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BESTYRELSEN 

Formandens beretning 
Det er kun et halvt år siden, vi havde generalforsamling, men det har været et meget travlt halvår 
for bestyrelsen. Der har været kort tid til at få samlet op på opgaverne fra sidste generalforsamling, 
vi har indtil nu afgivet fem høringssvar, og vi deltager i arbejdet i Sundhedsstyrelsen om revision af 
den lægelige videreuddannelse.  

Bestyrelsen konstituerede sig den 12. oktober 2021 og består af: 

• Formand Dorthe Goldschmidt

• Næstformand Marianne Jespersen

• Kasserer Mette Lund Jespersen

• Sekretær Karin Hansen

• Bestyrelsesmedlem Martine Aabye

• Bestyrelsesmedlem Eva Benfeldt

• Bestyrelsesmedlem Karsten Thielen

• Suppleant Dorte Balle Rubak

• Suppleant Anne Hansen

Bestyrelsen har afholdt månedlige møder, og der har således været afholdt syv bestyrelsesmøder 
siden sidste generalforsamling. Hovedparten af møderne har været afholdt virtuelt. Alle 
bestyrelsesreferater kan ses på:  
https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/bestyrelsesreferater/   

DASAMS er repræsenteret i en række andre foreninger 
Det drejer sig om:  

• Dansk Selskab for Folkesundhed: Marianne Jespersen er repræsentant

• LVS: Marianne Jespersen, Eva Benfeldt og Martine Aabye er repræsentanter

• UEMS (European Union of Medical Specialists): Mette Malling og Agnethe Vale Nielsen
er repræsentanter

Bestyrelsen vil særligt fremhæve følgende områder, som vi har arbejdet med det sidste år: 

• Revision af speciallægestrukturen
Sundhedsstyrelsen gennemgår i øjeblikket speciallægestukturen, og i den forbindelse har
Styrelsen nedsat fire arbejdsgrupper:

o Arbejdsgruppe 1: Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse
samt lægeroller

o Arbejdsgruppe 2: Specialestruktur (hvilke og hvor mange)
o Arbejdsgruppe 3: Modeller for dimensionering af videreuddannelsen
o Arbejdsgruppe 4: Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer)

Arbejdsgruppe 2 har således til opgave at tage stilling til den fremtidige specialestruktur, 
herunder hvilke og hvor mange specialer, der skal være, så det passer ind i fremtidens 
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behov i sundhedsvæsenet. Arbejdsgruppen skal herunder beskrive modeller for en ændret 
specialestruktur og vurdere fordele og ulemper i forhold til den gældende struktur. Under 
arbejdsgruppe 2 er der nedsat fire underarbejdsgrupper, der skal arbejde med udvalgte 
specialer.  
 
En af disse underarbejdsgrupper omhandler samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Det 
skyldes, at arbejdsgruppe 2 har vurderet, at vi er beslægtede i en sådan grad, at der er 
behov for at revurdere opbygningen af speciallægeuddannelsen. 
 
Der er planlagt tre møder i underarbejdsgruppen. Første møde blev udskudt grundet 
Corona, og derfor har der kun været afholdt et møde i underarbejdsgruppen. De næste 
møder er den 19. april og 11. maj 2022. 
 
Arbejdsgruppen består af: 
o Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm (formand for arbejdsgruppen) 
o Harald Meyer, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin  
o Anette Kærgaard, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 
o Magrethe Bordado Sköld, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 
o Dorthe Goldschmidt, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 
o Dorte Balle Rubak, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 
o Maria Tølbøll Glavind, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 
o Ann Lyngberg, Danske Regioner 
o Tine Halsen Malling, Danske Regioner 
o Natacha Jensen, Danske Regioner 
o Kirsten Fonager, Danske Universiteter 
o Mette Malling, Dansk Selskab for Folkesundhed 
o Astrid Haack Josefsen, Sundheds- og Ældreministeriet 
 
Sekretariatet består af: 
o Katrine Risom, Sundhedsstyrelsen 
o Jens Wehl, Sundhedsstyrelsen 

 
Samfundsmedicinske deltagere er kursiveret, så som det fremgår, er vi godt repræsenteret. 
 
Efter første møde fik vi til opgave at komme med bidrag vedr. afgrænsning af arbejdsområ-
det, lægeydelse, patientgrundlag, fagligt grundlag for klinisk aktivitet, forskningsproduktion, 
antal ansatte læger, samarbejde med andre faggrupper samt udviklingsperspektiv. 
Sundhedsstyrelsen beskriver det internationale perspektiv. 
 
Til generalforsamlingen vil formanden mundtlig give en status for arbejdet. 

 

• Revision af vedtægterne 
Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen i oktober 2021 pålagt at komme med forslag til ny 
formulering af § 6 Øvrige udvalg. Som det fremgår af forslaget til revision af vedtægterne, 
foreslår bestyrelsen, at der er direkte valg til alle udvalg på generalforsamlingen. Dermed opnår 
generalforsamlingen fuld indsigt i og overblik om udvalgenes bemanding og sammensætning 
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mv. og alle udvalg ligestilles. De uddannelsessøgende kan på YSAM-mødet dagen inden 
generalforsamlingen drøfte, hvilke kandidater de vil anbefale generalforsamlingen at vælge 
blandt de valgbare kandidater. 
 
Herudover foreslår bestyrelsen, at vi ændrer betegnelsen formand til forperson og næst-
formand til næstforperson. Forslaget stilles ud fra et ønske om at følge med udviklingen i 
samfundet samt ud fra, at både DSFF og fraktionen FFSV (Foreningen for Folkesundheds-
videnskab) har lignende forslag i år på deres generalforsamlinger.  
 

• Udarbejdelse af årshjul 
Efter generalforsamlingen 2021 udarbejdede bestyrelsen et årshjul, som har givet overblik over 
arbejdsopgaverne frem mod generalforsamling 2022. Det har vist sig at være et godt arbejds-
redskab, og bestyrelsen vil foreslå, at den kommende bestyrelse ligeledes udarbejder årshjul.  
 

• Budget for 2022 
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til budget. Kassereren vil til generalforsamlingen orientere 
om budgettet. 
 
Med budgettet har bestyrelsen blandt andet reserveret midler til de enkelte udvalg, som 
udvalgene kan ansøge bestyrelsen om at anvende.  
 

• Efteruddannelsesudvalg 
Der var for få medlemmer, der ønskede at stille op til efteruddannelsesudvalget. Derfor beslut-
tede bestyrelsen, at der ikke blev oprettet et efteruddannelsesudvalg. Der vil blive mulighed for 
at stille op til dette udvalg ifm. generalforsamlingen 2022.  
 

• Møder med udvalg 
Bestyrelsen har haft et ønske om at mødes med udvalgene. Den 2. april 2022 blev der afholdt 
fællesmøde, hvor alle udvalg var inviteret. Der var repræsentation fra alle udvalg, og vi havde 
gode drøftelse, hvor bestyrelsen dels hørte om, hvad de enkelte udvalg arbejder med, dels 
drøftede vi budgetudkast og udkast til vedtægtsændringer. Den kommende bestyrelse bør 
overveje, hvordan den ønsker at samarbejde med udvalgene.  
 

• Oprettelse af Dropbox-mapper til alle udvalg 
Alle udvalg har fået egen Dropbox-mappe. 

• Høringssvar 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i oktober 2021 afgivet høringssvar vedrørende:  

o Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
o Bekendtgørelse om euforiserende stoffer 
o Redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven 
o Tidskritiske sygdomme 
o Sundhedsklynger – revision af sundhedsloven 

 
Alle høringssvar kan ses på: https://www.dasams.dk/udgivelser/dasams-horingssvar/ 
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• Forretningsorden 
Bestyrelsens har, som det skal ske på årlig basis, opdateret og vedtaget forretningsordenen. 
Den kan ses på https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/forretningsorden/  

 
 
Valg af bestyrelse 
Følgende medlemmer er på valg til bestyrelsen: 

• Medlem Karsten Thielen (genopstiller) 

• Medlem Mette Lund Jespersen (genopstiller ikke)  

• Medlem Martine Aabye (genopstiller ikke) 
 

• Suppleant, (tidligere) uddannelseslæge Anne Hansen (genopstiller ikke) 

• Suppleant Dorte Balle Rubak (genopstiller ikke) 
 
Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg i 2023: 

• Dorthe Goldschmidt 

• Marianne Jespersen 

• Eva Benfeldt 

• Uddannelseslæge Karin Hansen 
 
Som det fremgår, er der plads til 2-3 speciallæger i bestyrelsen samt to suppleanter i form af en 
speciallæge og en uddannelseslæge. Bestyrelsen kan kun anbefale, at man stiller op, da arbejdet 
med speciallægestrukturen er enormt spændende, og som bestyrelsesmedlem vil man få gode 
muligheder for at påvirke vores speciale i mange år frem. Udover at arbejde med speciallæge-
strukturen, får man som bestyrelsesmedlem godt indblik i specialet, man får mulighed for at 
medvirke til at skrive høringssvar, og ens netværk indenfor specialet bliver større. Så stil endelig 
op til bestyrelsen. Medlemmer, der overvejer at opstille, og som har spørgsmål til bestyrelses-
arbejdet, er meget velkomne til at rette henvendelse til formand@dasams.dk. Hvis du stiller op, bør 
du (som det fremgår af vedtægterne) kunne motivere dit kandidatur forud for afstemningen på 
generalforsamlingen. 
 
Vi glæder os til at se jer på Hindsgavl. 
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