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BESTYRELSEN 

 

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 18. november 2020 kl. 16.30 
Sted: Steno Diabetes Center, NSK-bygningen, mødelokale S09, Niels Steensens Vej, Gentofte 
 
Deltagere: Dorthe Goldschmidt (formand), Marianne Jespersen (næstformand), Mette Jespersen 

(kasserer), Dorte Balle Rubak, Karsten Thielen, Martine Aabye (sekretær) 

 

Afbud: Eva Benfeldt, Anne Hansen (suppleant). 

 

Referat 
1. Valg af mødeleder og referent (B) 

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) 

3. Nyt fra formanden v/ Dorthe (O) 

4. Nyt fra kasserer v/ Mette (O)  

5. Nyt fra udvalg (O) 

a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte  

b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine  

c. Nyt fra årsmødeudvalget v/ Marianne 

d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne 

6. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS 

a. Nyt fra DSFF v/ Marianne 

b. Nyt fra LVS v/ Marianne 

7. Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse 

8. Opsamling på tidligere punkter (O/B) 

a. Kontaktkæde for DASAMS bestyrelse og udvalg (D) 

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

attestudvalget (O) v/ Dorthe, Dorte og Karsten 

c. Efteruddannelsesudvalg v/ Mette (D) 

d. Hjemmeside v/ Martine (D) 

9. Planlægning af kommende møde (B) 

10. Eventuelt 

 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 
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BESTYRELSEN 

 

Ad 1) Valg af mødeleder og referent 

Dorthe blev valgt som mødeleder, Martine blev valgt som referent. 

 

Ad 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt og prioriteret. 

Ad 3) Nyt fra formanden v/ Dorthe 

a. Høring vedr. ny epidemilov (er besvaret) 

Der kommer formentlig et revideret forslag. 

b. Invitation til deltagelse i tværfaglig kvalificering i forbindelse med proces for udvælgelse af 

patientgrupper til helgenomssekventering (er besvaret, vi deltager ikke) 

c. Høring vedr. klinisk vejledning om dyspepsi fra DSAM (der er ikke afgivet høringssvar) 

d. Indstilling af medlemmer til følgegruppe for analyse af biobankområdet i Danmark (der er 

ikke afgivet indstilling) 

e. Kandidat til EUPHA treasurer (der er ikke afgivet indstilling) 

 

Ad 4) Nyt fra kasserer v/ Mette 

Vi har fortsat rigeligt med midler, inkl. øremærkede midler til YSAM.  

Vi betaler 0,6% p.a. i indlånssumsrente af beløb over 250.000 kr. og derudover gebyr til banken 

250 kr. per kvartal. 

Vi bør overveje at bruge nogle af pengene til fripladser og lign., så renteudgifterne mindskes. 

 

Ad 5) Nyt fra udvalg 

a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte  

 Kurser: Der har været nogen utilfredshed blandt uddannelseslæger vedr. aflysning 

af kurser. Der er derfor blevet fremsat krav til kursuslederne om en nødplan for 

afholdelse af kursus, i tilfælde af at den oprindelige plan ikke kan gennemføres. 

Følges tæt af Dorte og PKL Mette Malling.  

Kursus i International Sundhed blev afholdt virtuelt og fik gode tilbagemeldinger. 

Kurset i Sundhedsjura kommer formentlig også til at foregå sådan i det nye år. 

 Hjemmesiden: Der arbejdes på uddannelsesudvalgets information på DASAMS 

hjemmeside, herunder med materiale til karrierevalgsdagene.  

Der er indsat faner til hver Videreuddannelsesregion, men der mangler indhold i Øst 

og Syd.  

 Oplæring og generationsskifte: Det overvejes, hvordan man kan sikre oplæring og 

overdragelse gradvist i god tid, så der ikke sker for stort videnstab ved 

generationsskifte. 

 Speciallægeuddannelsen 

Det findes præmaturt at afholde konkrete drøftelser, da man ikke ved, hvad rammen 
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er, og der er mange rygter. Det foreslås, at der ventes med drøftelserne, til vi har 

tilbagemeldinger fra de arbejdsgrupper, som er nedsat i regi af LVS.  

Marianne kontakter LVS mhp. at sikre, at vi holdes orienteret om dette.  

Når vi ved mere, skal vi i gang med medlemsdrøftelser. 

Forslag om, at det er temaet på årsmødet 2022. 

 Kommissorium 

Udkast til kommissoriet er lavet færdigt, og sendes snarest til bestyrelsen.  

b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine  

Der er afholdt møder i august og november 2020.  

 Forskningsdage 

Det er besluttet, at der afholdes én forskningsdag årligt i uge 3, og at værtsrollen 

går på skift mellem regionerne.  

 Kommissorium 

Der arbejdes på nyt udkast til kommissorium, som sendes til bestyrelsen, når det er 

klart. Martine kontakter udvalget og beder om, at vi modtager svar inden næste 

bestyrelsesmøde. 

 Andet 

Der planlægges kongres for rehabilitering i september 2021.  

Næste møde afholdes januar 2021. 

c. Nyt fra årsmødeudvalget v/ Marianne 

 Logistik 

Der pågår drøftelser vedr. format for afholdelse. Der stiles mod at der ved næste 

bestyrelsesmøde fremlægges minimum 2 løsninger for, hvordan både møde og 

generalforsamling kan afholdes, hvorefter beslutning træffes. Punktet sættes på 

dagsordenen til bestyrelsesmøde d. 11. januar.  

Der skal også tages stilling til prioritering af fripladser samt evt. mulighed for 

kombineret løsning med både fysisk fremmøde og virtuel deltagelse. Overvejelse 

om mulighed for skriftlige kommentarer vedr. vedtægtsændringer inden.  

Hindsgavl har frist for bestilling d. 27. januar 2021.  

 Fagligt indhold 

Der er foreløbig enighed om, at emnet bør relatere sig til den samfundsmedicinske 

opgave ifm. COVID-19. 

 Postersession: Der er en drøftelse i gang med forskningsudvalget. 

 Næste møde d. 24. november.  

d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne 

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.  

YSAM har modtaget forslag til revision af kommissorium fra bestyrelsen. Martine kontakter 

YSAM og beder om, at vi modtager svar inden næste bestyrelsesmøde. 
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Ad 6) Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS 

a. Nyt fra DSFF v/ Marianne 

Nana Hempler er ny formand. 

DSFF har meldt ud, at de ønsker, at der laves en folkesundhedslov, hvilket kan afføde 

nogle drøftelser.  

b. Nyt fra LVS v/ Marianne 

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde, inkl. valg af ny formand. 

Der er meget fokus på ”Vælg Klogt”-projektet. 

Marianne har rejst problemet med manglende kommunikation, og vi har efterfølgende 

modtaget markant flere høringssvar m.v., så problemet ser ud til at være løst. 

Marianne rejste desuden undren over systematikken i, hvem høringer sendes til. 

 

Ad 7) Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse 

a. Høring: Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (frist 9/12/20) 

Bilag: Høringsdokumenter, findes på Høringsportalen 

Vi indgiver ikke høringssvar. 

b. Høring: Høring over udkast til bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse 

med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt logning 

(frist 10/12/2020). 

Bilag: Høringsdokumenter, findes på Høringsportalen. 

Vi indgiver ikke høringssvar. 

c. Invitation til deltagelse i møde om Behandlingsrådet 

Dorthe deltager. Punktet kommer på til næste møde. 

Bilag: Information på hjemmesiden 

 

Ad 8) Opsamling på tidligere punkter 

a. Kontaktkæde for DASAMS bestyrelse og udvalg 

Det besluttes, at kommunikationsveje tænkes ind i kommissorier, herunder fx hvordan 

kommunikationen skal være ved høringssvar m.v. og afventer dette. Det bør bl.a. defineres, 

at bestyrelsen har ret til at beslutte, hvem som skal have høres inden for vores egen 

organisation. 

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

Dorthe har rykket Lægeforeningen, som angiver, at vi snarligt får svar.  

c. Efteruddannelsesudvalg v/ Mette 

Det besluttes, at der allerede nu lægges information på hjemmesiden om arbejdet med 

udvalget.  

Der er ved at blive udarbejdet et kommissorium. 

Der er ønske om input til, hvordan det gøres attraktivt for yngre samfundsmedicinere at 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64560
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64570
https://www.conferencemanager.dk/behandlingsraadet
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være med og bidrage til arbejdet i de forskellige udvalg. Drøftes på næste møde og sættes 

på dagsordenen. 

d. Hjemmeside v/ Martine  

De enkelte udvalg er gået i gang med at udarbejde indhold til ”deres” punkt på 

hjemmesiden. 

Der er enighed om, at vi skal have en generel beskrivelse af specialet. Martine har 

udarbejdet et udkast på baggrund af målbeskrivelsen, som sendes rundt. Punktet sættes 

på dagsordenen til næste møde, hvis vi kan nå det. 

 

Ad 9) Planlægning af kommende møde 

Næste møde afholdes mandag d. 11. januar 2021.  

På dagsordenen følgende punkter:  

- Kommissorier. Uddannelsesudvalget, forskningsudvalget, efteruddannelsesudvalget, 

YSAM samt DASAMS 

- Hindsgavl: Beslutning om format for afholdelse af mødet 

- Drøftelse af hvordan kræfter kan motiveres i de forskellige udvalg i DASAMS 

- Hjemmeside (hvis det kan nås) 

 

Ad 10) Eventuelt 

a. Midler øremærket til YSAM 

DASAMS har stående kr. 17.162,74, som er øremærket til YSAM. For at de ikke bare ædes 

op af gebyrer, forslås det, at midlerne aktiveres.  

Martine skriver til YSAM med besked om, at de gerne må komme med en indstilling til, 

hvordan midlerne skal bruges, og at vi ellers foreslår, at de øremærkes til fripladser til yngre 

samfundsmedicinere og evt. deltagelse i AMEE. 

 

 

 


