
Referat DASAMS bestyrelsesmøde  10.05.12  

Tilstede: Tyra,  Andreas, Berit, Jens, Heidi, Kirsten. 

1. Referent 
Kirsten 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra b-møde 15.3.12 og opfølgning på evt. punkter 
 
4. Årsmødet på Hindsgavl 
Ansøgning om deltagerbetaling for Dorthe Rubak blev godkendt 
Andreas Bjerrum, som pt er på barsel i sin uddannelsesstilling i SST, fremsender med stor 
sandsynlighed også ønske om deltagerbetaling. Bestyrelsen minus Andresa godkendte 
deltagerbetaling for Andreas. 
Ane Vind har sendt mail til bestyrelsen om status på tilmeldinger mm. Der er 59 tilmeldte og 
det betyder at økonomien i årsmødet er i orden. Andreas kender til sene tilmeldinger fra 
ansatte i SST som nok er oven i de 59. 
Berit fortæller at der er 5 tilmeldte posters pt. Det er ok – vi skal opbygge en tradition. 
Mht netværk, som en del af programmet på Hindsgavl, så mener bestyrelsen, at ambitionerne 
må afpasses deltagernes behov og den energi der kan lægges i netværksgrupperne. Måske er 
det mere relevant at kalde det emnegrupper, hvor deltagerne kan mødes én gang årligt på 
Hindsgavl og udveksle ideer, erfaringer og eventuelle fælles aktiviteter. Punktet må drøftes 
når dette års Hindsgavlmøde skal evalueres. 
Vedr. den Blå Time efterlystes forberedelse af hvilke fællessange vi skal synge. Kirsten tager 
sig af det sammen med en makker. 
 
5. DASAMS generalforsamling 
Andreas kontakter Arne Poulstrup for at høre om han vil være dirigent igen i år. Mange 
medlemmer af bestyrelsen har siddet i to år og er på valg. Suppleanter er også på valg. Der er 
enighed om at give plads til nye bestyrelsesmedlemmer hvis nogen ønsker at træde ind. Både 
Jens, Berit, Tyra, Heidi og Kirsten genopstiller gerne. 
 

6. Nyt fra udvalg 
Fra uddannelsesudvalget referer Heidi fra arbejdet med den ny målbeskrivelse i specialet. Det 
forventes først at den bliver klar først i det ny år. 

7. Problematik vedr. honorering af timer til b-arbejde/udvalgsarbejde som eventuelle 
arbejdsgivere ikke vil bidrage til. 
Punktet blev udskudt da ingen af mødedeltagerne kendte til problematikken. 

 8. Evt. 
Tyra refererer fra møde i Uddannelsesrådet i Region Øst. Herfra er det blevet problematiseret 
at der aldrig slås H-stillinger op med pædiatri som en del af de kliniske ansættelser.  
Uddannelsesrådet spørger om det måske udelukker samfundsmedicinere fra 
kommunelægestillinger på børn- og ungeområdet. Det er ikke Kirstens erfaring at det er 



tilfældet i Århus kommune. Tyra overvejer at spørge FAKL. 
Jens har læst SST’s forebyggelsespakker, som for nylig var sendt i høring bl.a. DASAMS. Jens 
spørger om nogen i bestyrelsen har kendskab til det arbejde i SST som ligger til grund for 
beskrivelsen af pakkerne. Jens vil selv gå videre med at undersøge hvilken proces der er 
foregået. Vi er enige om at der bør være repræsentation fra DASAMS i en arbejdsgruppe der 
arbejder med retningslinier for forebyggelse. 

 

Næste B-møde. 
Den ny bestyrelse samles efter generalforsamlingen på Hindsgavl og fastlægger datoer for b-
møder i det kommende år. 

 

 


