DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

Årsmøde 2019 - Reformer og Udfordringer i Sundhedsvæsenet
Hindsgavl Slot 6. - 7. juni 2019
Åbent for tilmelding nu!
Der tegner sig et sundhedspolitisk varmt forår. Regeringen har udsendt et oplæg til en sundhedsreform med både
strukturelle, indholds- og prioriteringsmæssige elementer. Årsmødets første dag fokuserer på en faglig drøftelse af
problemerne i sundhedsvæsenet og udsigten til, om reformen kan løse dem.
Der tales om overflytning af kronikerne til ”det nære sundhedsvæsen”, 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre
ambulante besøg, flere patientrettigheder, bindende standarder og nye organisationsformer i primærsektoren.
Kan kommuner og almen praksis løfte opgaverne? Hvad med den lægemangel, vi ser i praksissektoren og de
21 sundhedsfællesskabers funktionsduelighed? Hvad betyder en reform for samfundsmedicinen?
Professor i Sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen og Lægeforeningens Formand Andreas Rudkjøbing vil være blandt
oplægsholderne.
Årsmødets anden dag fokuserer på en anden type udfordring for sundhedsvæsenet, nemlig befolkningens og
patientgruppers relation, manglende accept af eller ligefrem mistillid til den sundhedsfaglige ekspertise. Funktionelle
lidelser, sociale epidemier, HPV- vaccinen og cannabissagen er blandt eksemplerne på patienter med uforklarlige
symptomer, problempatienter og sårbare patientgrupper. Svigter systemet dem, og kan vi gøre det bedre uden at give
køb på faglighed og fornuft? Oplæg bl.a. fra Ane Vind, overlæge ph.d, Helene Probst, enhedschef i Sundhedsstyrelsen og
Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.
Programmet omfatter også postersession og inspirationens time og - som altid - inspirerende og hyggeligt fagligt samvær.
For indsendelse af abstract til posterpræsentation se her
Deltagerpriser:
Overnatning i enkeltværelse - Medlem af DASAMS kr. 4.600,00 - Ikke medlem af DASAMS kr. 5.400,00
Pladserne på Hindsgavl tildeles i tilmeldingsrækkefølge. Hvis der tilmeldes flere deltagere, end der er plads til på Hindsgavl Slot, vil de overskydende blive anvist andet hotel i Middelfart. Deltagere, som deler et dobbeltværelse, er dog sikret
indkvartering på Hindsgavl. Der er 250 kr. rabat pr. deltager i dobbeltværelse.
DASAMS bestyrelse udbyder et lille antal fripladser til mødet. Begrundet ansøgning sendes til selskabets formand Torben
Hærslev haerslev@live.dk
Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at man er medlem af selskabet og at man medsender dokumentation
for, at arbejdsgiveren ikke vil dække udgiften.
Du kan tilmelde dig her: https://www.tilmeld.dk/HI19
På gensyn på årsmødet 2019
DASAMS bestyrelse og årsmødeudvalg.

