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Møde i DASAM’s bestyrelse den 21.02. 2019 kl. 15.30-17.30 
 

Trafik- Bygge – og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København K 
Mødelokale 604 

  
 
Tilstede: Marianne Jespersen(MJ), Agnethe Vale Nielsen (AVN), Anne Mette Dons (AMD), Torben 
Hærslev (TORH), Dorte Balle Rubak(DR), Mette Lund Jespersen (MLJ) 
Afbud: Marianne Søborg Nielsen og Eva Benfeldt 
 
Referat: 
 

1. Valg af mødeleder og referent og godkendelse af dagsorden 
TORH valgt som mødeleder og AVN som referent. Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden 
Der kommer en lind strøm af høringer, både via selskabets administrator og via LVS. Vi skal huske 
at lægge bestyrelsens høringssvar på hjemmesiden.  

 
Der var en drøftelse af om der er principielle sager, hvor vi som selskab skal have en mere officiel 
holdning, og tage det med til GF eller Hindsgavl. Der er udfordringer med tiden, da høringsfristen 
ofte er kort, og det vurderes svært tidsmæssig at indhente hele selskabets holdning. Det blev talt 
om at der reelt er to spor: de reelle høringer som vi bestyrelsen godt kan håndtere, og de bredere 
diskussioner, som vi fx kan tage i en faglig session på Hindsgavl. Herved kan vi måske også 
aktivere selskabet. Høringer er en reaktiv strategi, men derudover kan vi overveje om vi kan have 
en proaktiv strategi. På nuværende tidspunkt skulle vi måske have en mening om 
sundhedsreformen. Her kan vi være på forkant, og sige hvad vi ser som noget vi skal bevare og 
hvad hvilke ting skal vi undgå. Derudover kunne det være relevant at vi som selskab har en 
mening om pensionsdebatten -de nedslidte findes ikke som gruppe, de findes som individer.  
 
Det blev konkluderet at det er den til enhver tid siddende bestyrelse med formanden som tegner 
bestyrelsens holdning.  Om muligt vil AMD og MJ mødes og taler om sundhedsreformen og ved 
næste møde i bestyrelsen bruger vi lidt længere tid på at drøfte reformen.                                

 
3. Nyt fra næstformand/kassereren 

MLJ gennemgik årsregnskab fra 2018, selskabet har en egenkapital på ca. 184.000 (plus 17.000 til 
YSAM). Den store post sidste år var evalueringen af kursusrækken. Vedr. det foreløbige budget for 
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2019: Vi har modtaget 100 kr per medlem og driftstilskud på 25000 fra DSFF.  
Selskabet har for øjeblikket et overskud. Vi må overveje om de kan bruges fx til at støtte deltagelse 
i internationale konferencer, til transport eller flere fripladser, men vi bør samtidig have en buffer 
på ca. 100.000.  
 
Vi havde en drøftelse af fordele og ulemper ved at være ’under’ DSFF. MLJ har undersøgt 
mulighederne ift. lægeforeningen, men der er nødt til at blive foretaget en mere dybdegående 
analyse, før vi tager en beslutning. Det blev på baggrund af dette besluttet, at vi ikke ændrer det 
på nuværende tidspunkt. 
 
 

4. Nyt fra selskabets udvalg 
Orientering fra uddannelsesudvalget 
Henvendelsen til videreuddannelsesrådet vedr. valgfrit sidste år af speciallægeuddannelsen blev 
igen drøftet. Videreuddannelsesrådet har svaret, at de overordnet ikke kan give denne ret, dog er 
det åbent for muligheden om at kunne udskifte den sidste del af ansættelsen, og forskellige 
modeller i de enkelte videreuddannelsesregioner. Der blev i bestyrelsen udtrykt bekymring for at 
der opstår for store forskelle mellem øst og vest. Dog blev det bemærket at kompetencerne stadig 
er de samme og at uddannelsesprogrammerne stadig skal opfyldes. Det giver ikke en fuldstændig 
valgfrihed. Det blev desuden fremført at det er udfordrende med store opgaver, der ikke er 
afsluttet indenfor en valgperiode.  
DR orienterede om sammensætningen af uddannelsesudvalget, hvor man er blevet opmærksom 
på at der er obligatoriske medlemmer, som vi ikke har haft med tidligere, bl.a. kursusleder for 
forskningstræningen. Det er et stort arbejde at samle folk. Bestyrelsen beder uddannelsesudvalget 
om at kigge på vedtægterne og komme med forslag til ændret sammensætning, således at det 
bliver et mere fast udvalg. Om muligt skal det på til næste bestyrelsesmøde. 
DR har brugt meget tid på at kommunikere med sekretariaterne om hvem der skal sidde i 
ansættelsesudvalgene.  Vi gør det anderledes end de andre specialer, både for at sikre at man ikke 
sidder og skal ansætte sine venner og for at sikre ensartethed på tværs af landet.  
AVN orienterede om opfølgningen på evaluering af kursusrækken. Der har været nedsat en 
gruppe under uddannelsesudvalget bestående af Mette Malling, Anita Sørensen og AVN. 
Gruppen har for uddannelsesudvalget forelagt en plan for opfølgningen, der består dels af en 
temadag om de specialespecifikke kurser, målrettet kursusleder, delkursusledere, UAO’er og 
UKYL’er, samt uddannelsesudvalgets medlemmer, dels af en ’two-pager’ der beskriver de 
muligheder der ligger lige for, ift. at øge kursusudbyttet. Denne planlægges sendt ud til 
uddannelsesstederne, og anbefales anvendt at uddannelseslæger i dialog med vejledere. 
Bestyrelsen støttede op omkring denne plan. Anita Sørensen er pga. travlhed trådt ud af gruppen, 
og DR tilbød at gå ind i stedet. 

  Orientering fra forskningsudvalget 
Punktet udgik. 
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 Orientering fra Hindsgavl Udvalget 
MJ orienterede fra Hindsgavludvalget. Der er foreløbig tilmeldt 44, vi skal op på 100 før det kan 
løbe rundt.  
Der er stadig løse ender i programmet. Første dag handler om sundhedsreformen, 
samfundsmedicinenernes rolle og opgaver i fremtiden, anden dag om funktionelle lidelser og 
sociale epidemier. Generalforsamlingen ligger fredag eftermiddag kl 13-15. Ved næste møde i 
bestyrelsen skal det besluttes hvem der skal være dirigent. 
Deadline for at søge friplads er 15. marts. Hvis der kun er fem ansøgninger kan TORH 
godkende det, ellers sendes det ud til resten af bestyrelsen. 
Hindsgavl er desuden reserveret til næste års årsmøde, d. 14.-15. maj 2020.  

 
5. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation (fx LVS og DSFF)  
Punktet udgik. 

 
6. Samarbejdet med arbejdsmedicinerne – AMD  
AMD følger op og indkalder til et møde. 

 
7. Orientering fra arbejdsgruppen om kommunikationsstrategi – AVN 
Punktet udgik. 
 
8. Planlægning af næste møde 
Næste møde afholdes 25. april 15-17.30 hos TORH 
 
9. Eventuelt 
Punktet udgik. 

 
 


