
 

BESTYRELSEN 
 

Bestyrelsesmøde, mandag den 15. august 2022 kl. 16.30-18.00 
 
Sted: Virtuelt over TEAMS 

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson, Karin 
Hansen (sekretær), Eva Benfeldt, Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, 
Karsten Thielen (suppleant), Kamilla G. Laut (suppleant) 
 
 
Referat  
 
1) Orientering om processen i SST v/ Dorthe (D). Arbejdsgruppen havde afsluttende møde i SST 

den 11. august. Konklusionen blev fastholdelse af model 4 – det vil sige at specialet fastholdes 

i dets nuværende form, men bør moderniseres. Referatet fra mødet kommer til kommentering 

for faktuelle fejl den 24. august med frist den 31. august. Rapporten sendes videre til 

arbejdsgruppe 2, hvem sammenfatter en rapport til Det Nationale Råd for Lægers 

Videreuddannelse. Primo 2023 forventes en offentlig høring.  

På bestyrelsesmødet til februar (slut januar red.) skal et eventuelt møde mellem bestyrelsens 

forperson og næstforperson, samt repræsentanter for uddannelsesudvalget og 

arbejdsmiljømedicinen drøftes. Punktet føjes til årshjulet.  

På bestyrelsesmødet til september skal arbejdet omkring den nye målbeskrivelse drøftes. 

Punktet føjes til årshjulet.  

2) Beslutning om, hvem der skal deltage i hvilke fora: LVS, DSFF, UEMS, EUPHA v/ Dorthe (D)  

LVS: Marianne, Eva og Ane repræsenterer fremadrettet DASAMS.   

DSFF: Marianne repræsenterer DASAMS på nuværende tidspunkt. På næste 

bestyrelsesmøde skal der klarhed over, hvad denne opgave indebærer. Herefter vil vi tage 

stilling til, hvem der skal repræsentere DASAMS.  

UEMS: Forperson Dorthe kontakter nuværende DASAMS repræsentanter Mette Malling og 

Agnethe Vale Nielsen for at få afklaret om de ønsker at fortsætte som repræsentanter for 

DASAMS – samt for at få klarhed over, hvad opgaven indebærer.  

EUPHA: Uafklaret.  

Punktet føjes til årshjulet. 
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3) Proces for orientering af medlemmer v/ Dorthe (D). Forpersonen udarbejder et udkast til 

kommentering ved bestyrelsen, hvorefter det sendes til DASAMS medlemmer per mail.  

4) Tilbagemelding fra Ane og Marianne omkring høringssvar: 

• Melde klinisk database for klinisk socialmedicin ind til RKKP v/ Ane (D).  
Databasen er endnu ikke klar til at blive meldt ind til RKKP. Næstforperson Ane informerer 
Jan Utzon omkring dette.  

Bilag 1: Kvalitetssikringsprojekt - Hindsgavl poster - Endelig udgave 

• Høring: Faglig ramme for etablering af nærhospitaler - høringsfrist 30. august. kl. 10.  
Ane udarbejder et udkast til kommentering ved bestyrelsen.  

• Høring over lovforslag om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop. Svarfrist den 18. 
august.  
Marianne udarbejder et høringssvar.  

• Høring over lovforslag om ulovlig omskæring mv. Svarfrist 18. august. 
Høringssvar udarbejdes ved Marianne i forhold til indberetning af UTH’er.  

• Høring vedr. lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, udvidelse af 
jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og fælles visitation til den kommunale 
hjemmesygepleje og akutfunktioner. Svarfrist den 18. august. 
Ane udarbejder et høringssvar til kommentering ved bestyrelsen.  

 

5) Nye henvendelser til bestyrelsen (B) 

• Høringsbrev: Faglig ramme for etablerings af Nærhospitaler. Frist 30. august kl. 10.  
Bilag 2: Høringsbrev_ Faglig ramme for etablering af nærhospitaler (D8810414) 
Se ovenfor.  

• Invitation workshop fra Vælg klogt: Stik, når det er nødvendigt. Digitalt 4. oktober klokken 
15.30 til 18.00.  
Bilag 3: Invitation_Stik, når det er nødvendigt 4. oktober 
Ingen melder sig.  

 

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

 

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

• Den 21. september klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde – inklusiv møde med 
underudvalgene omkring processen i SST.  

• Den 25. oktober klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde  
• Den 30. november klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde  
• Den 4. januar klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde  
• Den 31. januar klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde 
• Den 1. marts klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde 
• Den 30. marts klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde 
• Den 22. april Fællesmøde med underudvalgene i København  
• Den 16. maj klokken 16.30 til 18.00 Bestyrelsesmøde 
• Den 8. + 9. juni Årsmøde og Generalforsamling 
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8) Eventuelt. 

Sekretær gør opmærksom på at dagsordenen til mødet den 25. oktober sendes til 

kommentering den 4. oktober med opsamling og udsendelse mandag den 24. oktober om 

aftenen – alternativt skal en anden udarbejdes af en anden.  
O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 
Bilagsoversigt 

Bilag 1: Kvalitetssikringsprojekt - Hindsgavl poster - Endelig udgave  
Bilag 2: Høringsbrev_ Faglig ramme for etablering af nærhospitaler (D8810414) 
Bilag 3: Invitation_Stik, når det er nødvendigt 4. oktober 
Bilag 4:  
Bilag 5:  
Bilag 6:  
Bilag 7:  
Bilag 8:  
Bilag 9:  
Bilag 10:  
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Karin, referent 
Den 15.08.22. 

 

 

 

 

 


