
Bestyrelsesmøde i DASAMS d. 8. juni 2010. 

 

Tilstede: Ole Refstrup, Tine Boesen Larsen, Ulrik Steen og Dorte Lange Høst 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Opfølgning på punkterne fra b-møde 11. februar 2010 

3. Hindsgavlmødet, opsamling vedr. praktiske forhold 

4. Generalforsamling, herunder regnskab 2009 og budget 2011 

5. FYSAM 

6. Nyt  fra uddannelsesudvalget 

7. Nyt fra regionerne 

8. Evt. 

 

Ad 1. 

Dorte blev valgt. 

Ad 2.  

Tine informerer om, at det efter aftale med Lægelig uddannelse, region Syd, nu er muligt at opslå 

hoveduddannelsesforløb for samfundsmedicinske uddannelseslæger i regionen på arbejdspladser, hvor der 

kun er én speciallæge i samfundsmedicin ansat. 

Imidlertid har krav om økonomiske besparelser i bl.a. Odense Kommune forsinket processen. Tine er 

optimistisk og håber at der i sensommeren/efteråret 2010 vil blive slået H-stillinger op i region Syd. 

Ulrik har talt med Ann Kryger, arbejdsmedicinsk klinik, BBH, som er positivt stemt for at slå en 

samfundsmedicinsk uddannelsesstilling op, der kan tilgodese socialmedicinske opgaver og kompetencer. 

Dette kunne opfylde et ønske om at forbedre mulighederne for at blive samfundsmediciner i region Øst 

med en socialmedicinsk profil. Der arbejdes videre med dette. 

Ulrik orienterer om, at arbejdet med at skabe ”returdage” i de kliniske ansættelser fortsætter. En skrivelse 

til de kliniske afdelinger er under udarbejdelse. 

Ad 3. 

De sidste praktiske opgaver blev fordelt. 

Ad 4. 

Mhp. valg af dirigent til generalforsamlingen peger bestyrelsen på Jens Tølbøl eller Kirsten Fonager. 



På valg er Ulrik Steen, Tine Boesen Larsen og Berit Andersen. Desuden er der fortiden en ubesat 

bestyrelsesplads. Dorte Lange Høst er ikke på valg. Der skal således vælges 4 bestyrelsesmedlemmer (alle 

blandt speciallæger i samfundsmedicin) samt 2 suppleanter, hvoraf den ene kan vælges blandt læger under 

uddannelse. 

Derudover skal der vælges medlemmer til uddannelsesudvalget, hvilket ifølge vedtægterne sker en gang 

om året. 

Bestyrelsen forslår, at der til årets generalforsamling desuden dannes et udvalg for læger under 

uddannelse, et Hindsgavl-udvalg, et forskningsudvalg samt et efteruddannelsesudvalg. Dette naturligvis 

under forudsætning af, at nogen ønsker at lade sig vælge til disse udvalg. 

Ole Refstrup gennemgår regnskabet, som det vil blive fremlagt på generalforsamlingen til Hindsgavlmødet i 

næste uge.  

Budgettet for 2011 bliver ikke på dette møde diskuteret. 

Ad 5. 

Ulrik har modtaget mail fra formand Henriette Klarskov, som skriver, at hun forventer, at FYSAM erstattes 

af et udvalg under DASAMS, men at der endnu ikke er planlagt en generalforsamling, hvor FYSAM formelt 

nedlægges.  DASAMS bestyrelse vil under alle omstændigheder tage initiativ til i forbindelse med den 

forestående generalforsamling at oprette et yngre-læge-under-uddannelseudvalg. 

Ad 6.  

Der har været afholdt evalueringsmøde i kursusudvalget efter første runde af det fælles hovedkursusforløb. 

Mangler endnu et modul inden hele forløbet er afsluttet. Generel enighed om, at det overvejende har 

fungeret godt.  Nogle kritikpunkter fra de samfundsmedicinske kursister er blevet noteret og vil blive 

inddraget i planlægningen af næste kursusforløb, der også i hele sin udstrækning vil blive gennemført fælles 

med arbejdsmedicinerne. Underviserne og undervisningsformen vil især undergå en kritisk revision. Kurset 

vil blive komprimeret til 2 år og man kan derfor ikke ”stå på” undervejs. De eventuelle praktiske problemer, 

der måtte opstå for nogle i forbindelse med denne ændring vil blive løst hen ad vejen. 

Ad 7. 

Se under pkt. 2 

I Nord har forskningstræningsmodulet været drøftet på et følgegruppemøde og har resulteret i at PKL 

Henrik Bøggild vil tage kontakt med Øst for et muligt fælles forløb, for at sikre tilstrækkelig volumen af 

kursister. 

Ad 8. 

Intet 

 


