
 

BESTYRELSEN 
 

Bestyrelsesmøde, onsdag den 4. januar 2023 kl. 16.30 til 18.00 
 
Sted: Teams 
Deltagere: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Nanna 
Læssøe (kasserer), Karin Hansen (sekretær), Marianne Jespersen, Marie 
Kikkenborg, Karsten Thielen (suppleant), Kamilla G. Laut (suppleant) 
 
Afbud: Eva Benfeldt 
 

Referat  
1) Valg af mødeleder og referent (B) 

2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) 

3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul (D) 
a) Kommissorier for udvalg: De reviderede kommissorier er vedhæftet, som bilag, til skriftlig 

kommentering. Følgende ønskes drøftet: Uddannelsesudvalget er det mest formelle 
udvalg, med et fast antal medlemmer og skriftlig afstemning, hvis der er for mange 
kandidater. Er der behov for samme formalia ifht. forsknings-, årsmøde og YSAM-
udvalget? Alternativt kan udvalgene variere i antal medlemmer efter interesse. Se mulig 
formulering i kommissorierne. Det vedtages, at uddannelsesudvalget og YSAM fastholder 
nuværende repræsentantskaber og fast antal af deltagere og skriftligt afsteming. De 
resterende udvalg er uden fast antal af medlemmer. Valg til alle underudvalgene foregår 
ved direkte valg på årsmødet. Udkast kommissorier til kommentering ved Nanna senest 
torsdag den 12. januar.  
Bilag 1: Kommissorium_Uddannelsesudvalget.docx 
Bilag 2: Kommissorium_Forskningsudvalget.docx 
Bilag 3: Kommissorium_Årsmødeudvalget.docx  
Bilag 4: Kommissorium_YSAM udvalget.docx 

b) Årsmøde: fremlæggelse af udkast til program, drøftelse af budget og antal fripladser v/ 
Marianne. Udkast til program under udarbejdelse. Forslag til besparelser drøftes: 
bestyrelsen peger på besparelse ved udeladelse af print af materialer, mængde vin per 
deltager – samt orkester. Punktet skal på til kommende bestyrelsesmøde den 31. januar.  

c) Retningslinjer v/ Kamilla og Marie. Relevante afdelinger identificeret. Mail udarbejdet og 
klar til afsendelse i den nærmeste fremtid. Deadline for svar retur er den 3. februar. Emnet 
skal på bestyrelsesmøde den 1. marts.  

4) Nye henvendelser til bestyrelsen (B) 

a) Prioritering i sundhedsvæsenet – møde med de faglige selskaber m.fl. onsdag den 8. marts 

2023 kl. 17.00 – 20.00. Deltagere Dorthe og Ane.  

Bilag 5: Invitation - Lægefaglige selskaber m.fl..docx 
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Bilag 6: Pressemeddelelse fra Lægeforeningen.docx 

b) Invitation til deltagelse i Behandlingsrådets programgruppe ifm. analyser vedr. ulighed i 

sundhed. Karin tager kontakt til mulig deltager – alternativt Kamilla. Begge adspørger 

mulige deltagere om relevante emner. Såfremt der kommer en positiv tilbagemelding om 

deltagelse skal denne ledsages af et oplæg. Oplæg sendes til bestyrelsen mhp. 

indsendelse ved forperson.  

5) Nyt fra forpersonen (O) Forperson har haft møde med Ann Lyngberg, Dorte Rubak og Mette 

Malling omkring et eventuelt oplæg ved årsmødet omhandlende den kommende 

specialebeskrivelse, hvilken de i samarbejde med årsmødeudvalget vil arbejde videre med. 

Forpersonen har netop taget kontakt til udpegede person med henblik på indstilling til Udvalg 

for Nationale Screeningsprogrammer – deadline overskredet den 2. januar.   

6) Nyt fra kasseren (O)  

Kassebeholdning er 356.471 kr. Godkendelse af årsregnskab for 2022 på bestyrelsesmødet 

den 31. januar. 

7) Nyt fra selskabets udvalg (O) 

a) Nyt fra uddannelsesudvalget. Møde den 28. november aflyst grundet sygdom. Kommende 

møde den 5. januar, hvor inspektorerne er inviteret med. Ole har på foranledning af R-Nord 

Dorte Rubak på DASAMS hjemmeside lavet et site, hvor materiale til Karrierevalgsdagen 

kan uploades. R-Øst / Mette Malling og R-Syd / Tine Boesen er informeret om dette.  

https://www.dasams.dk/begivenheder/uddannelsesdage/ 

Postere blev lavet gratis på AU og kommer snart på hjemmesiden.  

b) Nyt fra efteruddannelsesudvalget. Intet nyt.  

c) Nyt fra forskningsudvalget. Intet nyt.  

d) Nyt fra årsmødeudvalget. Intet nyt.  

e) Nyt fra YSAM-udvalget: Møde med bestyrelsen dags dato.  

8) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation 

i) Nyt fra LVS. Årsmøde den 25. januar.  

ii) Nyt fra DSFF. Intet nyt.  

9) Planlægning af næste møde (O) 

 Den 31. januar klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med 
Forskningsudvalget klokken 16.30 til 17.15.   

 Den 1. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med 
Efteruddannelsesudvalget klokken 16.30 til 17.15.    

 Den 30. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt 
 Den 22. april: Fællesmøde med underudvalgene i København  
 Den 16. maj klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt 
 Den 8. + 9. juni: Årsmøde og Generalforsamling 
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10) Eventuelt 

 Marianne fremlægger nyt omkring bestyrelsens indstilling til Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsen 

kommer med input og Marianne vil bære denne videre.  

 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 
Møde med YSAM-udvalget kl. 16.30 til 17.30 

 
Sted: Teams  
 
Deltagere: Nicolai Wachmann (forperson), Maria Assens (næstforperson), Nadia Filipsen, Lucy 
Bray, Christine Andersen, Johanne Sørensen 
 
Afbud: Lone Andersen 
 
Oplæg fra YSAM-udvalget:  
 DASAMS behov for og overvejelser om inddragelse af uddannelseslægerne i 

målbeskrivelsesprocessen. YSAM udvalget vil gerne bidrage til den kommende 
målbeskrivelse, herunder beskrivelsen af kompetencer 

 YSAM udvalget foreslår konkret, at det kan overvejes, om opnåelse af kompetencer kan 
ske mere kvantitativt end tidligere, og at der indsamles erfaringer, input og holdninger fra 
uddannelseslægerne og øvrige YSAM medlemmer, hvilket YSAM udvalget gerne bistår med 
f.eks. ved: 
 Faglige arrangementer afholdt flere steder i landet, f.eks. med en oplægsholder udpeget af 

DASAMS, som kan fortælle om processen med den kommende målbeskrivelse og dermed 
danne grundlag for en videre diskussion og evt. workshop blandt YSAM udvalgets 
medlemmer. 

 Det kan også overvejes at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse udsendt til YSAMs 
medlemmer. YSAM udvalgets bestyrelse vil gerne være ansvarlig for den praktiske 
gennemførelse af en sådan undersøgelse. 

 YSAM udvalgets overvejelser om HU-lægers uddannelse ifm. en overgang mellem en gammel 
og en ny ordning, herunder en evt. opdeling af specialet. 

Overordnet støtter YSAM udvalget DASAMS holdning til, at en opdeling af specialet vil være 
uhensigtsmæssig, da det efter vores opfattelse er de samme kompetencer, der anvendes i begge 
typer af ansættelser, og at erfaring fra alle fire niveauer er essentiel for det samfundsmedicinske 
arbejde. 

Oplæg fra bestyrelsen drøftes i forbindelse med ovenstående.  
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Bilagsoversigt 

Bilag 1: Kommissorium_Uddannelsesudvalget.docx 

Bilag 2: Kommissorium_Forskningsudvalget.docx 

Bilag 3: Kommissorium_Årsmødeudvalget.docx  

Bilag 4: Kommissorium_YSAM udvalget.docx 

Bilag 5: Invitation - Lægefaglige selskaber m.fl. 

Bilag 6: Pressemeddelelse fra Lægeforeningen.docx 

Bilag 7:  

Bilag 8:  

Bilag 9:  
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Karin, referent 
Den 04.01.23. 

 

 

 

 

 


