
 

BESTYRELSEN 
 

Referat bestyrelsesmøde, onsdag den 12. maj 2022 kl. 16.30-18.00 
 
Teams. 

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Mette Jespersen (kasserer), Karsten 
Thielen, Eva Benfeldt, Martine Aabye, Karin Hansen (sekretær), Dorte Balle 
Rubak (suppleant), Anne Hansen (suppleant) 
 
Afbud: Marianne Jespersen (næstformand) 
 
Dagsorden 
• Valg af mødeleder og referent (B) 

• Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) 

• Punkter til drøftelse, jf. årshjul 
a) Status for årsmødet. Der er styr på årsmødet. Underholdning på plads.  
b) Antal deltagere på årsmødet, samt stillingtagen til ansøgninger om fripladser. Der er pt.149 

tilmeldte og ansøgninger om fripladser er besvaret.  
c) Status på generalforsamlingen. Bente Møller vil gerne være dirigent. Referenter er 

DASAMS sekretær Karin og sekretær for uddannelsesudvalget Pierre.   
d) Fælles årshjul for DASAMS https://www.dasams.dk/om-dasams/arshjul/   

Årshjulet findes meningsfuldt og godkendes af bestyrelsen. Karin skriver til Ole, at 
bestyrelsen ønsker at det tages i brug.  
Bilag 1: Fælles årshjul for DASAMS  

• Punkter til skriftlig orientering (O) 

a) Nyt fra formanden  

• Nye Vælg Klogt-anbefalinger ind i kliniske retningslinjer. Der indgives ikke 
kommentarer.  
Bilag 2: Nye Vælg Klogt – anbefalinger ind i kliniske retningslinjer 

• LVS - Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til 2 
bestyrelsesmedlemmer og 32 fagrådsmedlemmer pr. 1. januar 2023. Frist 
overskredet.  
Bilag 3: Indkaldelse af DFF-medlemmer pr. 1. januar 2023 

• Invitation til Workshop: Antibiotika med omtanke. Ingen tilmeldte.  
Bilag 4: Invitation_Antibiotika med omtanke 8. juni 

• Åbent for tilmelding til konference om fremtidens sundhedsvæsen og LVU. Dorte 
tilmeldt.  
Bilag 5: Fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige videreuddannelse LVU 

• Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af 
lægemidler og udkast til bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers 
driftsforhold. Der indgives ikke høringssvar.  

 

https://www.dasams.dk/om-dasams/arshjul/
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Bilag 6: Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering 
af lægemidler og bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsfor-hold 
Bilag 7: Udkast bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 
høring april 2022 
Bilag 8: Udkast bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 
høring april 2022 

• Tilpasninger af bekendtgørelser som følge af forordningen om medicinsk udstyr til 
in vitro-diagnostik. Frist: 23. maj 2022. Der indgives ikke høringssvar.  

• Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forordningsforslag om 
European Health Data Space (Frist 30. maj). Der indgives ikke høringssvar. 

• LVS - Indstillinger til Danica Hæderspris 2023 og Danica Uddannelsespris 2023 - 
OBS: frist 30. maj 2022 kl. 10.00. Indstillings brev sendes rundt med udkast til 
referat – indstillinger modtages til DASAMS formand senest mandag den 23. maj 

i) Orientering om 3. møde i Sundhedsstyrelsen vedr. specialestruktur. Drøftelse af mødet 
den 1. maj i SST. Der indkaldes tilyderligere et møde i arbejdsgruppen (dato ikke på 
plads endnu) 

ii) Medlemsudviklingen i DASAMS 
Bilag 9: DASAMS medlemsudvikling 04-2022 

b) Nyt fra kasserer v/ Mette 

DASAMS har per 5. maj 2022 et indestående på i alt 347.296,49 kr., heraf 4.645,84 kr. 

disponeret til YSAM-udvalget. Derudover er årsregnskabet for 2021 blevet revisor 

godkendt, bilag 10. Regninger fra YSAM-udvalgts arrangement den 28.4 er begyndt at 

komme ind. Faktura fra DASAMS’ forskningsudvalg er godkendt efter afholdelse af mødet. 

Forskningsudvalget er orienteret om at fremover skal der ansøges før afholdelse af 

arrangementer  

Bilag 10: DASAMS regnskab 2021_underskrevet 

c) Nyt fra udvalg: 

i) Nyt fra årsmødeudvalget v/ Marianne og Mette. Det er styr på årsmødet, hvilket finder 

sted på Hindsgavl den 19. + 20. maj.  

ii) Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte. Dorte har haft møde med VUS Syd omkring 

YSAM-udvalgets bekymringshenvendelse. Der arbejdes fortsat med at bedre 

uddannelsesforholdene, inspektorerne kommer efteråret 2022 og YSAM-udvalget er 

informeret per brev. Der arbejdes fortsat med at opdatere inspektorkorpset. UU har 

holdt ekstra møde forud for 3. møde i SST med henblik på at komme med input fra en 

uddannelseslægens perspektiv.   

iii) Nyt fra forskningsudvalget v/ Karsten. Ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. 

Der er valgt 5 – 6 poster til præsentation på årsmødet, samt udarbejdet et 

voteringsskema.   

iv) Nyt fra YSAM-udvalget v/ Karin. Har arbejdet med deres faglige event den 28. april i 

København, Odense, Aarhus og Aalborg om ’Hverdagsledelse’. Rigtig fin tilslutning.  
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d) Nyt fra øvrige udvalg med repræsentation fra DASAMS 

i) Nyt fra DSFF v/ Marianne. Udgår da Marianne ikke er til stede.  

Herudover orientering om nye vedtægter  

Bilag 11: DSFF vedtægter 2020 med ændringskolonner 

ii) Nyt fra LVS v/ Marianne, Martine og Eva. Intet nyt.  

e) Indkomne henvendelser (O) 
Er håndteret via mail og nævnes her til orientering med angivelse af beslutning om håndtering 

Orientering: Master i personlig medicin - ny uddannelse 

Bilag 12: Orientering – Master i personlig medicin – ny uddannelse 

 

• Kommende møder – planlægges på baggrund af årshjul (O) 

• Årsmøde den 19. – 20. maj 2022 

• Konstituerende bestyrelsesmøde den 20. maj på Hindsgavl 

 

• Eventuelt.  

a) Dorte spørger til efteruddannelsesudvalget. Dette kan oprettes, såfremt der kan findes nok 

medlemmer.  

 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 
Bilagsoversigt 

Bilag 1: Fælles årshjul for DASAMS 

Bilag 2: Nye Vælg Klogt-anbefalinger ind i kliniske retningslinjer 

Bilag 3: Indkaldelse af DFF-medlemmer pr. 1 januar 2023 

Bilag 4: Invitation_Antibiotika med omtanke 8. juni 

Bilag 5: Fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige videreuddannelse LVU 

Bilag 6: Høringsbrev  

Bilag 7: Udkast bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler høring april 2022 

Bilag 8: Udkast bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold høring april 2022 

Bilag 9: DASAMS medlemsudvikling 04-2022 

Bilag 10: DASAMS regnskab 2021_underskrevet 

Bilag 11: DSFF vedtægter 2020 med ændringskolonner 
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Bilag 12: Orientering – Master i personlig medicin – ny uddannelse 
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Karin, referent 
Den 12.05.22. 

 

 

 

 


