
 
 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 1. december 2021 kl. 16.30-18.00 
 
Sted: Steno Diabetes Center Copenhagen, Borgmester Ib Juuls Vej 89, 2730 Herlev og via Teams. 

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Martine Aabye, Karin 
Hansen (sekretær), Dorte Balle Rubak (suppleant). 
 
 
Referat 
1) Valg af mødeleder og referent: (B) 

2) Godkendelse og prioritering af dagsorden: (B) 

3) Revision af den lægelige videreuddannelse: (D) Dorthe indkalder Mette, Martine, Marianne til 
formøde - alle fra bestyrelsen er velkomne til at deltage og kan inviteres ved kontakt til Dorthe.  
a) Forslag til proces for formøder mv. v/ Dorthe. 

Bilag 1: Forslag til proces for formøder vedrørende specialestrukturen. 

b) Drøftelse af oplæg til 1. møde i Sundhedsstyrelsen.  

Bilag 2: Udkast til slides til 1. møde i Sundhedsstyrelsen. Slides blev opdateret på mødet dd. 

Yderligere forslag modtages på mail til Dorthe senest den 9. december 2021. 

Bilag 3: Fordele og ulemper ved ny specialestruktur, opdateret på baggrund af drøftelsen på 

årsmødet.  

c) Henvendelse fra DASAMs formand, Harald Meyer, vedr. ønske om endnu et medlem til 

arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen og ønske om et formøde mellem arbejdsmedicin og 

samfundsmedicin inden første møde i Sundhedsstyrelsen. Dette har været drøftet med Dorte og 

Marianne, og vi er enige om, at vi ikke ser behovet for yderligere udpegninger eller formøde p.t. 

Dorthe har svaret Harald Meyer. 

4) Opsamling på generalforsamlingen 2021: 
a. De nye vedtægter er nu på DASAMS’ hjemmeside. 
b. Godkendelse af YSAMs sammensætning. YSAM-udvalgets sammensætning er godkendt 

og sendt til Ole + YSAM-udvalget v/sekretær. 
Bilag 4: Medlemslister for udvalg 

c. Opdatering af vedtægter til næste generalforsamling v/ Dorthe. 
§ 6 omhandler valg til udvalg, som først er på til bestyrelsesmødet i januar. Derfor 
foreslås det at udsætte punktet til drøftelse til næste bestyrelsesmøde. Det skal aftales, 
hvem der laver udkastet. Punktet flyttes til møde i februar og udkast udarbejdes v/ 
Marianne. 

d. Endelig godkendelse af forretningsordenen v/ Mette. Godkendt efter numerisk rettelse, er 
sendt til Ole v/ sekretær. 
Bilag 5: UDKAST til Forretningsorden 2021-2022. 

e. Efteruddannelsesudvalget er informeret om, at det ikke oprettes grundet for få tilmeldte.  
f. Sekretær har kontaktet YSAMS-udvalget og har modtaget en opdateret medlemsliste. 

Sammensætning godkendt, punkt b. Hjemmesiden er opdateret.  



 
 
5) Punkter til skriftlig orientering: (O) 

a) Nyt fra formanden  

i) Kontaktinformationer på bestyrelsen skal sendes på mail sekretæren. Sekretær har sendt en 

separat mail ud til alle medlemmer af bestyrelsen med ønske om informationer til internt brug 

i form af: navn, e-mail til bestyrelsesarbejde og telefonnummer (privat + arbejde).  

ii) Årshjul – hængepartier fra ’gammel’ bestyrelse:  

• Projekt Logbog & evaluer.dk: nationalt projekt - Dorte Rubak og Anne Hansen er 
udpegede repræsentanter fra vores speciale. De melder ind, når der er nyt: Er ikke 
tilføjet årshjulet. 

• Friplads folkesundhedsårsmøde: Er sat på til drøftelse i januar. 
• Kommunikationsstrategi, inkl. hjemmesiden: Er sat på til drøftelse til marts. 

Bilag 6: Opdateret årshjul, version 2021 11 09 
 

iii) Ole Refstrup har mulighed for at give os bedre overblik over medlemmerne af DASAMS: Ser 
vi et behov for dette? Ikke behov for bedre overblik over medlemmer, men behov for at 
medlemmer ikke ryger ud ved manglende kontingent indbetaling – Marianne drøfter det med 
Ole. Sættes på bestyrelsesmødet til marts. 
Bilag 7: Mail fra Ole Refstrup vedr. medlemmer af DASAMS  

 
iv) Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende 

stoffer (Flytning af cannabis fra liste A til liste B og dyrkning af cannabis i medicinsk øjemed): 
Martine har lavet kort høringssvar med opbakning fra Bestyrelsen. Dorthe vil sende dette ind. 
Bilag 8: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af Cannabis fra liste A til liste B. 

b) Nyt fra kasserer v/ Mette-  

i) Middelfart Sparekasse har pr. 1. oktober 2021 hævet den negative rente til -0,75% for beløb 

over 100.000 kr. Drøftelse af videre plan. Mette er fraværende dd, punktet flyttes til 

kommende møde i januar.  

ii) Drøftelse af udkast til budget. Mette er fraværende dd, punktet flyttes til kommende møde i 

januar. 

Bilag 9: Udkast til budget 

 

c) Nyt fra udvalg: 

i) Nyt fra årsmødeudvalget v/ Marianne og Mette. Næste møde afholdes den 8. december. 

(1) Endelig kassestatus efter årsmødet 2021 v/ Mette: Årsmødet på Hindsgavl har for 

nuværende et overskud på 41.254,34 kr. Heri er udgifterne til fripladser samt møder med 

underudvalg forud for årsmødet ikke medregnet. Derudover har DSFF tilbagebetalt de 

sidste 25.000 kr. af lånet til DASAMS. DASAMS har aktuelt et indestående på 330.089,26 

kr. Heraf er 6.442,14 kr. disponeret til YSAM. 



 
 

(2) Proces for Hindsgavl 2022 v/ Mette og Marianne. Dette punkt udsættes til møde i januar.  

(3) Ansøgningsskema til friplads, inkl. beskrivelse af, at ansøgningen kun behandles, hvis der 

er afslag fra arbejdsgiver v/ Mette 
Bilag 10: Forslag til ansøgningsskema. Martine sender forslag til rettelse vedrørende boks 

til ”ingen aktuel arbejdsgiver”, samt maksimalt 500 anslag under ”Beskriv motivation” til 

Mette.  

ii) Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte. Næste møde den 7. december.  

iii) Nyt fra forskningsudvalget v/ Karsten. Udsættes til næste møde, da Karsten er fraværende. 

Forskningsudvalget havde møde den 24.11.21. 

iv) Nyt fra YSAM-udvalget v/ Karin. Ingen tilbagemeldinger fra YSAM.  

d) Nyt fra øvrige udvalg med repræsentation fra DASAMS: 

i) Nyt fra DSFF v/ Marianne 

ii) Nyt fra LVS v/ Marianne, Martine og Eva 
Der blev afholdt repræsentantskabsmøde d. 11. november. De fortalte kort, at de har fået ny 

kommunikationsrådgiver (Nikolaj Döllner), at de skal have ny hjemmeside i 2022 samt at de 

derfor igen vil bede selskaberne om at udpege en presseansvarlig som kan fremgå af denne.  
To nye selskaber blev optaget: Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab og Yngre Danske 

Urologer. 
Der blev valgt ny bestyrelse, således at Lars Østergaard og Bente Malling træder ud og Ida 

Donkin (genvalgt), Jeanett Bauer (genvalgt), Gitte Valsted Eriksen (nyvalgt) og Christian 

Borbjerg Larsen (nyvalgt) blev valgt. 
Der var oplæg om coronaepidemien fra Jakob Kjellberg samt Anders Beich. 

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

i) Invitation til webinar om ’Vælg Klogt og lægefaglig prioritering i sundhedsvæsnet’. Marianne overvejer at deltage. 

ii) Symposium ”Sammenhængende patientforløb” Horsens. Anne vil forsøge at deltage. 

iii) Stormøde om COVID-19 vaccination. Link til virtuel opkobling kan kun benyttes af Bestyrelsesmedlemmer og kan 

fremsendes via Martine. 

iv) Høring om anvendelse af Epidemiloven. Marianne laver udkast, hvilket skal sendes til Dorthe senest den 30. 

december 2021. 

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

      12. januar 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams 

      9. februar 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams 

      9. marts 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams 

      2. april 2022 kl. 10-21 i Odense 



 
 

      27. april 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams  

      11. maj 2022 kl. 16.30-18.00 via Teams 

      Årsmøde den 19. – 20. maj 2022 

 

7) Eventuelt 

a) Der er oprettet mailadresse til ansøgning om friplads (friplads@dasams.dk) v/ Martine.  
b) Martine fremlægger, at Bestyrelsen på DASAMS hjemmeside kun bør nævnes med navn og så 

officielle e-mails på formand, kasserer og sekretær – ikke på næstformand. Der må gerne fremgå 
titler, men ikke ansættelsessted. Sekretær indhenter det nødvendige ved bestyrelsens 
medlemmer og formidler dette til Ole, hvem opdaterer hjemmesiden – næstformandens mail 
videresendes og derfor fremgår den også, som officiel mail på hjemmesiden.   
 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 
Bilagsoversigt 

Bilag 1: Forslag til proces for formøder vedrørende specialestrukturen 

Bilag 2: Udkast til slides til 1. møde i Sundhedsstyrelsen  

Bilag 3: Fordele og ulemper ved ny specialestruktur, opdateret på baggrund af drøftelsen på årsmødet  

Bilag 4: Medlemslister for udvalg  

Bilag 5: Forretningsorden 2021-2022 

Bilag 6: Opdateret årshjul, version 2021 11 09 

Bilag 7: Mail fra Ole Refstrup vedr. medlemmer af DASAMS 

Bilag 8: Bilag 8: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af Cannabis fra liste A til liste B. 

Bilag 9: Udkast til budget 

Bilag 10: Forslag til ansøgningsskema om friplads til årsmøde 
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