
 

BESTYRELSEN 
 

Referat bestyrelsesmøde, tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 16.30-18.00 
 
Sted: Teams 

Deltagere: Dorthe Goldschmidt (forperson), Ane B. Vind (næstforperson), Nanna 
Læssøe Jespersen (kasserer), Karin Hansen (sekretær), Eva Benfeldt, 
Marianne Jespersen, Marie Kikkenborg, Karsten Thielen (suppleant), Kamilla G. 
Laut (suppleant) 
 
Møde med Uddannelsesudvalget 16.30 – 17.30 
Deltagere fra uddannelsesudvalget: Dorte Rubak (forperson), Karin B. Hansen 
(næstforperson), Jette Videbæk Le 
 
Uddannelsesudvalgets ønsker til drøftelse: 

1) Revisionsarbejdet. Det konkluderes, at det findes svært at påbegynde revision af 
målbeskrivelsen førend endelig udmelding fra SST. Imidlertid kan der udarbejdes en 
procesbeskrivelse for en specialebeskrivelse og arbejdet med identitet og kerneopgaver 
kan påbegyndes. 

2) Kommissorier og forretningsorden: Rettelse af kommissorierne er i gang i bestyrelsen og 
der forventes endelig tilbagemelding inden for nærmere fremtid.  

3) Status på prægraduat uddannelse: Uddannelse i samfundsmedicin – socialmedicin – 
attester – lægen i samfundet mv er forskellig fra universitet til universitet. Dette bør 
ensrettes i forbindelse med den nye specialestruktur, således at der kommer klarhed 
omkring specialet.  

 
Bestyrelsens oplæg:  

1) Forperson Dorthe informerer om processen i SST: Grundet Folketingsvalg udsættes 
drøftelsen af anbefalinger i LVU gruppe 1 til 5 til december 2022. Hovedrapporten drøftes 
på møde i NRLV den 18. januar 2023. Herefter høring og offentliggørelse primo marts 
2023.  

2) Målbeskrivelse: Se ovenfor. 
3) Dimensionering af specialet: Tidligere ønske om dimensionering fastholdes.  

 
Eventuelt:  

1) Bestyrelsen informerer Uddannelsesudvalget om, at den digitale løsning for arkivering er 
skiftet fra Dropbox til Onlime. Bestyrelsen har taget denne i brug over efterårsferien og 
Uddannelsesudvalget forventes snarligt oprettet.  

2) Dorte (forperson uddannelsesudvalget) informerer om udfordringer i forbindelse med 
uddannelseslægers ønsker om at deltage i H-kurser virtuelt eller på anden vis, samt om de 
mange meritansøgninger for diverse komponenter i speciallægeuddannelsen. Bestyrelsen 
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opfordrer til en mere konsekvent holdning med fremmøde på H-kurser og klare 
retningslinjer for, hvornår der kan søges merit for hvad.  

 
Bestyrelsesmøde 
1) Valg af mødeleder og referent (B) 

2) Godkendelse og prioritering af dagsorden (B) 

3) Punkter til drøftelse, jf. årshjul (D) 
a) Hindsgavl: 

i) Kassestatus v/ Nanna. Årsmødet 2022 gav et overskud på rundt regnet 50.000 kroner. 
Det forventes at udgifterne til kommende møde - grundet den almene udvikling i 
samfundet - bliver større og overskuddet af denne grund bliver mindre.  

ii) Proces - deadlines for budget, program, tilmelding inkl. fripladser v/ Marianne. Punktet 
udskydes til kommende møde, hvor bestyrelsen mødes med Årsmødeudvalget.   

iii) Indledende drøftelser af emner til Hindsgavl. Punktet udskydes til kommende møde, 
hvor bestyrelsen mødes med Årsmødeudvalget.  

b) Medlemskab af Dansk Selskab for Multisygdom v/ Kamilla. Det besluttes, at bestyrelsen 
ikke kan varetage medlemskaber af alle de selskaber for hvilke de kunne have interesse.   

c) Kommissorier for udvalg v/ Nanna og Marianne. Kommissorierne er konsekvensrettet ifht. 
de nye DASAMS vedtægter, men ellers ikke redigeret. Skriftlige kommentarer sendes til 
Marianne og Nanna, hvem redigerer kommissorierne endeligt og sender dem rundt i 
bestyrelsen til endelig godkendelse. Efteruddannelsesudvalget og Hindsgavludvalget bør 
også have kommissorier efter samme skabelon, men det foreslås, at de selv laver et 
første udkast med henblik på beskrivelse af formål og opgaver. Skabeloner skal 
opbevares til i Onlime til eventuelt fremtidigt brug.  
Bilag 1: Udkast til rettelser i kommissorier for DASAMS udvalg 

d) Planlægning af fysisk møde i København den 30. november v/ Dorthe. Alle møder frem 
fysisk, fraset sekretær Karin. Mødet finder sted på Repha klokken 14.00 til 18.00. Virtuelt 
bestyrelsesmøde fra 14.30 til 16.30. Virtuelt møde med Årsmødeudvalget fra 16.30 til 
17.30. Dagsorden ved sekretær. Referent endnu ikke besluttet. Ane booker aftensmad.  

4) Nye henvendelser til bestyrelsen (B). Det besluttes, at fremadrettet sendes alle høringer til Ane 

og Marianne, hvem beslutter om der skal indgives høringssvar eller ej. Såfremt der skal 

indgives høringssvar påtager de sig denne opgave eller anmoder bestyrelsen / 

underudvalgene om bistand. Høringssvarene lægges på DASAMS hjemmeside og bør ikke 

fremgå af de fremtidige dagsordener - medmindre der findes behov for en drøftelse i 

bestyrelsen. Tilmelding til webinarer bør kun drøftes i bestyrelsen, såfremt man deltager som 

repræsentant for selskabet eller deltager antallet er begrænset. Invitationer videresendes blot 

til bestyrelsen. Kun henvendelser med behov for drøftelse i bestyrelsen skal fremgå af dette 

punkt i fremtidige dagsordener.  

a) LVS webinarer om hhv. Vælg Klogt den 5. december og PRO-data den 16. januar. Vælg 

Bilag 2: Webinar – om Vælg Klogt og PRO data  
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b) Høring: Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2024 – 2028 Samfundsmedicin. Frist 

2. januar 2023.  

Bilag 3: Høring Samfundsmedicin Dimensionering 

c) Udpegning til arbejdsgruppe til udarbejdelse af Videns- og redskabssamling til behandling 

af børn med funktionelle lidelser i let til moderat grad. Frist 14. oktober 2022. 

Bilag 4: Kommissorium for arbejdsgruppe børn og unge med funktionelle lidelser 

Bilag 5: _Udpegningsbrev_Funktionelle lidelser 

Repræsentant for DASAMS bliver Rikke Hinge Carlsson, ledende overlæge Center for 

Komplekse Symptomer, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital.  

d) LVS webinar: De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien. Webinar den 14. 

december 2022 klokken 13 til 15.40. 

Bilag 6: LVS - Invitation til COVID-19 webinar De afledte konsekvenser af COVID-19 

pandemien 

e) Danske Regioner beder om hjælp til mini-undersøgelse mht. leverancesvigt af medicinsk 

udstyr i forb. m. implementeringen af MDR (og IVDR). Svarfrist: 1. november. 

Bilag 7: Minianalyse: Eksempler på leverancesvigt af medicinsk udstyr ifm. 

implementeringen af MDR og IVDR 

f) Høring: Høringsudkast til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af forløb for 

mennesker med multisygdom. - frist 24.okt. 2022 kl. 14. Høringssvar indgives.  

Bilag 8: Høringsbrev - Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med 

multisygdom 

g) LVS orienterer - Risiko for leverancemangel på medicinsk udstyr  

Bilag 9: Henvendelse til de specialebærende selskaber om risiko for mangel på medicinsk 

udstyr 

h) LVS - Høring over lovforslag om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af 

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige 

forskningsprojekter og sundhedsloven. Frist den 28. oktober 2022. Mail 20.10.2022: Høring 

er udsat på ubestemt tid grundet Folketingsvalget.  

Bilag 10: Høringsbrev Ændring af lov om videnskabsetisk behandling af forskningsprojekter 

i) STPS – Høring over bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med 

offentlige og private behandlingssteder m.v. Frist den 28. oktober 2022. 

Bilag 11: Høring over bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med 

offentlige og private behandlingssteder m.v. 

j) STPS - Høring vedrørende bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om meddelte 

autorisationer 
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Bilag 12: Høring vedrørende bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om 

meddelte autorisationer 

k)  Europarådets Børnekomité inviterer til at afgive skriftlige bemærkninger til ’draft Guide to 

children participation in decision making process regarding their health’. Frist 18. 

november 2022.  

Bilag 13: Draft Guide to children participation in decision making process regarding their 

health 

l) LVS workshop: Om behandlinger mv., som I vurderer ikke giver patienterne værdi.  

Tid: den 5. december 2022 kl. 15.30 - 18.00. Sted: Zoom 

Bilag 14: Workshop om behandlinger mv., som I vurderer ikke giver patienterne værdi 

m) LVS høring: RKKP- 2023 - prioritering: afdækning af mulige. Frist 2.11 kl. 10.00 

Bilag 15: Høring vedr. indstillinger til RKKP-bestyrelsen 

5) Nyt fra forpersonen (O). Dorthe har under mødet med Uddannelsesudvalget informeret om 

processen i SST.  

6) Nyt fra kasseren (O)  

a) Uddannelseslæger ØST søger via YSAM 1.920 kroner til arrangement for 

uddannelseslæger. Alle kan søge DASAMS om økonomisk støtte, men kun YSAM-udvalget 

kan søge om midler øremærket til YSAM.  

b) Regnskabsstatus.  

Bilag 16: 2022-09-13 DASAMS regnskabsstatus 

7) Nyt fra selskabets udvalg (O) 

a) Nyt fra uddannelsesudvalget. Karrierevalgsdage overgår til PKL - i Uddannelsesregion 

Nord afholdes det den 17.11.22. Revision af de specialespecifikke kurser bæres ind i det 

kommende arbejde med udarbejdelse af en ny målbeskrivelse. Dimensioneringsplanen 

drøftes.  

b) Nyt fra efteruddannelsesudvalget 

c) Nyt fra forskningsudvalget 

d) Nyt fra årsmødeudvalget 

e) Nyt fra YSAM-udvalget. Forperson Nicolai er gået på barsel per 01.10.22 og frem til 

årsskiftet – Maria Assens vikarierer. Næste planlagte møde er den 3. november. Der 

arbejdes med YSAMs kommende arrangement, hvilket planlægges til det tidlige forår 2023. 

DASAMS kasserer har været behjælpelig med overblik over økonomien. YSAM ser frem til 

drøftelserne med bestyrelsen omkring rapporten fra SST.  

8) Orientering fra øvrige udvalg med DASAMS-repræsentation 
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i) Nyt fra LVS. Repræsentantskabsmøde den 10. november. Eva og Marianne deltager, 

Ane er desværre forhindret. Såfremt Kamilla kan deltage vil Marianne spørge Maria 

Krabbe om hun må deltage som suppleant for Ane.  

ii) Nyt fra DSFF. Der har været afholdt Folkesundhedsdage, samt generalforsamling den 

26. og 27. september 2022. Antallet af medlemmer i DSFF falder og DASAMS’ 

medlemmer udgør en tiltagende andel.  

9) Planlægning af næste møde (O) 

• Den 30. november klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde fysisk i København. 
Virtuelt møde med Årsmødeudvalget.    

• Den 4. januar klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med 
YSAM-udvalget.    

• Den 31. januar klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med 
Forskningsudvalget.   

• Den 1. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt. Virtuelt møde med 
Efteruddannelsesudvalget.   

• Den 30. marts klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt 
• Den 22. april: Fællesmøde med underudvalgene i København  
• Den 16. maj klokken 16.30 til 18.00: Bestyrelsesmøde virtuelt 
• Den 8. + 9. juni: Årsmøde og Generalforsamling 

 

10) Eventuelt 

 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

 
Bilagsoversigt 

Bilag 1: Udkast til rettelser i kommissorier for DASAMS udvalg 

Bilag 2: Webinar – om Vælg Klogt og PRO data 

Bilag 3: Høring Samfundsmedicin Dimensionering 

Bilag 4: Kommissorium for arbejdsgruppe børn og unge med funktionelle lidelser 

Bilag 5: _Udpegningsbrev_Funktionelle lidelser 

Bilag 6: LVS - Invitation til COVID-19 webinar De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien 

Bilag 7: Minianalyse: Eksempler på leverancesvigt af medicinsk udstyr ifm. implementeringen af 
MDR og IVDR 

Bilag 8: Høringsbrev - Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med multisygdom 

Bilag 9: Henvendelse til de specialebærende selskaber om risiko for mangel på medicinsk udstyr 
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Bilag 10:  Høringsbrev Ændring af lov om videnskabsetisk behandling af forskningsprojekter 

Bilag 11: Høring over bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige 
og private behandlingssteder m.v. 

Bilag 12: Høring vedrørende bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om meddelte 
autorisationer 

Bilag 13: Draft Guide to children participation in decision making process regarding their health 

 

Bilag 14: Workshop om behandlinger mv., som I vurderer ikke giver patienterne værdi 

 

Bilag 15: Høring vedr. indstillinger til RKKP-bestyrelsen 

Bilag 16: 2022-09-13 DASAMS regnskabsstatus 
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Karin, referent 
Den 25.10.22. 

 

 

 

 

 


