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BESTYRELSEN 

 

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 4. august 2021 kl. 16.00-17.30 

 
Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Mette Jespersen (kasserer), Karsten Thielen, Dorte Balle Rubak, Eva Benfeldt 

Sted: Teams 

 

Afbud: Marianne Jespersen (næstformand), Martine Aabye (sekretær), Anne Hansen (suppleant) 

 

Referat 

 

1. Valg af mødeleder og referent (B) 

Dorthe er mødeleder. Da Martine ikke deltager, medvirker alle til at skrive referatet. 

 

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (D) 

Godkendt 

 

3. Speciallægerevision v/ Dorthe (D/B) 

Efter sidste bestyrelsesmøde har Dorthe og Mette arbejdet videre på det første udkast til 

princippapir. Det reviderede udkast er et oplæg til generalforsamlingen mhp. at kunne 

drøfte mulige scenarier for en revision af speciallægeuddannelsen. Hvis Sundhedsstyrelsen 

udsender kommissorium for arbejdet vedrørende samfundsmedicin og arbejdsmedicin 

inden generalforsamlingen, vil notatet bliver tilrettet. 

 

Dorthe har talt med Steen Jespersen fra Sundhedsstyrelsen. Det er besluttet, at Det 

Nationale Råd for Lægers videreuddannelse skal mødes igen, før der udsendes 

kommissorium. Dette sker den 9. september 2021. Steen Jespersen forventer, at vi har 

kommissoriet inden generalforsamlingen. 

 

Aftale om proces: 

Mette genudsender princippapiret til bestyrelsen, som skriver tekst (ikke kun kommentarer, 

men færdigformuleret tekst) ind i dokumentet. Deadline for kommentarer fra 

bestyrelsesmedlemmer er den 25. august til Mette. Herefter kan vi kort vende det til næste 

bestyrelsesmøde den 8. september 2021. Dorthe har indkaldt til et yderligere 

bestyrelsesmøde den 29. september 2021, hvor vi forhåbentlig har kommissoriet fra SST 

og dermed kan eftersende bilaget mhp. drøftelse på generalforsamlingen. 

 

4. Mulige invitationer til udsendelse til medlemmer (D/B) 
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a. Invitation fra Danske Regioner til at indstille projekter til et nationalt Lærings- og 

Kvalitetsteam. Frist 27. august. (D)  

Vi udsender ikke denne til medlemmerne. 

b. Kvalitetskonferencen – Call for abstracts. Frist 15. september (D) 

Martine beder Ole om at udsende denne til medlemmerne. 

 

5. Finansiering af medlemmers deltagelse i DSFFs Folkesundhedsdage v/ Dorthe 

Udsættes til drøftelse af ny bestyrelse. 

 

6. Projekt 'Nyt logbog.net og evaluer.dk' v/ Dorte og Anne (O) 

Intet nyt vedrørende dette. 

 

7. Speciallægers kompetencer inden for sociallægeligt samarbejde v/ Karsten (O) 

Vores forespørgsel har været vendt i lægeforeningens attestudvalg, som kunne genkende 

problemstillingen og indhentede en nærmere vurdering fra YL’s almen praksis udvalg. Her 

ser man ligeledes udfordringer for de praktiserende læger og udvalget forslog en række 

praktiske tiltag for at forbedre viden og håndtering af attester, som attestudvalg nu vil tage 

stilling til. DASAMS har tilbudt sig at bidrage med faglig input. Nærmere aftales efter 

sommerferie med lægeforeningens ansvarlig konsulent. 

 

8. Årsmøde – evt. afmelding indenfor fristen v/ Marianne (B) 

Bestyrelsen er enige om, at vi fastholder årsmødet. Dorthe har bedt Ole om at orientere 

medlemmerne om, at deadline for ansøgning om friplads er den 1. september 2021. 

 

9. Deltagelse i VELUX netværksmøde om rehabilitering (B) 

Dorte og Karsten deltager. Dorte skriver til VELUX netværket om dette. 

 

10. Punkter til skriftlig orientering (O) 

a. Nyt fra formanden v/ Dorthe 

Intet nyt. 

 

b. Nyt fra kasserer v/ Mette 

Der har været udgifter (rente og gebyr) på i alt 613,03 kr. 

DASAMS har således pr.  13. juli 2021 et indestående på 342.886 kr., hvoraf de 

17.162,74 kr er disponeret til YSAM. 

 

c. Nyt fra udvalg 
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i. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine 

Der er afholdt møde d. 21. juni 2021. Planlagt møde i april 2021 måtte 

aflyses. 

Der pågår et arbejde om tekst til hjemmesiden.  

Næste møde afholdes 17. august 2021. 

 

ii. Nyt fra årsmødeudvalget v/ Marianne 

Se ovenfor. 

 

iii. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne 

Intet nyt 

 

iv. Nyt fra Uddannelsesudvalget v/Dorte 

Mødet i juni blev aflyst, da der ikke var punkter til dagsorden. 

Aktuelt er udvalgets opgaver at udarbejde et årshjul, ansætte ny 

hovedkursusassistent og forsøge at finde en kandidat til hovedkursusleder. 

Den nationale uddannelsesdagen bliver 3.12.2021 i Århus. 

Næste møde i udvalget er 1.9.2021. 

 

d. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS 

i. Nyt fra DSFF v/ Marianne og Dorthe 

Marianne deltog i DSFF- bestyrelsesseminar 17. juni. Hovedemner var om 

fastholdelse af årsmøde i September samt ønske om flere medlemmer og 

herunder eventuelle rekrutteringstiltag. 

 

ii. Nyt fra LVS v/ Marianne og Dorte 

Marianne deltog i LVS’s årsmøde bla. med uddeling af Hagedornprisen til 

Inge-Marie Svane for hendes onkologiske immunterapi forskning m.v. 

Programmets fokus var hvorvidt sundhedsvæsenet i sig selv forværrer 

uligheden i sundhed.  

 

e. Indkomne henvendelser (O) 

Er håndteret via mail og nævnes hér til orientering med angivelse af beslutning om 

håndtering 

i. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram: Høring - vedtægter og 

vejledning for styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser (frist 9. 

august 2021) 
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Der er afgivet høringssvar. 

 

ii. LVS: Oversigt over kritiske lægemidler relevante for primærsektoren (taget 

ad notam) 

iii. SST via LVS: To høringer vedr. Den Nationale Rekommandationsliste (der 

afgives ikke høringssvar) 

iv. SST via LVS: Høring - Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning 

af borgere og patienter i ernæringsrisiko - Vejledning til kommuner, sygehus 

og almen praksis (der afgives ikke høringssvar) 

v. National Genom Center via LVS: Ny Indstillingsrunde af patientgrupper til 

helgenomsekventering på NGC's infrastruktur (der afgives ikke høringssvar) 

vi. Justitsministeriet via LVS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring 

af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger med håndtering af 

Covid-19 (I og II) (der afgives ikke høringssvar) 

vii. STPS via LVS: Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til 

indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på 

lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for 

registrering af kurset (der afgives ikke høringssvar) 

viii. SUM via LVS: Til orientering: Udstedelse af bekendtgørelse om generelt 

informeret samtykke udskydes grundet høringssvar (taget til efterretning) 

ix. LMST via LVS: Høring over vejledninger om medicinsk udstyr (der afgives 

ikke høringssvar) 

x. SUM via LVS: Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

forsøgsordning med medicinsk cannabis (frist 18. august) 

Dorthe har skrevet til Martine for at høre om hun enten selv kan lave udkast 

til høringssvar eller om Martine kender en, der kan lave udkast. Marianne er 

desuden blevet spurgt om at indsende høringssvaret på vegne af selskabet, 

da Dorthe er på ferie. 

xi. SUM via LVS: Høring vedr. udkast til forslag til lov vedr. ny 

veterinærforordning og SAD-lægemidler (der afgives ikke høringssvar) 

xii. SST via LVS: Høring vedr. seponeringslisten (der afgives ikke høringssvar) 

xiii. SUM via LVS: Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om 

udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen 

(der afgives ikke høringssvar) 

xiv. SUM via LVS: Høring vedr. Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om 

udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i 

høremappen (der afgives ikke høringssvar) 
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xv. RKKP via LVS: Kvalitetskonferencen 2.-3. november 2021 - Call for 

abstracts (frist 15. september) 

xvi. VELUX-fonden via LVS: Invitation til netværksmøde d. 7. september (frist for 

tilmelding 1. september) 

 

11. Planlægning af kommende møde 

Mødedatoer for den kommende tid: Onsdag d. 8. september (evt. med fremmøde).  

 

Til dette møde skal vi drøfte generalforsamlingen. Dorthe laver udkast til formandens 

skriftlige beretning, og Dorte laver udkast til skriftlig beretning fra uddannelsesudvalget.  

 

Herudover kommer Dorthe med forslag til proces for drøftelse af princippapiret på 

generalforsamlingen. 

 

12. Eventuelt 

a. Retningslinjerefor friplads til folkesundhedsdage (efterår 2021) 

b. Deltagelse i AMEE 

Tages op af den nye bestyrelse  

c. Overordnet kommunikationsstrategi 

Tages op af den nye bestyrelse  

d. Årshjul v/ Dorte 

Tages op af den nye bestyrelse  

 

 


