
Referat fra bestyrelsesmøde i DASAMS 12. september 2016 

 

Tilstede: Marie Brasholt, Anne Mette Dons, Andreas Bjerrum, Bolette Søborg, Ulrik Steen, 

Marianne Jespersen, Agnethe Vale Nielsen 

Afbud: Margit Nørgård 

 
1. Valg af referent og ordstyrer: Agnethe referent, Marie ordstyrer 

2. Opfølgning på eventuelle løse ender fra de sidste to møder  
Fra maj: 

 Vedr. FYSAM: Marie følger op på dette. 

 Vedr. UEMS: Ulrik har talt med Dorte Rybak, og følger op på det igen. 

 Vedr. Kommunallægeudvalg: Ulrik har siddet med det, det fremstår ikke helt klart hvad der 

er udestående, og hvad formålet er med udvalget. Ulrik dykker ned i det igen og sparrer med 

resten af bestyrelsen ved behov. 

 

Fra Juni: 

 Vedr. inspektorer:  

o I forlængelse af forrige bestyrelsesmøde blev proceduren omkring udpegning af 

inspektorer drøftet. Der er to administrative inspektorer der er stoppet. Bestyrelsen 

var ikke sikker på hvordan der formelt foregår ift. udpegning, men kom frem til at 

bestyrelsen kan indstille og SST udpege på baggrund af denne indstilling. Agnethe 

afklarer med Benni Bees i EUB hvordan reglerne er, både ift. hvor mange der er 

brug for og i forhold til hvilken opgave bestyrelsen har. 

o Vi drøftede derudover hvorvidt en arbejdsmediciner kan være inspektor for 

samfundsmedicin. Også dette afklarer Agnethe med Benny. Vi var dog ikke sikre på 

at dette er hensigtsmæssigt, idet inspektorerne bør være godt bekendt med 

uddannelsen, kompetencer, lærings- og evalueringsmetoder. 

.  

3. Nyt fra formand v. Marie 

 Der var ikke væsentlig nyt fra formanden, da bestyrelsen er blevet orienteret løbende. 

 

4. Nyt fra kasserer v. Bolette  

 Intet nyt bortset fra årsmødet.  

 Bolette ringer til Ole og hører om der er noget der skal følges op iøvrigt. 

 

5. Nyt fra LVS v. Marie - herunder henvendelse fra DSFF som gerne vil overtage 1-2 pladser  

 LVS har bedt om opdatering af repræsentantskab. DASAMS har fire pladser, da vi også 

sidder på pladserne for DSFF. DSFF har spurgt til muligheden for at få 1-2 pladser igen 

selv.  Bestyrelsen er villige til at afgive pladser, men finder det vigtigt at det er lægelige 

repræsentanter der udpeges af DSFF. Marie går i dialog med Torben vedrørende dette.  

 

6. Nyt fra DSFF v. Mette 

 Torben Jørgensen går af som formand for DSFF. Der skal vælges ny formand ifm. med GF. 

Der er lagt op til en videnskabelig tung formand, og en næstformand der er mere 

administrativt velfunderet. 

 Der har været debut på ’konsensus maskinen’ Mette har prøvet og sagde det var en meget 

interessant måde at bearbejde et emne på. 



 Selskabet har ansat en pressemedarbejder, der kigger på ugens presse historier og vurderer 

om der er noget selskabet skal blande sig i, så selskabet kan komme mere i fokus i medierne. 

 Folkesundhedsdage afholdes i slutningen af september, Mette og Ulrik deltager. 

 Debat om forskningsdata. Der er et strategiseminar i januar, hvor Mette holder et oplæg. 

 

7. Underudvalg  

Hindsgavl - evaluering og foreløbigt regnskab vedhæftet 

 Evaluering af Hindsgavl i år 

Martin Lindhardt Nielsen deltog i dette underpunkt, over telefon. Hindsgavl udvalget er 

overordnet tilfreds med evalueringen, men har noteret sig at der var tilbagemeldinger om lidt 

for mange oplæg og for meget stof/session.  

Ift. regnskabet var der et lille overskud, ca. 30 000. Der var uforudsete udgifter forbundet 

med fortæring og vin til middagen. Bestyrelsen vurderede at det ikke er et arrangement der 

skal give overskud, men at vi skal være opmærksomme på at det ikke skrider næste år, bl.a. 

ved at budgetter med et lavere end forventet antal deltagere end ved dette års arrangement. 

Der blev også bemærket at der var en unødig udgift forbundet med kaffe og kage sidste dag, 

da mange gik tidligere. 

Der var mange positive tilbagemeldinger ift. levende musik, og ønske om at der også 

budgetteres med det næste år. 

 

 Planlægning af Hindsgavl 2017 

o Udvalget har talt om at temaet kan være social ulighed, med et undertema om 

flygtninge og indvandrere. Derudover har det været drøftet om der skal snakkes om 

speciallægeuddannelsen ved årsmødet. 

o Bestyrelsen lover at stille op med en festtale(r) igen til næste år. 

o Tid sat af til GF. Bestyrelsen vurderede at GF skal fortsætte med at ligge til sidst, i 

årsmødet da det giver mere fleksibilitet.   

o Bestyrelsen vurderede ikke at uddannelsen skal drøftes ved GF, men i stedet at 

drøftelsen bør ligge på et andet tidspunkt, enten på årsmødet eller ved fx 

fyraftensmøder i hhv. øst/vest (med selskabet som arrangør). Drøftelsen bør under 

alle omstændigheder forberedes grundigt, således at det ikke kun kommer til at 

handle om holdninger, desuden fandt bestyrelsen det vigtigt at både yngre og ældre 

læger deltager. Marianne forslog at et oplæg, og Hindsgavl-udvalget evt. laver 

desuden ville Mette tage det med til næste møde i Uddannelsesudvalget. 

 

· Forskningsudvalg  

 Ole Steen Mortensen har fremsendt et forslag til kommissorium. Det er bestyrelsen rigtig 

glade for. Bestyrelsen fandt opgavebeskrivelsen visionær, men kunne dog konstatere at det 

er et forskningstungt udvalg, og vi forudsiger at det kan blive problemer med at mobilisere 

medlemmer med tilstrækkelig tid mv.. Bestyrelsen synes at der skal være en åbning for at 

interesserede, også dem der er mindre forskningstunge kan deltage, således at også 

engagerede yngre læger også kan deltage. Marie kontakter Ole med vores tilbagemelding. 

Når kommissoriet er på plads, bør vi skrive ud på hjemmesiden og til alle medlemmer at der 

er mulighed for at deltage i forskningsudvalget. 

 

Uddannelsesudvalg - herunder planlægning af møde med udvalget og overvejelser om 

kommissorium 



 Mette oplever som formand for Uddannelsesudvalget at det er svært at få medlemmer med 

til møderne. Udvalget mødes to gange i året. Bestyrelsen vurderede at der kan være brug for 

et kommissorium, der blandt andet beskriver hvordan udvalget skal interagere med 

bestyrelsen. Mette er allerede i gang med en forretningsorden og Mette sender et udkast med 

ud til næste møde i uddannelsesudvalget.  

 Uddannelseskonference i Horsens i april, denne deltager Emma Helledie i, selskabet dækker 

hendes udgifter. 

 Debatmøde om dimensioneringsplaner, ingen har meldt deltagelse.  

 Der afholdes temadag om uddannelse i Odense i morgen. 

 Specialespecifikke kurser: der er en akut problemstilling ift. kurserne. Vi har for øjeblikket 

mange læger i hoveduddannelse, og på de to kurser der ligger her i efteråret er der hhv. 44 

og 33 tilmeldte, til kun 25 pladser. Og udfordringen ser ud til at fortsætte. Hovedkursusleder 

Dorthe Goldschmidt har foreslået tre mulige løsninger, og beder om bestyrelsens 

rådgivning. 

1. At afholde kurserne uden arbejdsmedicinerne 

2. Spørge SST om muligheden om muligheden for afholdelse af fem kurser årligt fremfor 4 

3. Øge antallet af kursister 

Bestyrelsen vurderede at det er vigtigt at sørger for at dem der skal igennem nu, kommer 

igennem, og samtidigt må vi arbejde for at der kommer flere kurser. Den akutte 

problemstilling kan muligvis løses ved at der kommer flere deltagere og evt. flere 

undervisere på. Mette og Marie handler på det med det samme i samarbejde med Dorthe 

Goldschmidt 

 Bestyrelsen ønsker ved næste b-møde at invitere Uddannelsesudvalget og bl.a drøfte deres 

udkast til kommissorium.  

 

Yngre Læge udvalg 

 Bestyrelsen vurderede, at Yngre Læge Udvalget muligvis også bør have et kort 

kommissorium og/eller en forretningsorden. Vi vil gerne invitere dem (deres 

formand/forretningsudvalg) til møde med os i januar, hvor de kan fortælle om hvad de 

fokuserer på for øjeblikket. Vi har også aftalt et møde med arbejdsmedicinerne i januar 

2017, og kan overveje om ikke vi skal invitere Yngre Læge Udvalget samme dag. 

 

 Bestyrelsen vil gerne fast en gang om året have møde med vores udvalg eller deres 

formænd.  

 

8. Status vedr. dimensioneringsplan-arbejdet 

 Vi(?) skal sende spørgeskemaer ud. Arbejdet med dimensioneringsplanen skal på dagsorden 

på uddannelsesudvalgsmødet og sendes efterfølgende. Bestyrelsen bliver hørt før det sendes 

ind i november. Vi forsøger at holde næste b-møde en uge før det skal sendes ind, således at 

vi har mulighed for at drøfte det i bestyrelsen. 

. 

9. Samfundsmedicin og specialeplan -- planlægning af et eventuelt arbejde 

 Fra GF. Bestyrelsen påtog sig at sætte en beskrivelse af specialet i gang, det skal dog 

bemærkes at det ikke er det samme som specialeplanlægning. Bestyrelsen vil foretrække at 

det kaldes en specialebeskrivelse, den kan dog evt. godt bygges op ift. indledningerne i 

specialevejledningerne. Behovet er at specialet bliver afdækket og beskrevet. Bestyrelsen 

forslår at der nedsættes et ad hoc udvalg der skal arbejde videre med det, udvalget bør have 



relation til bestyrelsen. Marie og Ulrik taler med Emma Helledie, hvorefter bestyrelsen 

annoncerer efter interesserede og kigger på de interesserede til gruppen. Agnethe vil gerne 

være sparringspartner ved udarbejdelsen. Udvalget beskriver en ramme og melder en 

deadline tilbage til bestyrelsen. 

 

10. Eventuelt 

 Bestyrelsen bør have en forretningsorden – Marianne meldte sig som førsteskriver. 

 Formand og næstformand tages ud af rækkefølgen for referenter. Rækkefølgen for de næste 

møder er: Andreas, Bolette og Margit 

 Der er udfordringer med uddannelseskapacitet i region syd. Den socialmedicinsk klinik er 

uden socialmedicinsk forankring, hvilket blandt andet resulterer i ikke ordentlige 

uddannelsesforløb. Bestyrelsen vurderede at regionens ledelse bør re-tænke deres 

organisering af klinikken og udfordringen med at uddanne samfundsmedicinere. Ulrik 

skriver et udkast og sender det til Marie, som sender det på selskabets vegne. 

 Næste møde: Marie sender doodle snarest. 

 


