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BESTYRELSEN 

 

UDKAST:  
REFERAT Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 16.00 
 
Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Dorte Balle Rubak, Karsten Thielen, Eva Benfeldt, Martine Aabye (sekretær) 

Afbud: Marianne Jespersen (næstformand), Mette Jespersen (kasserer), Anne Hansen (suppleant) 

Sted: Teams 

 

 
 

Referat 
 

1. Valg af mødeleder og referent  

Dorthe vælges som ordstyrer. Martine vælges som referent. 

 

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

Godkendt som fremsendt. 

 

3. Nyt fra formanden v/ Dorthe  

a. Høring fra DSKO og DSKB: Høring over udkast til national konsensus vedr. DPD 

mangel (der er ikke afgivet høringssvar)  

b. Høring om den nye epidemilov samt interview i Sundhedsmonitor  

Dorthe og Marianne har udarbejdet høringssvar. Dorthe har afgivet interview til 

Sundhedsmonitor i den forbindelse. 

 

4. Nyt fra kasserer v/ Mette  

Ingen kontobevægelser siden sidst. 

Mette har indhentet tilbud om ekstra overnatning og middag på Hindsgavl i forbindelse med 

årsmødet for et antal udvalgsmedlemmer samt bestyrelsen. Tilbuddet lyder på kr. 1.210 

kroner per person sv.t. i alt 24.200 for 20 personer. 

Se i øvrigt punkt 7a. 

 

5. Nyt fra udvalg  

a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte 

Der er fremsendt forslag til kommissorium, se punkt 8a. 

Der har været afholdt virtuelt kursus i sundhedsjura. 

Der har været møde i LVS vedr. speciallægekommissionen. Der er endnu ikke 

nedsat en arbejdsgruppe vedr. specialesammensætning. Vi hører fra flere kilder, at 

vi nok skal blive kontaktet, når der sker noget på området.  
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b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine  

Der er afholdt møde og forskningsdag d. 21. januar.  

Der er fremsendt kommissorium, se punkt 8c. 

c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne 

Udgår, da Marianne ikke deltager. 

d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne 

Udgår, da Anne ikke deltager. 

 

6. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS 

a. Nyt fra DSFF v/ Marianne 

Udgår, da Marianne ikke deltager. 

b. Nyt fra LVS v/ Marianne og Dorte 

Se under uddannelsesudvalget. 

 

7. Nyt til drøftelse 

a. Middag og overnatning for bestyrelsen samt udvalgte udvalgsmedlemmer ifm. 

årsmødet 

For at sikre sammenhæng på tværs af bestyrelse og udvalg og sikre motivation til at 

deltage i udvalgsarbejde vedtages det at tilbyde en ekstra middag samt overnatning 

på Hindsgavl forud for årsmødet for DASAMS bestyrelse samt udvalgte 

udvalgsmedlemmer. 

Det besluttes, at i alt 20 personer inviteres i form af hele bestyrelsen inviteres (9 

personer når fuldtallig), samt at øvrige udvalg kan indstille 2 personer per udvalg 

(formanden plus et ekstra medlem). Dette gælder således uddannelsesudvalget, 

forskningsudvalget, YSAM og årsmødeudvalget. Ved overskydende pladser tildeles 

disse til årsmødeudvalget, da det kan være hensigtsmæssigt at have tid til 

forberedelser. 

Martine skriver udkast til orientering til formænd for udvalg vedr. dette og 

rundsender til bestyrelsen. 

b. Stillingsopslag i samfundsmedicin på hjemmesiden v/ Dorte 

Lægejobs opslår ikke stillinger uden for regioner, og generelt kan det være svært at 

få overblik over lægejobs som samfundsmediciner.  

Det vedtages at indarbejde en underside om ”job som samfundsmediciner” på 

hjemmesiden med inspiration til jobsøgning.  

Martine laver udkast til tekst. 

c. Høring fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ny mærkningsordning (frist 1. marts 2021) 

Vi afgiver ikke høringssvar. 

d. Høring om Udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet (frist 22. februar 

2021) 

Eva læser det igennem og drøfter med Dorthe.  
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e. Adgang til eksperter for pressen, frist 1. marts 2021 

LVS har sendt ønske om en liste med eksperter, som kan kontaktes direkte af 

journalister. Formen er dog meget åben og dårligt afgrænset ift. adgang, 

forventninger, hvad der er svares på vegne af selskabet m.v. Der kan også hurtigt 

opstå konflikter ift. arbejdsplads.  

Der er enighed om, at vi gerne vil understøtte formålet, men med visse 

begrænsninger.  

Dorthe laver udkast til mail til LVS med hvilke områder og emner, som vi kan sige 

noget inden for, og at de er velkomne til at kontakte selskabet ift. disse. Dorthe laver 

desuden udkast til intern liste, som vi kan anvende i bestyrelsen, som skal 

kvalificeres af udvalgene. 

 

8. Opsamling på tidligere punkter  

a. Kommissorium Uddannelsesudvalget v/ Dorte  

Uddannelsesudvalget har en slags særstatus ift. andre udvalg, og der er usikkerhed 

om, hvorfor. Skyldes det krav fra LVS eller SST til specialeopbygning? 

Punktet vedr. valg ønskes indført, så det er noget nyt. 

Drøftelse vedr. deltagelse af UAO. Dorte forhører sig.Tages op på næste møde. 

b. Kommissorium til Efteruddannelsesudvalget v/ Eva 

Enighed om, at behovet er det, og at udvalget og formålet er relevant. 

Overvejelser vedr. uddelegering. Model for finansiering, inkl. honorering af 

undervisere drøftes. 

Martine gennemskriver og sender til Dorthe ift. hvad der er forretningsorden osv. 

Sættes på dagsorden igen til næste møde. 

c. Kommissorium til forskningsudvalget v/ Martine 

Godkendes. 

d. Kommissorium for DASAMS bestyrelse og revision af vedtægter 

Uddannelsesudvalget skal muligvis sidestilles de andre udvalg.  

Tages op på næste møde. 

e. Hjemmeside v/ Martine  

Teksten godkendes. Martine sender til Ole til udgivelse.  

Forskningsudvalget har sendt forespørgsel om oprettelse af punkt på hjemmesiden. 

Dorthe videresender mail til Martine, som besvarer den. 

 

9. Planlægning af kommende møde  

Næste møde afholdes onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16.00-17.30.  

Næste møde igen bliver tirsdag d. 20. april 2021 kl. 16.00-17.30. 

Planlægning af møde i maj. 

 

10. Eventuelt 
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11. Punkter, som afventer 

a. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til 

attestudvalget v/ Dorthe, Dorte og Karsten 

b. Møde med arbejdsmedicinerne v/ Dorte 

Drøftes på møde ved årsskiftet. 

c. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte 

Drøftes ved møde i bestyrelsen ved årsskiftet 2020/2021 

d. Overordnet kommunikationsstrategi 

Drøftes ved møde i bestyrelsen 2021. 


