
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde i Dasams mandag den 27. oktober 2014 

Deltagere: Jan, Anita, Ulrik, Ann-Kerstin, Heidi, Marie, Martin og Anne Grete  

Dagsorden:  

1.     Valg af referent 

2.     Godkendelse af dagsorden 

3.     Godkendelse af referat fra seneste møde 

4.     Bidrag til fastlæggelse af årshjul – emner til bestyrelsens arbejde det kommende år og prioritering heraf 

5.     Drøftelse  af økonomi 2014/2015, herunder især udfordringer omkring underskud på Hindsgavl konference 

6.     Drøftelse af Hindsgavlkonferencen 2015 

7.     Speciallægeuddannelsen: 

a.     Godkendelse af specialets nye faglige profil (vedlagt) 

b.     Drøftelse af udfordring omkring dimensionering og stillinger til rådighed (status ved 

Videreuddannelsesudvalget) 

c.     Ansøgning fra Videreuddannelsesudvalget om midler til temadag om den nye målbeskrivelse i 2015. 

Forventet udgift 15.000 kr. ved 30 deltagere. 

8.     Forventninger til konsekvenser af Sundhedsstyrelsens handlingsplan for Embedslægeinstitutionerne 

9.     Status fra øvrige afdelinger/enheder 

10.  Eventuelt 

1.     Valg af referent 

Anne Grete  

2.     Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3.     Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt 



4.     Bidrag til fastlæggelse af årshjul – emner til bestyrelsens arbejde det kommende år og prioritering heraf 

På bestyrelsesmøderne vil vi fremover sætte 1-2 emner fra årshjulet på dagsordenen. Bestyrelsen vil under punktet 

drøfte, om der er behov for efteruddannelse i forhold til specifikke temaer. Der udpeges en tovholder på hvert 

emne, som er ansvarlig for at komme med et oplæg til bestyrelsens drøftelse. 

Emner:  

 Samarbejde med specialet Arbejdsmedicin. Tovholder Marie, næste møde. 

 Embedslægeinstitutionens fremtid. Tovholder Jan og Marie, på relevant tidspunkt 

 Hvor er de samfundsmedicinske speciallæger ansat? Tovholder Heidi og Jan. 

 Miljømedicinens plads i specialet og på vores arbejdspladser. Tovholder Anne Grete 

 SME har som en del af det offentlige sundhedsvæsen monopol på samarbejdet med kommuner. Får det 

negative konsekvenser for specialet, såfremt SME også driver indtægtsdækket virksomhed på det private 

arbejdsmarked? Tovholder Anne Grete 

 Folkesundheden til debat – er der opgaver som specialet skal byde tydeligere ind på og er vi rustet til det i så 

fald? Tovholder på overordnet tema ”folkesundheden til debat” Anne Grete 

 Mental sundhed 

 Funktionelle lidelser 

 Ulighed i sundhed 

  

 Specialets plads i forebyggelse for børn og unge – socialpædiatri. Tovholder ? 

5.     Drøftelse af økonomi 2014/2015, herunder især udfordringer omkring underskud på Hindsgavl konference 

Baggrunden for underskuddet fra Hindsgavl konferencen blev drøftet. Det fik ikke betydning for deltagerantallet, at 

deltagerbetalingen ved sidste konference blev reduceret. Fremover skal deltagerbetalingen modsvare de reelle udgifter 

til Hindgavl. Der skal rettes henvendelse til DSFF og LVS mhp. mulige bidrag til konferencen. At næste konference 

afholdes torsdag-fredag forventes at øge deltagelsen. Bestyrelsen ønsker fortsat, at medlemmer i mindre omfang har 

mulighed for at søge om fritagelse for betaling, og disse fripladser skal medregnes i kostprisen.  

6.     Drøftelse af Hindsgavlkonferencen 2015 

Der var enighed om at give støtte til planlægningsgruppens videre arbejde med emnet evaluerings- og 

implementeringsforskning. Mulig overskrift til konferencen ”Fra ord til handling”. 

7.     Speciallægeuddannelsen: 

a.     Godkendelse af specialets nye faglige profil (vedlagt) 

Godkendt med den tilføjelse at det præciseres, at det ikke er en forudsætning for ansættelse i 

samfundsmedicinsk hoveduddannelse, at ansøger har relevante kompetencer på alle 4 niveauer 

indenfor alle 7 lægeroller. 

 b.     Drøftelse af udfordring omkring dimensionering og stillinger til rådighed (status ved 

Videreuddannelsesudvalget) 

Udannelsesudvalget er i gang med at lave en opgørelse. Udfordringen er at få sat tal på antal opslåede og 

besatte I-stillinger. Anita præsentere data på næste møde. 

c.    Ansøgning fra Videreuddannelsesudvalget om midler til temadag om den nye målbeskrivelse i 2015. 

Forventet udgift 15.000 kr. ved 30 deltagere. 



Der var stor tilslutning fra bestyrelsen om relevansen af en sådan temadag. I lyset af underskuddet fra 

Hindsgavl, skal der dog tænkes alternativer mht finansiering. Ulrik arbejder videre med muligheder 

for betaling – herunder evt. drøftelse af betaling med DSFF. Om nødvendigt kan vi reducere 

udgifterne ved at holde temadagen på fx Ulriks afdeling i stedet for på et konferencecenter. 

 

 

8.     Forventninger til konsekvenser af Sundhedsstyrelsens handlingsplan for Embedslægeinstitutionerne 

Afventer udviklingen. 

9.     Status fra øvrige afdelinger/enheder 

Drøftet kort, herunder overblik over uddannelsesstillinger. 

10.  Eventuelt 

Næste møde i januar 2015 efter Doodle afstemning udsendt af Jan. 

  

 


