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BESTYRELSEN 
 

Konstituerende bestyrelsesmøde, tirsdag d. 25. august 2020 kl. 16.00 
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, Eva Benfeldt, Karsten Thielen. 
 
Afbud: Martine Aabye (sekretær), Anne Hansen (suppleant). 
 

Referat 
1. Valg af mødeleder og referent (B) 
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) 
3. Konstituering (B) 
4. Nyt fra formanden v/ Dorthe (O) 
5. Nyt fra kasserer v/ Mette (O)  
6. Nyt fra udvalg (O) 

a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte  
b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine  
c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne 
d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne og Martine 

7. Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS 
a. Nyt fra DSFF 
b. Nyt fra LVS 

8. Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse 
9. Opsamling på tidligere punkter (O/B) 
10. Deltagelse i Folkesundhedsdage (B) 
11. Planlægning af kommende møde (B) 
12. Eventuelt 
13. Punkter, som afventer 

a. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til 
attestudvalget (D) v/ Dorte 
Jf. referat fra møde d. 10. december 2019 punkt 8b. 

b. Møde med arbejdsmedicinerne (O) v/ Dorte 
c. Hjemmeside v/ Martine (O) 
d. YSAM kommissorium (D) 
e. DASAMS som høringspart ift. LVS (O) 
f. Revision af vedtægter v/ Dorthe (D) 
g. Efteruddannelsesudvalg (D) 
h. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte 
i. Overordnet kommunikationsstrategi 

 
O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 
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Ad 1) Valg af mødeleder og referent 
Dorthe blev valgt som mødeleder. Mette blev valgt som referent.  
 
Ad 2) Godkendelse og prioritering af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser. 
 
Ad 3) Konstituering 
Bestyrelsen har ikke modtaget et skriftligt motiveret krav om ekstraordinær generalforsamling. 
 
Alle medlemmer af bestyrelsen fortsætter, fraset Torben Hærslev, der ikke genopstiller og 
udtræder af bestyrelsen. Karsten Thielen erstatter Torben Hærslev som ordinært medlem af 
bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand: Dorthe Goldschmidt 
Næstformand: Marianne Jespersen 
Kasserer: Mette Jespersen 
Sekretær: Martine Aabye 
Øvrige medlemmer: 
Dorte Balle Rubak 
Eva Benfeldt 
Karsten Thielen. 
Anne Hansen (suppleant). 
 
Ad 4) Nyt fra formanden v/ Dorthe  
Dansk Selskab for Folkesundhed har anmodet DASAMS om lån på 50.000 kr. Behovet er opstået 
pga. sen aflysning af den fysiske del af Folkesundhedsdage, hvorfor den første frist for at aflyse 
konferencen til konferencehotellet er overskredet. En enig bestyrelse besluttede at bevilge lånet. 
Dorthe skriver til formanden for DSFF og meddeler dette. 
 
Ad 5) Nyt fra kasserer v/ Mette  
Mette gennemgik regnskabet. DASAMS har aktuelt en egenkapital på 309.193,65 kr. + 17.162,74 
kr. som er disponeret til YSAM. 
 
Ad 6) Nyt fra udvalg 

a. Nyt fra uddannelsesudvalget v/ Dorte  
Der er udrullet en ny møderække for udvalget for næste valgperiode. Den vil blive 
tilgængelig på hjemmesiden efter næste møde. 
Flere medlemmer har valgt at trække sig. Vi er nu 10 personer tilbage i udvalget. 
Næste møde er d. 9.9.2020. 
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Udvalget og PKL´er har håndteret en del udfordringer omkring kurserne, hvor vi har 
måtte aflyse 2 kurser grundet corona, men de bliver løbet ind i efteråret. Ingen 
uddannelseslæger er kommet i klemme på en sådan måde, at de ikke kan 
færdiggøre deres uddannelse, men flere har fået alternative løsninger på 
gennemførsel af kursusrækken. 

b. Nyt fra forskningsudvalget v/ Martine  
Punktet udgår. 

c. Nyt fra Hindsgavludvalget v/ Marianne 
Nogle af de hidtidige medlemmer har meldt fra. Vi har en aftale med de 
tilbageværende om at tale sammen i løbet af september. 

d. Nyt fra YSAM-udvalget v/ Anne og Martine 
Punktet udgår. 
 

Ad 7) Nyt fra øvrige organisationer med repræsentation fra DASAMS 
a. Nyt fra DSFF 

DSFF har som bekendt aflyst Nyborgmødet , men arbejder på forskellige former 
for erstatning 

b. Nyt fra LVS 
Intet nyt fra LVS 
 

Ad 8) Nye henvendelser til bestyrelsen til drøftelse 
Drøftet under punkt 4. 
  
Ad 9) Opsamling på tidligere punkter  

a. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til 
attestudvalget (D) v/ Dorte 
Jf. referat fra møde d. 10. december 2019 punkt 8b. 
På baggrund af bekymringshenvendelse fra tidligere ledende overlæge og 
lektor i socialmedicin Ålborg Universitet Jens Tølbøll, som havde undersøgt 
omfanget af socialmedicinsk undervisning præ og postgraduat. Der er i 
marts 2020 udformet udkast til et brev til lægeforeningen, men det er 
usikkert om det er fremsendt til lægeforeningen. Dorthe G undersøger det, 
og såfremt det ikke er fremsendt, sender hun det. 
 

b. Møde med arbejdsmedicinerne (O) v/ Dorte 
Grundet den aktuelle coronasituation findes det mest hensigtsmæssigt at 
allokere ressourcer til andre mere presserende opgaver. Vi sætter punktet 
på efter nytår og sætter hurtigst muligt derefter en dato for møde mellem 
arbejdsmedicinernes formand og uddannelsesudvalgsformand og samme 
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mandskab fra DASAMS 
Punktet tages op til møde ved årsskifter 2020/2021. 
 

c. Hjemmeside v/ Martine (O) 
Drøftes ved næste møde i bestyrelsen. 
 

d. YSAM kommissorium (D) 
Drøftes på næste møde i bestyrelsen. 
 

e. DASAMS som høringspart ift. LVS (O) 
Marianne sætter punktet på dagsordenen, når der har været møde i LVS. 
 

f. Revision af vedtægter v/ Dorthe (D) 
Marianne udarbejder udkast til vedtægtsændringer, og Mette er sparring. 
Udkastet drøftes på næste møde i bestyrelsen. 
 

g. Efteruddannelsesudvalg (D) 
Der blev efter sidste generalforsamling samlet en lille gruppe af medlemmer 
der gerne vil se på mulighederne for en mere formaliseret efteruddannelse. 
Eva Benfeldt, Nia Evans og Dorte Rubak. Den lille gruppe har også været 
corona-udsat, så gruppens arbejde er ikke kommet så meget videre. 
Der er bekymringer, hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer til at fylde et 
efteruddannelsesudvalg og de opgaver, der skal løses i et sådan udvalg. 
 
Aktuelt arbejdes der på et efteruddannelsesforløb i socialmedicin. 
Der er enighed om at man som fagligt selskab har ansvar for at sikre en høj 
kvalitet i uddannelse og forskning for alle medlemmer for at sikre at opgaver 
inden for specialet løse med høj faglighed og ensartet kvalitet nationalt. 
 
Det vedtages, at der indarbejdes et efteruddannelsesudvalg i de nye 
vedtægter. Udvalget skal bestå af medlemmer fra både den 
socialmedicinske gren og administrative gren. Udvalget skal undersøge 
medlemmernes behov og dele viden om relevante og mulige kurser o.a for 
medlemmerne. Udvalget kan også selv lave kurser. Det aftales at Dorte R, 
beder om foretræde for de 5 klinikchefer i socialmedicin vedr. et specifikt 
kursus i socialmedicin og rehabilitering. 
 

h. Deltagelse i AMEE: Afventer prisoverslag m.v. fra Dorte 
Drøftes ved møde i bestyrelsen ved årsskiftet 2020/2021 
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i. Overordnet kommunikationsstrategi 
Drøftes ved møde i bestyrelsen 2021. 

 
Ad 10. Deltagelse i Folkesundhedsdage  
Folkesundhedsdagene den 21. og 22. september 2020 foregår virtuelt. Mette deltager på vegne af 
DASAMS. 
 
Ad 11) Planlægning af kommende møde (B) 
Næste møde afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 16.30-18.30. 
 
Punkter til dagsorden:  

j. Præ- og postgraduat undervisning i socialmedicin, herunder henvendelse til 
attestudvalget (D) v/ Dorte 

k. Hjemmeside v/ Martine (O) 
l. YSAM kommissorium (D) 
m. Revision af vedtægter (D) 

 
Derudover er der planlagt følgende møder: 
Onsdag den 18. november 2020 kl. 16.30-18.30. 
Mandag den 11. januar 2021 kl. 16.30-18.30. 
Et langt møde ultimo februar/primo marts 2021. 
 
Ad 12) Eventuelt 
Når referatet fra dette konstituerende bestyrelsesmøde er godkendt, beder Dorthe Ole Refstrup om 
at orienterer medlemmerne om, at der ikke er kommet indvendinger imod at bestyrelsen fortsætter 
med den eneste ændring, at Karsten Thielen er ordinært medlem i stedet for Torben Hærslev, som 
er udtrådt af bestyrelsen. 
 

 

 

 


