimensioneringsplanen. 
Berit har forfattet en skrivelse, som der er enighed om at fremsende direkte til Else Smith. Der 
er enighed om Berits formulering. Berit sender på vegne af bestyrelsen med cc til bestyrelsen. 

9. Status på lægekonsulentdebatten. 
Jens og Ulrik har lavet et svar på Claus Malta Nielsens og Bettina Posts indlæg i UfL. Heri hilser 
de Beskæftigelsesministeriets kulegravning af lægekonsulentområdet velkommen. Ulrik 
fortæller om positive tilbagemeldinger fra flere politikere. Ulrik har informeret 
Lægeforeningens formand om debatten om lægekonsulenter. Andreas: Vigtigt vi gør 
opmærksom på at  DASAMS skal høres. Vigtigt at vi bringer fagligheden ind. 

10. Nyt fra nedsatte udvalg 
Yngre læger under uddannelse: 
Heidi: kompetence H55, projektledelse, er gledet ud af kursusrækken. Yngre læger ønsker 
ikke dispensation for kompetencen. Thea tilbyder at undervise en enkelt dag. 1. Prioritet er at 
få kompetencen ind i kursusrækken igen. Projektledelseskursus fungerer bedst når det kører 
over en længere periode. 
21. nov. specialespecifik forskningstræningsdag i Randers. Berit og Claus Vinther arrangerer. 
Heidi sender Berits mail til Louise som er postmester i netværket. 
Andreas: SST har arrangeret 2 dages introduktion for samfundsmedicinere  som gerne vil vide 
noget om, hvad man laver i Sundhedsstyrelsen. Dagene holdes primo okt. Stor tilslutning. 

Uddannelsesudvalget: 
Udvalget mødes til et heldagsmøde næste uge for at lægge sidste hånd på målbeskrivelsen. 

Berit: Nye skabeloner for uddannelsesprogrammer – kommer til høring i bestyrelsen og hos 
medlemmerne. DASAMS sender til SST. 

Hindsgavludvalget. 
Vi drøftede mulige temaer: Tilslutning til børnevacinationsprogrammer. Det 
sammenhængende sundhedsvæsen (hvad gør folk raske, hvad gør dem syge) herunder 
forløbsprogrammerne. Den nye struktur for sundhedsvæsenets patientklager (nok mere 
velegnet til et kortere indlæg) – Social ulighed i sundhed. 

11. Forskende samfundsmedicinere 
Ane har lavet en liste  over kontaktpersoner hvis man har et samfundsmedicinsk 
forskningsprojekt. Thea kommer på listen som repræsentant fra SST. 

 

 

 



12.  T-shirt med selskabets logo – skal i første omgang bruges til Karrieredag på Sjælland 
Ulrik konfererer med Anders Carlsen om design. 

13. Evt. 
Ikke noget til punktet. 
 

Mailes til Tyra, thea, andreas, ulrik, berit, jens, Heidi, kirsten, ane, 
formand for uddannelsesudvalg Anita 

 


