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BESTYRELSENS BERETNING  
Endnu et godt og veltilrettelagt Hindsgavlmøde er ved at være afviklet – og med vældig fin 
tilslutning. Nu skal evalueringen så vise, hvorledes I kære deltagere har oplevet dette årsmøde.  
Jeres evalueringer er meget værdifulde for os i bestyrelsen og planlægningsgruppen, fordi de 
bliver benyttet som væsentlige pejlemærker for tilrettelæggelsen af det næste årsmøde. 
Sidste års Hindsgavlmøde fik mange gode tilbagemeldinger, og programmet blev vurderet som 
godt og veltilrettelagt.  Især fik postersessionen, som var et nyt indslag, meget positiv modtagelse. 
Glædeligt er det derfor, at dette element i årsmødet også er at finde på programmet i år.  
 
Bestyrelsen har året igennem holdt jævnlige møder, og der har været nok at tage fat på. 
Sidste sommer opstod der en veritabel mediestorm mod lægekonsulentfunktionen i kommunerne  
Debatten var meget ophedet, udløst af nogle enkeltsager. Bestyrelsen fandt det derfor nødvendigt 
at få bragt de faglige dimensioner ind i debatten - og også det samfundsmedicinske speciales 
muligheder for at kunne medvirke til et løft af kvaliteten på området. Vi fremsendte derfor direkte 
adresseret til de politiske ordførere i Folketinget en række kommentarer, som pegede på, at alle 
lægekonsulenter burde være speciallæger og helst i samfundsmedicin, fordi speciallæger i 
samfundsmedicin med baggrund i det bio-psyko-sociale sygdoms- og sundhedsbegreb har et højt 
fagligt grundlag for at kunne arbejde med de socialmedicinske opgaver i kommunerne. Vi pegede 
også på, at lægekonsulenterne udover at være speciallæger burde være tilknyttet enheder af en 
størrelse, der kan sikre udvikling, uddannelse og kvalitet på højeste niveau.  
Aktuelt ser det ud til, at man har lyttet til os, fordi de reformer, beskæftigelsesministeren og til dels 
også socialministeren har i støbeskeen, inddrager samfundsmedicinere som mulige aktører og 
medspillere. 
 
En strategi, som vi i selskabet også bør overveje, er, hvorledes vi mere direkte får gjort 
kommunerne interesserede i at have samfundsmedicinske speciallæger ansat. 
 
Vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen udarbejdede bestyrelsen i efteråret et 
høringssvar til Sundhedsstyrelsen. Her blev især peget på problemerne med at få den gældende 
kvote på 9 årlige samfundsmedicinske uddannelsesforløb opfyldt, idet vi påpegede, at tendensen i 
den senere tid har været, at der ikke er blevet opslået et modsvarende antal uddannelsesstillinger, 
især ikke i statslig og kommunalt regi. Vedr. det statslige niveau har Sundhedsstyrelsen af alle 
steder glimret ved ikke at opslå H-forløb i det forventede omfang. Der har i den forbindelse været 
rettet henvendelse til styrelsens direktør, som egentlig var meget positiv overfor henvendelsen, 
men den overordnede økonomiske ramme for styrelsen og dermed også embedslægeområdet har 
desværre bevirket et markant fald i mulighederne for opslag af uddannelsesstillinger her.   
 
Uddannelsesudvalget har været og er ”på den store klinge” med revision af målbeskrivelsen.  
Ved generalforsamlingen sidste år skete der en stor udskiftning af medlemmer i udvalget, som 
efterfølgende har konstitueret sig med Anita Sørensen som ny formand og fortsat med Kenneth 
Kibsgård som hovedkursusleder. 
 
Revisionen af målbeskrivelse for samfundsmedicin var oprindeligt planlagt til at skulle være 
afsluttet ved udgangen af 2011, men især det faktum, at SST i december 2011 udgav en helt ny 
skabelon og vejledning for revision af målbeskrivelser, betød, at udvalget i nogen grad måtte starte 
forfra. Der kan henvises til vedhæftede skriftlige beretning fra udvalget  
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Udover arbejdet med målbeskrivelsen bidrager uddannelsesudvalget med medlemmer til det 
fælles kursusudvalg sammen med arbejdsmedicinerne. I løbet af efteråret 2012 vil der blive afholdt 
et møde vedrørende det fortsatte samarbejde med arbejdsmedicinerne i det fælles kursusudvalg.  
 
Udvalget for yngre læger under uddannelse er i væsentlig grad præget af netværksaktiviteter, men 
har også været involveret i den halvårlige temadag, som man nu igennem nogle år har haft 
tradition for at afholde i Vestdanmark. Der er geografiske barrierer for et mere tæt fungerende 
udvalg, men det vil søges afhjulpet i nogen grad med videomøder i fremtiden – helt i tråd med, 
hvorledes DASAMS bestyrelse har holdt møder. 
  
Velbesøgt Karrieredag i Øst og Specialernes dag i Vest er fine anledninger til at få præsenteret det 
samfundsmedicinske speciale for vordende og nyudklækkede læger. For at brande selskabet 
yderligere blev op til disse arrangementer produceret T-shirts med selskabets logo, og denne 
beklædning er ganske fornuftigt produceret i et omfang, så alle årets deltagere på Hindsgavl skulle 
kunne få et eksemplar – bestyrelsen skal opfordre til flittigt brug rundt omkring i det ganske land. 
 
Moderselskabet – DSFF’s aktiviteter var igennem det meste af 2011 udelukkende fokuseret på den 
europæiske folkesundhedskonference, som blev afholdt i København medio november 2011. Det 
blev et overordentligt vellykket arrangement. Fra EUPHA’s hovedkvarter i Amsterdam forlyder det, 
at det var den bedste konference overhovedet i alle henseender! At økonomien så ikke helt står 
mål med de flotte anmeldelser, er ærgerligt, men heldigvis havde selskabet gennem flere år 
polstret sig økonomisk så godt, at man kunne håndtere det underskud, der tegnede sig, og man er 
således stadig fornuftigt økonomisk i forhold at afholde de næste arrangementer i selskabets regi, 
således også Folkesundhedsdage på Nyborg Strand til september 2012. 
 
For ganske nylig har DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) rettet henvendelse om 
en uformel indledende drøftelse af muligheden for en fusion med samfundsmedicin. Det vil vi i 
bestyrelsen selvfølgelig nøjere vurdere mulighederne for. Det turde være alle bekendt, at vi 
tidligere - for snart 20 års siden var et fælles speciale, og at det dengang mere var nogle 
personlige modsætninger end egentlige solide faglige argumenter, der førte til adskillelsen af 
specialerne. 
 
Bestyrelsen imødeser et spændende år med masser af samfundsmedicinske opgaver - ikke mindst 
som følge af en betydelig politisk medvind. 
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Uddannelsesudvalgets beretning 2011-2012 
5.6.12 / Anita Sørensen 
 
Siden sidst 
I forbindelse med generalforsamlingen 2011 skete der en stor udskiftning af medlemmer i 
uddannelsesudvalget, idet gode kræfter som Tine Boesen Larsen, Dorthe Goldschmidt og desværre også 
udvalgets formand gennem flere år Ann Lyngberg takkede af. Heldigvis meldte 5 uddannelseslæger sig til 
udvalget, så vi endte med at være ikke mindre end 9 medlemmer. 
 
Ulrik Steen påtog sig formandsposten, indtil udvalget havde mulighed for at konstituere sig d. 28. september 
2011 med følgende medlemmer: 
 
Anita Sørensen (ny formand), Kenneth Kibsgård (hovedkursusleder), Louise Rabøl, Jeppe Nørgaard 
Rasmussen, Dorte Balle Rubak, Karin Meyer, Vivian Langagergaard, Ulrik Steen og Anders Carlsen, som 
venligst har tilbudt at fortsætte sit arbejde trods pensionering primo 2012. 
 
Uddannelsesudvalget har siden foråret 2010 arbejdet på en revision af målbeskrivelse for samfundsmedicin. 
Målet var dengang, at arbejdet skulle være færdiggjort med udgangen af 2010. At arbejdet har trukket 
længere ud, skyldes ikke dovenskab fra medlemmernes side.  
 
Der blev i 2011 afholdt i alt 5 heldagsmøder, og i 2012 har vi foreløbig afholdt 3 heldagsmøder, og der er fra 
bestyrelsens side netop givet tilsagn til et to-dages arbejdsinternat i august 2012. 
 
De primære årsager til de langtrukne forløb er derimod, at der som nævnt har været en relativ stor 
udskiftning i udvalgets medlemmer, samt i ganske betydelig grad, at SST i december 2011 udgav en helt ny 
skabelon og vejledning for revision af målbeskrivelser. 
 
Målet er nu, at den nye målbeskrivelse skal være klar til høring i bestyrelsen i september 2012, så den kan 
indsendes til SST ultimo oktober 2012, og forhåbentlig blive godkendt med virkning pr. 1. januar 2013.  
 
Udover det omfattende arbejde med målbeskrivelsen har uddannelsesudvalget bl.a.  

• foretaget en revision af DASAMS hjemmesider 
• svaret på en skriftlig henvendelse fra de uddannelsessøgende læger i Region Syd vedr. opfyldelse 

af kompetence H56 ”Projektledelse”  
• ajourført juniorinspektorlisten, så der er én juniorinspektor fra hver uddannelsesregion 
• lavet en oversigt over steder med samfundsmedicinske uddannelsessteder i hver af de tre regioner 

 
Uddannelsesudvalget bidrager desuden med medlemmer til det fælles kursusudvalg sammen med 
arbejdsmedicinerne. Hovedkursusleder for samfundsmedicin er Kenneth Kibsgård, og ikke mindst takket 
være ham er der siden 2009 blevet stablet en ny kursusrække på benene, som med udgangen af 2012 har 
kørt 1,5 gange. Kurserne bliver løbende revideret på baggrund af kursisternes evalueringer. I løbet af 
efteråret 2012 vil der blive afholdt et møde vedrørende det fortsatte samarbejde med arbejdsmedicinerne i 
det fælles kursusudvalg, hvor kursusudvalget medlemmer, de to hovedkursusledere, formændene for de to 
specialers uddannelsesudvalg samt formændene for de to specialers bestyrelser ventes at deltage. 
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