
Referat fra b-møde i DASAMS 

Mandag d. 2. Maj 2016 

Tilstede: Marie Brasholt, Andreas Bjerrum, Bolette Søborg, Agnethe Vale Nielsen(deltog under første 
tredjedel af mødet) Ulrik Steen(ref) 

Afbud: Margit Nørgård, Synne Øhrberg, Anne Mette Dons 

1) Valg af referent og ordstyrer: Marie ordstyrer, Ulrik referent. 

2) Opflg. på evt. løse ender fra sidste møde: 

- Referat fra b-møde juni 15 efterlyses, Agnethe følger op. 

- Mads Frellsen kontaktes af Marie mhp FYSAMS’s kontooverførsel (se pkt. 7) 

- Nyhedsbrev – intet nyt 

-166 medlemmer pr 24.februar 

- Valg af repræsentant til UEMS. Ulrik kontakter Dorte Rubak - igen. Giver efterfølgende besked til Marie. 

3) Nyt fra formand: 

- Har kommenteret på HPV-artiklen – UFL. 

- Der er udarbejdet et langt høringssvar om den nye tilsynslovgivning. 

- Jens Peter Bonde og Sven Viskum er givet en tilbagemelding om navngivning af deres afd. 

- DASAMS’s uddannelsesdag er støttet med kr 8.000,- 

- Har modtaget inspektorrapport fra Afd. for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.      
Rapporten indeholder mange roser til afd. 

- I forlængelse af dagens møde med DASAM’s formand og næstformand er det besluttet at de to 
selskaber(DASAMS og DASAM) i fællesskab udpeger en person til en  arbejdsgruppe nedsat af 
anæstesiologisk selskab om opioidbehandling af non-maligne smerter. Ulrik kontakter en mulig kandidat 
til posten. 

4) Nyt fra kasserer: Intet særligt at berette. Venter spændt på at erfare, hvor mange tilmeldte der er til 
årets Hindsgavlmøde. 

5) Nyt fra LVS: Intet nyt 

6) Nyt fra DSFF:  Torben Jørgensen har varslet, at han stopper ifm årets generalforsamling på Nyborg 
Strand i september – man er i færd med at se sig om efter ny formandskandidat. Folkesundhedsprisen 
2016 uddeles på Folkesundhedsdage. Der mulighed for at indsende forslag om prismodtagere. 

7) Underudvalg: 

- Hindsgavludvalg : Har styr på det – men lidt sen annoncering af det detaljerede  program. 



- Forskningsudvalg : Inge aktiviteter overhovedet. Ulrik kontakter udvalgsformanden. 

- Uddannelsesudvalg : intet nyt. 

- Yngre-læge-udvalg :  afklaring af hvorledes de midler, som det hedengangne FYSAM rådede over, kan 
overføres til det nye udvalg, ønskes foretaget snarest muligt. Det er Mads Frellsen, som kan hjælpe her. 

8) Drøftelse af revision af vedtægter : Gennemgang af forslag til konkrete ændringer, der skal 
forelægges generalforsamlingen. Andreas retter til og sender til bestyrelsen. 

9) Planlægning af generalforsamling: Dagsorden fremgår af selskabets vedtægter. 
Bestyrelsesmedlemmer som genopstiller, skal sende en motiveret opstillingskandidatur til Marie - 
snarest! 

10) Samfundsmedicin og specialeplan: Drøftelse af den manglende specialevejledning /specialeplan. 
Det har ikke lige været oplagt at vores speciale skulle være genstand for en specialeplan – men dagens 
drøftelser munder ud i den konklusion at det kunne være en god øvelse at forsøge at udarbejde en plan 
og specialevejledning. Det kan styrke specialets branding og generelle synliggørelse at vi kan præsentere 
en specialeplan.  Ulrik spørger Emma Helledie/Dorte Rubak om det videre arbejde – skal arbejdet 
iværksættes fordrer det deltagelse af speciallæger – men uddannelseslæger kan også deltage. Måske er 
der også blandt bestyrelsesmedlemmer interesse for at indgå i arbejdet?   

Bestyrelsen vil på årets generalforsamling bede om tilkendegivelser på om man skal gå videre med at få 
udarbejdet et forslag til specialevejledning, der så skal søges ”solgt” til SST. 

11) Evt. :  Høringssvar om dimensioneringsplanen, frist november 2016. Mette spørges om hun vil 
være ”primus motor” 

Et nyt –”Kommunallæge”- udvalg overvejes... Bestyrelsen har modtaget udkast til kommissorium. Der er 
behov for lidt justering/revision af oplægget, som derfor sendes tilbage til forfatterne. Derefter fornyet 
drøftelse i bestyrelsen. 

Næste b-møde: 20. juni kl 16-18.  Sted? Videomøde? 

 


