
Referat af bestyrelsesmøde i DASAMS  

Tirsdag d. 22. december kl 13.30 – 16  

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra seneste b-møde 

Godkendt 

 

3) Valg af referent 

Dorte vælges 

 

4) Hindsgavlmødet: a) Dato, b) tema, c) oplægsholdere, d) annoncering etc. etc. 

a) Næste Hindsgavlmøde finder sted d. 17. og 18. juni 2010 

 b) Mødets tema: Uddannelse (i en bred forstand). Følgende overskrifter nævnes på dagens møde:  

 Efteruddannelse (kurser, fokuserede ophold etc.) 

 Speciallægeuddannelsen (kurser, klinikker etc.)  

 Forskning (ph-d, evaluering, udvikling, kvalitetssikring etc.)  

 Rekruttering (branding, specialernes dag etc.)  

 Karriereprofil/den personlige retning,  

 Internationalt perspektiv (UEMS)  

 Øst/Vest/Syd-forskelle 

 Udvalg under DASAMS  

 

Modellen for mødet bliver som sidste år. Det aftales, at bestyrelsen i løbet af januar overvejer, 

hvem vi kender, der kan sige noget/vide noget om emnerne fra listen ovenover. 

c) Som foredragsholder til dag 1 foreslås Kjeld Fredens (http://www.athenas.dk/kjeld-fredens-

foredrag-hjernen.htm) 

d) Tine vil sørge for at tidspunktet for mødet annonceres på hjemmesiden i forbindelse med 

næste nyhedsbrev 

 

5) Samarbejdskontrakt vedr. fælles efterudd.kursus med børn- og ungelægefraktionen 

 Kontrakten gennemgås. Ulrik vil sørge for at den forhandles på plads i overensstemmelse med 

bestyrelsens ønsker. Tine arbejder videre i udvalget med udgangspunkt i kontrakten. 

 

 

 

http://www.athenas.dk/kjeld-fredens-foredrag-hjernen.htm
http://www.athenas.dk/kjeld-fredens-foredrag-hjernen.htm


6) Ansøgning fra kommunallægerne om midler til hjemmeside 

Der er ansøgt DASAMS´s bestyrelse om økonomiske midler til oprettelse af en hjemmeside: www. 

kommunallæge.net, der bl.a. er tænkt at skulle fungere til videns- indsamling og deling. 

Bestyrelsen beslutter ikke at imødekomme ansøgningen. Ulrik udarbejder et afslag. 

 

7) Nyt fra uddannelsesudvalget 

 Uddannelsesudvalget har travlt. Der arbejdes med planlægning af de kommende speciallægekurser, 

ligesom der så småt er taget hul på arbejdet med revidering af målbeskrivelsen 

 

8) Nyt fra DSFF 

EUPHA holdes i Danmark i 2011 i Bella Centret. Der er derfor i 2011 intet Nyborg-møde. 

Ulrik opfordrer til, at vi i bestyrelsen overvejer hvilken rolle, vi ønsker at spille i forbindelse med 

EUPHA. Bl.a. bør vi forholde os til, i hvilket omfang vi vil tage initiativ til et samarbejde med de andre 

nordiske lande – f.eks. i form af en prækonference. 

 

9) Status vedr. målbeskrivelsen 

 Målbeskrivelsen er på dagsordnen flere steder, som allerede nævnt i Uddannelsesudvalget men 

også til Følgegruppens møde i januar. Man er begge steder opmærksomme på, at der er et stort 

behov for at prioritere revisionen af beskrivelsen af de kliniske ansættelsers mål højt. 

 

10) Status på uddannelsesafdelinger og rekruttering 

 Tine fortæller, at de har store problemer i Uddannelsesregion Syd med at få oprettet et varieret 

udbud af ansættelsessteder for uddannelseslæger. Dette skyldes, at reglen om, at mindst 2 

speciallæger skal være ansat på en sådan arbejdsplads, håndhæves særligt i Region Syd. 

 Bestyrelsen vil gerne støtte, at der i højere grad kan dispenseres fra denne regel til fordel for 

uddannelsesmulighederne i Syd. Ulrik vil følge op på dette. 

 

11) Stillingsopslag på laegejob.dk 

 Der er for nylig sendt mail fra Lise Møller, Lægeligvidereuddannelse, region Øst til ansvarshavende 

for lægejob.dk, hvor der anmodes om, at der snarest kan opslås stillinger for læger med ansættelse i 

kommunerne 

 

12)  Opdatering af hjemmesiden 

 Tine vil umiddelbart efter dagens møde sørge for at bestyrelsens nye konstituering updateres på 

DSFF´s hjemmeside. 

 Berits nye arbejdsadresse: Afdeling for folkeundersøgelser, Regionshopspitalet Randers, tlf 

89103380, e-mail: berand@rm.dk 



 

13) Den samfundsmedicinske tænketank 

 Ulrik fremfører, at en tænketank i sit væsen er en kontinuerlig arbejdende proces, og har et ønske 

om at den samfundsmedicinske tænketank fortsat holdes i live. Dette forudsætter naturligvis, at der 

er et engagement blandt selskabets medlemmer. Der foreslås, at der forud for næste 

generalforsamling udarbejdes et oplæg og evt. kommissorium for dette arbejde. 

 

14) Selskabets engelske betegnelse 

 Bestyrelsen vil overveje følgende to muligheder: 

 Danish Society of Public Health Doctors 

  Danish Society of Public Health Medicine 

 

15) Dato for næste b-møde 

 Næste møde i DASAMS bliver 11. februar 2010 kl. 16.30 

 

16) Evt. 

Dorte orienterer om, at FYSAM ikke gennemførte en generalforsamling i december som planlagt. 

Ulrik vil tage kontakt til foreningens formand Henriette Klarskov for at høre, hvordan hun ser 

FYSAM´s fremtidige rolle 

Ulrik er blevet opfordret til at DASAM stiller en repræsentant til Specialerådet. Berit vil overveje at 

tage denne opgave, når vi ved lidt mere om omfang og indhold af denne. 

Jill efterspørger om muligheden for retur-dage for uddannelseslæge i kliniske ansættelser er kommet 

nærmere. Ulrik vil forfølge spørgsmålet. 

Tine orienterer om, at de små specialer i Region Syd med hjælp Lægelig Uddannelse er gået 

sammen om at afvikle de specialespecifikke forskningstrænings-dage (”modul 3”). Således er hele 

forskningstræningsforløbet for uddannelseslæger nu på plads. 

Jill meddeler, at hun udtræder af bestyrelsen, da hun efter endt introduktionsstilling i 

Sociallægeinstitutionen vælger at søge over i et andet speciale. 

 

 

Således refereret 

27. dec. 2010 

Dorte lange Høst 

  

 


