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BESTYRELSEN 

 

 

Formandens beretning  
Som for alle andre dele af samfundet har det været et anderledes år for DASAMS´ bestyrelse. Det 
skyldes ikke mindst, at generalforsamlingen i 2020 blev aflyst og erstattet af en skriftlig orientering 
af medlemmerne. Samtidig fortsatte bestyrelsen næsten uændret – dog udtrådte Torben Hærslev 
af bestyrelsen, og Karsten Thielen blev derfor medlem af bestyrelsen i stedet for suppleant.  

Bestyrelsen konstituerede sig den 25. august 2020 og består af: 

• Formand Dorthe Goldschmidt  

• Næstformand Marianne Jespersen  

• Kasserer Mette Lund Jespersen  

• Sekretær Martine Aabye  

• Bestyrelsesmedlem Dorte Balle Rubak  

• Bestyrelsesmedlem Eva Benfeldt  

• Bestyrelsesmedlem Karsten Thielen  

• Suppleant Anne Hansen  
 
Bestyrelsen besluttede at afholde hyppigere møder af kortere varighed, og der har således været 
afholdt ti møder siden august 2020. 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 for DASAMS 

• LVS: Marianne Jespersen, Eva Benfeldt og Torben Hærslev er repræsentanter for 
DASAMS 

• UEMS (European Union of Medical Specialists): Mette Malling er repræsentant for 
DASAMS 
 

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

• Revision af vedtægterne 
I forbindelse med aflysningen af generalforsamlingen i 2020 blev vi opmærksomme på, at 
vedtægterne ikke gav mulighed for at afholde generalforsamling virtuelt. Bestyrelsen valgte 
derfor at gennemgå og opdatere vedtægterne, og forslag til revision af vedtægterne skal 
drøftes på generalforsamlingen mhp. vedtagelse. Udover at tage højde for at vi i fremtiden skal 
have mulighed for at afholde virtuel generalforsamling, lægger bestyrelsen i forslaget til 
reviderede vedtægter også op til, at uddannelsesudvalget, ligesom øvrige udvalg, fremover 
refererer til bestyrelsen i stedet for til medlemmerne af DASAMS på generalforsamlingen. For 
at sikre et tættere samarbejde mellem bestyrelsen og de forskellige udvalg har bestyrelsen 
besluttet, at alle udvalg inviteres til et møde med bestyrelsen dagen inden årsmødet. Dette 
gennemføres første gang i år. 
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• Opdatering af kommissorier for underudvalg 
Samtlige udvalgs kommissorier er blevet revideret og efterfølgende godkendt af bestyrelsen.  
 

• Efteruddannelsesudvalg 
Der har fra flere medlemmers side været udtrykt ønske om et efteruddannelsesudvalg. Dette vil 
blive foreslået nedsat ifm. generalforsamlingen. Dorte Rubak har sammen med en arbejds-
gruppe udarbejdet det første kursus om socialmedicin. Første kursus finder sted i efteråret 
2021. 
 

• Valg af ny bestyrelse 
Da generalforsamlingen i 2020 blev aflyst, blev der ikke foretaget nyvalg af bestyrelsen. Dette 
blev medlemmerne orienteret om skriftligt og der var ingen indvendinger imod dette. Det 
betyder, at hele bestyrelsen er på valg i år, men at nogle ordinære medlemmer udelukkende 
vælges for ét år, mens andre vælges for to år. På denne måde sikrer vi, at der fremover fortsat 
er kontinuitet i bestyrelsen.  
 

• Revision af den lægelige videreuddannelse 
Sundhedsstyrelsen har i regi af Rådet for Den Lægelige Videreuddannelse besluttet at 
gennemgå den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen nedsatte fire arbejdsgrupper, 
hvor LVS var repræsenteret i dem alle.  
 
LVS bad de specialebærerende selskaber om at beskrive specialet, som grundlag for dette 
arbejde. Besvarelsen fra DASAMS (dateret 24. juli 2020) kan ses på 
https://www.dasams.dk/udgivelser/dasams-horingssvar/  
 
Efterfølgende har Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse besluttet, at der skal ses 
nærmere på en række specialer, herunder snitfladerne mellem arbejdsmedicin og samfunds-
medicin. Bestyrelsen forventer, at der bliver indkaldt til første møde i løbet af efteråret.  
 
Bestyrelsen har lavet et diskussionsoplæg om snitfladerne mellem samfundsmedicin og 
arbejdsmedicin, som bliver drøftet til årsmødet, så den kommende bestyrelse får input fra 
medlemmerne til møder i Sundhedsstyrelsen.  
 

• Høringssvar 
Bestyrelsen blev i bestyrelsesåret 2019/2020 opmærksom på, at LVS ikke altid fik inviteret 
DASAMS til at indgive høringssvar på relevante lovforslag/bekendtgørelser mv. Bestyrelsen 
var i dialog med LVS vedrørende dette, og nu modtager formand@dasams.dk og 
sekretaer@dasams.dk væsentlig flere invitationer til at afgive høringssvar.  
 
Når bestyrelsen modtager invitation til afgivelse af høringssvar, vurderer vi, om det er relevant 
for DASAMS at indgive høringssvar. Herefter beder bestyrelsen eventuelt medlemmer til at 
bidrage med udkast, såfremt bestyrelsen ikke har de rette kompetencer. Bestyrelsen vil gerne 
takke de medlemmer, som har været behjælpelig med at udarbejde udkast til høringssvar. I  
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bestyrelsesåret 2020/2021 har vi afgivet høringssvar vedrørende:  
o Lov om epidemier – afgivet høringssvar til både første og andet lovforslag  
o Epidemilov vedr. overvågning af spildevand 
o Journalføring 
o Kliniske databaser 
o Medicinsk cannabis 

 
Alle høringssvar kan ses på: https://www.dasams.dk/udgivelser/dasams-horingssvar/ 
 

• 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/  
 

• Årsmødet 
Bestyrelsen besluttede tidligt i 2021 at flytte årsmødet fra maj til oktober. Det betød både, at vi 
kan afholde årsmøde i år, og fordi vi handlede så tidligt, var der ingen omkostninger forbundet 
med at flytte årsmødet. Der var imidlertid ikke flere ledige torsdag-fredage på Hindsgavl i år, 
hvorfor vi valgte at lægge årsmødet mandag-tirsdag. Årsmødet 2022 forventer vi afholdes som 
planlagt torsdag-fredag den 19.-20. maj 2022.  
 

• Lån på 50.000 kr. til DSFF  
På grund af epidemien aflyste Dansk Selskab for Folkesundhed den fysiske del af Folkesund-
hedsdage 2020. Aflysningen skete på et tidspunkt, hvor den første frist for at aflyse konferen-
cen til konferencehotellet var overskredet. For at dække udgifterne havde DSFF behov for at 
låne midler fra fraktionerne, og bestyrelsen besluttede at bevilge DSFF et rentefrit lån på 
50.000 kr., som tilbagebetales ad to gange. DSFF har i marts 2021 tilbagebetalt 25.000 kr. til 
DASAMS, og de resterende 25.000 kr. tilbagebetales fra DSFF til DASAMS den 1. april 2022.  

 
 
Valg af bestyrelse 
Da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, er samtlige medlemmer af bestyrelsen på valg. 
For også fremover at sikre kontinuitet i bestyrelsen, skal der i år vælges: 
 

• Frem til generalforsamlingen 2023:  
o Fire ordinære medlemmer, heraf én uddannelseslæge 

• Frem til generalforsamlingen 2022: 
o Tre ordinære medlemmer  
o To suppleanter, heraf gerne én uddannelseslæge 

 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg: 

• Frem til generalforsamlingen 2023:  
o Dorthe Goldschmidt 
o Marianne Jespersen 
o Eva Benfeldt 

 

https://www.dasams.dk/udgivelser/dasams-horingssvar/
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• Frem til generalforsamlingen 2022: 
o Som ordinære medlemmer: 

▪ Mette Lund Jespersen  
▪ Karsten Thielen  

o Som suppleant: 
▪ Anne Hansen (uddannelseslæge) 

 
 
Der er således minimum behov for, at bestyrelsen suppleres med: 

• Frem til generalforsamlingen 2023:  
o En uddannelseslæge 

• Frem til generalforsamlingen 2022: 
o Et ordinært medlem  
o En speciallæge-suppleant 

 
Bestyrelsen ønsker, at den kommende bestyrelse bliver bredt sammensat både geografisk og ift. 
arbejdsfelt. Blandt de nuværende medlemmer er flere villige til at trække deres kandidatur, hvis 
andre stiller op, så vi håber, at flere vil overveje at stille op. Medlemmer, der overvejer at opstille, 
og som har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er meget velkomne til at rette henvendelse til 
formanden på formand@dasams.dk. Som det fremgår af vedtægterne, bør kandidater til 
bestyrelsen motivere deres kandidatur forud for afstemningen. 
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