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Stiftende møde, fredag d. 13. oktober 2017 kl. 11.00-13.00 
Deltagere: Ole Steen Mortensen (professor, Holbæk Sygehus), Kirsten Fonager (professor, Aalborg 

Universitetshospital), Claus Vinther Nielsen (professor, Marselisborgcentret), Henrik Bøggild (lektor, Aalborg 

Universitetshospital), Martine Aabye (reservelæge, Holbæk Sygehus), Camilla Hiul Suppli (PhD-studerende, Statens 

Serum Institut) 

 

Referat 

1. Introduktion v/ Ole (O) 

2. Formålet med udvalget med udgangspunkt i kommissoriet (D/B) 

3. Valg af formand og sekretær (B) 

4. Mødekadence (B) 

5. Eventuelt 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

Bilag:  

DASAMS Forskningsudvalg Kommissorium 

 

Ad. 1 Introduktion 

Ole bød velkommen og orienterede om baggrunden for etablering af udvalget. 

 

Ad 2. Kommissoriet 

Kommissoriet er tiltrådt af selskabet. Der er ingen generelle indvendinger eller kommentarer til 

ordlyd og indhold. 

Forskningsudvalgets opgaver (§4) drøftedes én for én: 

 

Stk. 1 Stimulere forskning indenfor det samfundsmedicinske speciale 

 Oplæg: Der er sendt aktiviteter ud fra vores respektive institutioner, og det er dejligt at se, 

at der foregår meget rundt omkring. 

 Forslag: Oversigt over projekter, som har opnået støtte, publicerede artikler og relevante 

arrangementer, som kan lægges på hjemmesiden. Indhentes også fra medlemmer. 

Desuden også referater fra konferencer, herunder præsenterede abstracts og posters. 
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Stk. 2 Prioritering af samfundsmedicinske satsningsområder 

 Problem/spørgsmål: Vi skal sætte fokus på nogle underprioriterede områder, som vi finder 

er centrale ift. det samfundsmedicinske område. Vi skal sikre, at alle niveauer og instanser 

er repræsenteret, dvs. både socialmedicinen og den administrative medicin. 

 Forslag til emner 

o Det socialmedicinske arbejde på beskæftigelsesområdet 

 Underemner: Rehabiliteringsteams, ressourceforløb, som ikke fungerer, 

kontanthjælpsmodtagere osv.  

 Status: Claus har forsøgt at få centralt register op at stå, så vi kan være 

dataopsamlere, men det kan ikke lade sig gøre. Det skal gøres enkeltvis i 

kommunerne eller i samarbejde med STAR. 

o Funktionsevnevurdering 

o Vaccinationer: Får meget opmærksomhed i pressen, men får ikke forskningspenge. 

o Sundhedsvæsnets organisering 

 Beslutning: Punktet bliver fast på dagsordenen. Alle bedes tage to emner med til næste 

gang. Vi starter i første omgang dér om må så arbejde på at få sikret, at andre instanser 

også følger sig repræsenteret, f.eks. regionerne. 

Stk. 3 Internationalt forskningsniveau 

 Problem/spørgsmål: Vi går glip af megen viden, fordi vi ikke har fast opsamling. Vi står 

stærkt ift. registermæssig forskning, og bør profilere os på dette. Er der særlige steder, hvor 

vi kan profilere den samfundsmedicinske forskning? Aktuelt er der ikke megen tid på 

Hindsgavl til drøftelse af dette. 

 Forslag: Vidensopsamling fra kongresser. Ikke aktuelt noget konkret forslag, men et ønske 

om at understøtte samarbejde og udveksling af kontakter, herunder også internationalt. 

Selskabet bør gøre opmærksom på, at det findes og profilere det. Vi skal have vores egen 

session på Hindsgavl. 

 Beslutning: Enighed om forslagene. Tages op på kommende møde. 

Stk. 4 Skabe frugtbart og stimulerende forskningsmiljø 

1. Præsentation af forskningstræningsopgave til Hindsgavl 

o Beslutning: Alle H-læger forventes at præsentere deres forskningstræningsopgaver 

på Hindsgavl.  

2. Forskningens dag i samfundsmedicinen 

o Problem: Vi er få på hver afdeling og de yngre læger er ofte på gennemrejse. 

o Forslag: Samle yngre forskningsinteresserede kolleger en til to gange årligt med 

fremlæggelse af projekter, hjælp til at komme i gang, inspiration osv. 
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o Beslutning: Enighed om dette. Professorerne går videre med ideen ift. at få 

rammerne på plads med kadencer (gerne hvert halve år) og afklaring ift. ledelsen. 

Møde afholdes i januar. 

3. Forskning i HU-uddannelsesforløbet 

o Problem: Ønskværdigt med mulighed for at integrere forskning i H-uddannelsen. 

Der foreligger kun ad hoc—godkendelser. Kræver en ændring i målbeskrivelsen, 

hvis det decideret skal indgå i et H-forløb.  

o Forslag: Vi laver et oplæg til, hvordan forskning kan integreres i H-forløbet. Vi laver 

en vejledning til afdelinger om, hvordan de skaber et godt forskningsmiljø for 

uddannelseslæger og studerende, f.eks. med anbefalinger om projektvejledning, 

katalog osv. Med katalog menes oversigt over mindre projekter, som er egnede til 

forskningstræningsopgaver; dette findes allerede på flere afdelinger.  

o Beslutning: Claus går videre med overvejelser vedr. integrering af forskning i H-

forløbet. Vejledning til afdelinger drøftes på kommende møde. 

Stk. 5 Fremme samarbejdsrelationer på Fakulteterne og eksterne forskningsmiljøer 

o Status: Der er professorater på alle universiteter undtagen SDU.  

o Problemer: Der er ofte langt fra den samfundsmedicinske forskning til virkeligheden.  

o Forslag: Vi skal arbejde for at skabe mere sammenhæng mellem de teoretiske 

afdelinger og virkeligheden. Der skal afholdes møder, hvor parterne mødes, f.eks. 

session på Hindsgavl. I første omgang skal vi gøre opmærksomme på problemet 

ved f.eks. at formidle forskningen. 

Der skal udarbejdes nogle hensigtserklæringer omkring samarbejdet mellem 

universiteterne og de kliniske professorater. 

o Beslutning: Ole arbejder videre med hensigtserklæring. 

Stk. 6 Rapport i april måned 

 Ej relevant at drøfte aktuelt 

 

Ad. 3 Valg af formand og sekretær 

 Kirsten vælges som formand med Ole som backup. 

 Martine vælges som sekretær. Funktionen overgår til Camilla, når hun er igennem sit phd-

forløb.  

Ad. 4 Mødekadence 

Det besluttes, at vi møder hver 3. måned, hvoraf én af gangene er Hindsgavl. 

Ad. 5 Eventuelt 

 Martine etablerer en fælles dropbox til dokumenter.  
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 Formandsskabet arbejder videre med format for hjemmesidekonceptet 

 Der bliver stillet forslag om, at vi opstarter et fælles forskningsprojekt – tages op på 

kommende møder. 

 

13. oktober 2017 

Martine Aabye 


