Referat af generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, Hindsgavl Slot, 18. maj 2018.
1. Valg af dirigent og referent
Bente Møller blev valgt som dirigent og Line Sylvest Rasmussen som referent. Ordstyreren
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, dagsorden var udsendt rettidigt, og der
ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.
Det blev bemærket, at der i år var 80 deltagere til generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
Formand Marie Brasholt læste beretningen op. Beretningen kan ses på selskabets hjemmeside.
Der blev fra flere deltagere spurgt til, hvor diskussionen lå i forhold til sammenlægning af
specialerne arbejdsmedicin og samfundsmedicin. Dette blev drøftet ved fælles bestyrelsesmøde med
Dansk Arbejdsmedicinsk Selskab (DASAM) i januar 2018. Der er fortsat et ønske om
sammenlægning fra arbejdsmedicinernes side. DASAMS finder kun, at en sammenlægning er
interessant, hvis alle dele af specialet kan se en fordel heraf. Udredningen for 3 år siden fandt ikke,
at det var tilfældet, og der er ikke tilkommet nye argumenter.
Det blev derudover oplyst, at Arbejdsmedicinerne ikke har været interesseret i at deltage i den nu
pågående evalueringen af kursusrækken, som vi er fælles om at afholde.
Der blev fra salen spurgt til hvor langt opgaven med kommunallægeudvalg var nået. MB oplyste, at
der er et kommissorie på hjemmesiden.
3. Beretning fra udvalg
Uddannelsesudvalget:
Anne Mette Dons fremlagde udvalgets beretning, som kan ses på selskabets hjemmeside.
Uddannelsesudvalgets årlige temadag afholdes den 14. september 2018 på Socialmedicinsk Center,
Frederiksberg. Temaet er ”Kompetencevurdering i samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse”.
Følgende problematikker blev efterfølgende rejst fra deltagere i generalforsamlingen:
 De socialmedicinske afdelinger i øst har svært ved at rekruttere speciallæger i
samfundsmedicin, og derfor ansættes læger med andet speciale. Det er ligeledes vanskeligt
at rekruttere samfundsmedicinske speciallæger i administrative stillinger. Der var ønske om
at den kommende bestyrelse bidrog til at dimensionering af speciallæger generelt blev øget.
Det blev forslået, at YSAM kontaktes med henblik på drøftelse af, hvorfor yngre
samfundsmedicinere vælger den ene gren i specialet fremfor den anden gren.
 Det blev stillet spørgsmål til, hvordan opnåede kompetencer vurderes i ansættelsesudvalget
til hoveduddannelsesstillinger. Hertil oplyste AMD at et nyt ansættelsesprocedure-skema
med udvalgte kriterier vil blive afprøvet ved næste ansættelsesrunde af H-læger. En deltager
opfordrede til, at inddrage motivationen hos de ansøgende uddannelseslæger, såvel som
opnåede kompetencer i forbindelse med rekruttering.



Udformning og sammensætning af hoveduddannelsen blev også drøftet. Der er et stort
ønske fra YSAM om større valgfrihed. Uddannelsesudvalgets nye forslag til H-forløb er
som følger: 12 måneders administrativ ansættelse, 12 måneders socialmedicinsk ansættelse,
2x6 måneders klinisk ansættelse og 12 måneders ansættelse, som er fastlagt, men som evt.
kan skiftes ud med en anden end den planlagte, i tilfælde af at H-lægen ønsker det. YSAM
har overfor uddannelsesudvalget udtrykt enighed om forslaget. Uddannelsesregion Nord
udtrykte tilfredshed med deres aktuelle forløb og bekymring over evt. ændringer, som Nord
ikke var fortaler for. Uddannelsesregion Øst forholder sig positivt til uddannelsesudvalgets
forslag. Uddannelsesudvalget tager samtlige inputs med videre i arbejdet.

Forskningsudvalget:
Kirsten Fonager fremlagde udvalgets beretning, som kan ses på selskabets hjemmeside.
Udvalget er nyt og kommissoriet kan ses på hjemmesiden. Udvalgets opgaver er blandt andet at
stimulere forskning indenfor det samfundsmedicinske speciale, at rådgive bestyrelsen, samt at
bidrage til at styrke selskabets forskningsrelationer.
Den første årlige forskningsdag for samfundsmedicinske uddannelseslæger bliver afholdt den 11.
oktober på DEFACTUM, Aarhus.
Indførelsen af et særskilt H-forløb med fokus på forskning blev drøftet. Det blev oplyst, at der kan
være et problem med ren forskning, idet der fortsat er kompetencer der skal opnås.
Det blev oplyst, at STPS har flere uddannelseslæger med en forskningsdag om ugen.
Hindsgavludvalget:
Martin Lindhart Nielsen fremlagde udvalgets arbejde.
Der blev takket for, at så mange har deltaget i årsmødet 2018 (139 deltagere).
Næste årsmøde er planlagt til den 6.-7. juni 2019. Lokale er allerede booket.
Postersessionen gentages næste år. Der blev opfordret til, at alle forskningstræningsopgaver
præsenteres som en poster.
Martin trækker sig fra udvalget, formentlig fortsætter øvrige medlemmer, men der er fortsat plads til
nye medlemmer. Marianne Jespersen takkede Martin for hans indsats.
YSAM: v. formand for YSAM, Martine Grosos Aabye
YSAM er blevet til et udvalg under DASAMS. Der foreligger kommissorie, som kan ses på
hjemmesiden. YSAM holdt årsmøde den 17. juni på Hindsgavl Slot. Mange nye medlemmer blev
optaget. Martine trækker sig som formand, ny formand udpeges ved næste møde. Det tilstræbes at
der udpeges ny formand hvert år, med skift mellem regionerne.

Der arbejdes bl.a. på at arrangere en årlig national uddannelsesdag og på at sikre ensartet kvalitet af
uddannelsen på tværs af landet, hvor Region Syd har særlige udfordringer. Der samarbejdes med
bestyrelsen omkring dette.
Det er et ønske om at både uddannelseslæger og afdelingslæger kan indgå i YSAM.
Udvalg vedr. kommunallægeligt arbejde:
Marie Brasholdt fortalte, at der ikke er afholdt møde siden sidste år.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
Agnethe Vale Nielsen fremlagde regnskabet, da Bolette Søborg ikke var tilstede. DASAMS har
generet et økonomisk overskud. En betydende del af overskuddet skal bruges til evaluering af
kursusrækken ved brug af eksterne evaluatorer, hvilket forventes at koste ca. 150.000 DKK.
5. Fastsættelse af kontingent
Det fastholdes, at der ikke skal være et særskilt gebyr til DASAMS i tillæg til gebyret til DSFF.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Intet indkommet.
7. Valg af medlemmer til Det lægelige uddannelsesudvalg
Astrid Haack Josefsen, Lise Vestergaard Jespersen, Torben Hærslev, Christina Raun-Petersen og
Astrid Permin blev valgt som nye medlemmer.
8. Valg af bestyrelse
Marie Brasholt, Bolette Søborg, Ulrik Steen og Bernadette Guldager (suppleant) genopstiller ikke.
Torben Hærslev, Dorte Balle Rubak og Mette Jespersen (tidl. suppleant) blev valgt til bestyrelsen af
en enig generalforsamling.
Marianne Søborg Nielsen og Eva Benfeldt blev valgt som suppleanter.
Der var drøftelse om valg af medlemmer til bestyrelsen, der ikke var speciallæger eller kommende
speciallæger i samfundsmedicin. Vedtægterne om valg til bestyrelsen blev læst op. Det er en
forudsætning for at indtræde på en bestyrelsespost, at man er speciallæge i samfundsmedicin. Der er
ikke krav om, at suppleanter er speciallæger i samfundsmedicin, men en suppleant kan ikke træde
ind på en bestyrelsesposter ved forfald, hvis de ikke opfylder de gældende krav i vedtægterne. Den
ene suppleant skal være speciallæge og den anden suppleant kan være fx være uddannelseslæge
eller fra et andet speciale. Eva Benfeldt er speciallæge i dermatologi. Der blev rejst ønske om, at
den kommende bestyrelse drøfter om vedtægterne evt. skal ændres.

9. Evt.
 Der kom et forslag om opslag af navne på nye H-læger på selskabets hjemmeside, hvor de
bliver budt velkommen i specialet. Bestyrelsen vil drøfte sagen.
 Det blev oplyst at den kommende vejledning fra Sundhedsstyrelsen om funktionelle lidelser
opprioriterer det socialmedicinske fokus. Der blev opfordret til, at alle regioner samarbejder
om at bidrager til at fastholde dette fokus.
 Marie Brasholt blev takket for sin store indsats som formand.

