
Referat af bestyrelsesmøde i DASAMS den 26.11.15 
 
 
Referent AMD 
Tilstede: Agnete Vale Nielsen, Rikke Hinge Carlsson (til punkt 2), Margit Nørgaard, Marie 
Brasholt og Mette Dons 
Afbud: Ulrik Steen, Synne Øhrberg, Bolette Søborg og Andreas Bjerrum 
 

1) Valg af referent og ordstyrer 
Mette refererer og Marie ordstyrer. 
 

2) Opdatering af bestyrelsen vedr. Yngre Læge-udvalg. 
Rikke fortalte, at udvalget havde haft et videomøde 12. august med deltagere fra øst og vest. 
Der foregik generelt meget fagligt for yngre læger, men der var ingen koordinering på 
landsplan. Udvalget vedtog at skrive noget samlet til hjemmesiden for at skabe en indgangsport 
for interesserede, bl.a. hvem uddannelslægerne aktuelt er, hvor de er og hvornår der er 
besøgsdage mv. Når det er klart, sendes det til Ole. Indtil videre er ambitionen blot at 
koordinere og at holde hjemmesiden opdateret. Udvalget vil mødes på Hindsgavl og en gang 
mere om året. De er interesseret i en national introdag en gang om året, indholdet ønskes at 
være ”karriererådgivning”- hvad bliver man som samfundsmediciner og også gerne basal teori 
teori og case-baseret undervisning– altså 3 ben. Undervisere skulle både være 
hoveduddannelseslæger og ældre speciallæger. Det må være de yngre læger, der afgør behovet. 
Dette videreformidles til uddannelsesudvalget af Mette. Mette vender lige de faktiske forhold 
med Anita, da det stadig er lidt uklart, hvad uddannelsesudvalget allerede har gang i. Rikke 
fortalte, at det gamle FYSAM stadig eksisterer inkl. en kassebeholdning på ca. 15.000 kr., da 
selskabet ikke formelt er opløst. Marie tager kontakt til Mads Frellsen mhp, om der er noget vi 
skal assistere med.  
 

3) Opfølgning på eventuelle løse ender fra sidste møde  
Nyhedsbrev er stadig på stand by grundet tidsnød hos alle. 
Kronik er strandet ved afslag fra Politiken, det drøftes om vi skal skrive det meget mere skarpt 
for at få dagbladene interesseret, eller satse på fagskrifter. Vi beslutter at satse på UfL og Mette 
går videre med længde, opdatering og kontakt til UfL. 
 

4) Nyt fra formanden, herunder nyt fra LVS 
Der har netop være repræsentantskabsmøde, Marie deltog. Ny formand blev valgt:Henrik 
Ullum, LVS er nu kommet på facebook. LVS opfordrede alle selskaber til at overveje 
relevansen af habilitetserklæringer, som kan være aktuelt for os også. Det må vi drøfte, når vi 
skal lave vedtægtsændringer. DSFF har habilitetserklæringer for deres bestyrelsesmedlemmer.  
Nationale kliniske retningslinjer og forholdet mellem de som selskaberne laver og SST’s 
arbejde, LVS kommer med snarlig udmelding. 
Der er kommet en henvendelse fra Svend Lings om vores holdning til aktiv dødshjælp; svaret 
der er blevet givet er at vi ikke har forholdt os til problematikken.  
 



5) Nyt fra DSFF v. Mette 
Der var bestyrelsesseminar i Børkop den 8. og 9. november, hvor adskillige emner blev drøftet, 
bl.a foreningens formål, hvordan vi skulle brande os selv og hvordan vi kunne være aktive 
udadtil og få mere indflydelse. Indtil nu har foreningens formål været beskrevet i 5 
indsatsområder, spørgsmålet er, om foreningen med fordel kan lægge sig op af EUPHAs 4 
søjler ”research, policy, practice, education”. Det var der stor enighed om, men der skulle 
gøres mere ud af det administrative, end EUPHA gør.  
Folkesundhedskompasset blev også drøftet. De udvalgte indikatorer havde været taget op 
på folkesundhedsdage og der var kommet mange input også mange, der gjorde, at 
indikatorerne skulle tænkes noget om.  
Mette deltog kun den 1. dag. 

 
6) Underudvalg 

a. Hindsgavl –  gruppen har holdt møder og barsler med temaer. 
b. Forskningsudvalg – Ole Steen Mortensen har ikke ladet høre fra sig, Ulrik kontakter 

ham. 
Uddannelsesudvalg- Uddannelsesudvalget har efter at Anita Ulvsgaard Sørensen har 
trukket sig fra formandsposten pga andre arbejdsopgaver konstitueret sig med Anne 
Mette Dons som formand, Dorthe Goldschmidt som hovedkursusleder samt Jeppe 
Nørgaard Rasmussen som hovedkursusassistent (formandsassistent/ næstformand, hvis 
denne post tilføjes, når vedtægterne i DASAMS revideres). Bestyrelsen skal være 
opmærksom på, at det ikke er alle H-forløb, der har den ønskede  vægtning mellem 
administrative og socialmedicinske ansættelser.  

 
7) Forslag fra Nanna Læssøe vedr. Karrieredag 

Forespørgslen drejer sig om betaling af udgifter til poster mv. til Karrieredag, en udgift på 500-
1000 kr pr uddannelsessted pr år. Det vil vi gerne betale (op til 1000,- pr. sted til hvert af de fire 
uddannelsessteder). Marie svarer Nanna og giver Ole besked. De andre uddannelsesregioner 
orienteres om denne beslutning gennem formand for uddannelsesudvalget (Mette). Det blev 
endvidere besluttet at dække Nannas udlæg for 2015, i alt ca. 750 kr. 
 

8) Valg af repræsentanter til UEMS 
Der er nu to ledige pladser, eftersom Anita ikke ønsker at fortsætte, og Henrik Sælan ikke 
længere repræsenter Embedslægeforeningen og de ikke ønsker pladsen i denne omgang. Den 
ene plads går til formand for uddannelsesudvalget (Mette) og den anden plads til Agnete, og vi 
håber dermed, at forbindelsen er fremtidssikret. Marie melder navnene ind til Lægeforeningen. 
Det er aftalt med  Embedslægeforeningen, at de skal tilbydes pladsen tilbage, når der skal 
vælges/indstilles på ny. 
 

9) Drøftelse af revision af vedtægter v. Margit 
Arbejdet er i proces og Margit, Synne og Andreas har aftalt proces og der er møde i januar. Der 
er enighed om, at vedtægterne skal være rummelige, så de kan holde længe. 
 

10) Udvalg om kommunalelæger  



 Ulrik har indsigt i problematikken, men fik akut forfald til mødet i dag. Vi afventer Ulriks 
deltagelse til næste møde og beder om han stiller med et lille oplæg til næste b-møde. 
 

11) Temaer for næste møde og mødedato 
Vedtægter, kommunal-lægelig rådgivningsudgaver (sundhedskoordinatorer) 
Agnete sender doodle vdr. Mødedatoer for de næste to møder så de er på plads. Vi prøver i uge 
5 og et andet i god tid inden Hindsgavl. 
 

12) Eventuelt  
Intet til dette punkt. 


