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     Bestyrelsens beretning 2016 
 

                  Beretningen er udarbejdet marts 2017 

 
Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af følgende repræsentanter: 

 

• Lotte Falck, Formand og International repræsentant 

• Charlotte Bisgaard, næstformand 

• Julie Staun, International repræsentant  

• Bette Lund, webansvarlig og kasser 

• Grethe Tind, sekretær 

• Kirsten Haahr, webredaktør og DASYS kontaktperson 
 
 
Lotte Falck, Julie Staun, Grethe Tind og Kirsten Haahr er på valg. Lotte Falck, Julie Staun og Grethe Tind 
ønsker at genvalg. 
 
Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har i bestyrelsesåret afholdt 3 scypemøder og 2 heldagsmøder. Heldagsmødet i maj 2016 var et 
ekstraordinært møde. FaSAM have på det tidspunkt valgt ny formand. Den nye formand er ansat i DSR. 
Bestyrelsen havde ikke kendskab til at bestyrelsesmedlemmer ikke må arbejde i DSR, og formanden blev 
derfor nød til at trække sig fra bestyrelsen. Lotte Falck, som var tidligere formand for FaSAM, og i dette 
bestyrelsesår, skulle fungere som næstformand, overtog formandsposten. 

Bestyrelsen har arbejdet med nedenstående punkter i bestyrelsesåret. På e følgende sider vil punkterne 
blive uddybet:  

• At samarbejde om at udbyde masteruddannelse i arbejdsmiljøsygepleje 

• At skabe interesse og sammenhold i forhold til FOHNEU kongressen, der afholdes i Rotterdam 2016 

• Fortsat at arbejde på at FaSAs webside inspirerer og skaber interesse for FaSA 

• At udarbejde en kompetencebeskrivelse for arbejdsmiljøsygeplejersker 

• Være aktive i FOHNEU og derigennem påvirke arbejdsmiljøarbejdet i Europa 

• At afholde to temaarrangementer i bestyrelsesåret 

 



Master uddannelse i arbejdsmiljøsygepleje 

FaSAM har fortsat kontakt til Ålborg Universitet (AAU), om at uddybe en masteruddannelse i 

arbejdsmiljøsygepleje. For alle universiteter gælder, at der er blevet strammet op omkring, 

godkendelsesprocedurerne af nye universitetsuddannelser. Denne opstramning har påvirket AAU´s mulighed 

for at tage nye uddannelse ind. FaSAM afventer derfor, at AAU får mulighed for at søge om nye uddannelser, 

og er er fortsat i kontaktmed AAU om de fremtidige muligheder. 

Bestyrelsen har anvendt en del tid på at planlægge temadage og konferencer, og må desværre igen i år 

konkludere at interessen for arrangementerne er ringe. Vi afventer spændt tilmeldingerne til temadagen i 

april 2016. 

FOHNEU-Kongres i Rotterdam 

 I marts 2016 blev FOHNEU’s  6 th International 

Congress  afholdt i Rotterdam den Netherland med 

titlen "New Horizons".  

Mere end 200 deltagere fra 19 lande deltog i 

kongressen, og 90 arbejdsmiljø sygeplejersker 

indsendt mundtlige og poster-abstracts. 

Internationale hovedtalere leverede ”state-of-the-

art  præsentationer” om alle relevante emner inden 

for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. 

Danmark var repræsenteret med 5 medlemmer af 

FaSAM; Bette Rønnov leveret en fremragende mundtlig præsentation og det var en stor glæde for os, at 

prisen for bedste poster blev tildelt Rikke Borgbjerg. Mere info www.fohneu.org/congresses 

WEB-side 

DSR er i 2016 overgået til en helt ny hjemmeside. Det har betydet at tre bestyrelsesmedlemmer har været på 
kursus hos DSR. Alt materiale er blevet overført og opdateret til den nye side. Der udestår et par 
opdateringer. Bl.a. vil vi gerne fremadrettet have bestyrelsesreferater og årsrapporter tilgængelige på 
hjemmesiden. Vi ønsker at billeder på hjemmesiden skifter gennem året, for at gøre siden levende og 
relevant. Vi har stor hjælp fra et af FaSAMs medlemmer til denne opgave til denne opgave. 

 

Kompetencebeskrivelse for FaSAM 

Bestyrelsen er påbegyndt at udarbejde en kompetencebeskrivelse for FaSAM. Kompetencebeskrivelsen skal 

selvfølgelig tage udgangspunkt i den praksis, som danske arbejdsmiljøsygeplejersker arbejder inden for. 

Endvidere ønsker bestyrelsen at koble kompetencebeskrivelsen til det core curriculum, der netop er 

udarbejdet i FOHNEU, og hvor FaSAM har været skrivende på curriculummet. Se mere på 

http://www.fohneu.org/Education/core_curriculum/ 

Diskussionen vedrørende kompetencer medførte, at bestyrelsen drøftede FaSAs navn. På 

generalforsamlingen 2016, blev det besluttet at ændre vores navn fra ”Fagligt Selskab for 

http://www.fohneu.org/Education/core_curriculum/


Arbejdsmiljøsygeplejersker i Danmark” (FaSA) til ”Fagligt Selskab 

for Arbejds- og MiljøSygeplejersker i Danmark ´” (FaSAM)- 

Grunden til dette skifte er at Arbejdsmiljøsygeplejersker arbejder 
ud fra en holistisk tilgang, hvor mange faktorer skal indtænkes, 
for at virksomhederne kan fastholde sunde medarbejdere. 
Fundamentet for arbejdsmiljøsygeplejerskernes virke er 
”Hanassaari-model, som er illustreret ved siden af. Hanasaari 
modellen inkorporerer sundheds- og sikkerhedsmæssige 
aspekter, repræsenteret af den store ydre gule cirkel. Som det 
fremgår, er det ydre miljø afhængig af økonomiske, politiske, 
sociale, økologiske og organisatoriske faktorer, som i sidste ende 
påvirker medarbejderen, arbejdspladsen og sundheden. 
Grundtanken for arbejdsmiljøsygeplejersker er, at faktorerne er 

sammenhængende og til stadighed påvirker hinanden.  

Som det allerede sker i dag, er det naturligt at arbejdsmiljøsygeplejersker inddrages i arbejdet omkring det 
ydre miljø på arbejdspladsen, da det har indvirkning på medarbejderens samlede sundhed. 

At FaSAM skifter navn er således ikke en tanke om at indføre en ny disciplin inden for arbejdsmiljøsygepleje, 
men et ønske og at have et navn, der er dækkende for de funktioner vi allerede er involveret i og rådgiver 
omkring. 

Der arbejdes videre med kompetencebeskrivelsen i 2017. 

FOHNEU  

2016 var et begivenhedsrigt år for FOHNEU.  

Der blev afholdt et kort FOHNEU bestyrelsesmøde ved 
afslutningen af kongressen i Rotterdam, marts 2016. Her 
blev det besluttet at valg til FOHNEU præsident blev udsat. 
Det andet møde i 2016 blev afholdt i København i 
begyndelsen af december. 

Mødet var succesfulde og det vigtigste punkt af interesse 
var valg til FOHNEU præsident 2016-2019. FaSAM er glade 
for, at Henriette Hirdi blev valgt til stillingen.  

Billedet viser Henriett Hirdi (Ungarn) til venstre med FOHNEU vice præsident Judith Fakkel (Nederlandene). 

Kreds hovedstaden sponsorerede lokaler og forplejning da bestyrelsen holdt møde i København, hvilket var 
en stor hjælp for FASAM, og til stor glæde for deltagerne, da København er et dyrt mødested for vores 
europæiske kollegaer. 
Vibeke West lagde vejen forbi og bød bestyrelsesmedlemmerne velkommen til København. 

 

 

NORDSAM 

Der har i 2016 været afholdt et bestyrelsesmøde i NORDSAM. Dette foregik i i marts måned i Rotterdam. 

Endvidere har Sveriges repræsentant og Danmarks repræsentant holdt møde i december i København.  



På Mødet i København blev det igen drøftet hvordan vi skaber et større 

samarbejde i Norden. 

Det blev aftalt at Norge inviteres til næste FOHNEU møde i Stockholm. Her 

deltager Danmark, Finland og Sverige. Vi forventer derfor at kunne 

afholdes et bestyrelsesmøde med repræsentation fra 4 lande. Emnet vil 

være det fremtidige samarbejde. 

Der har i 2016 været kontakt til Island. Her er der kun en 

arbejdsmiljøsygeplejerske, hvorfor det er svært at mødes med Island. VI 

har lovet at holde hende informeret. 

Der er blevet udarbejdet en poster om NORDSAM, som blev præsenteret 

ved FOHNEU kongressen i Rotterdam, marts 2016. Finland, Sverige og 

Danmark koordinerede indhold. Danmark varetog opsætning og printning. 

Der var på kongressen pænt besøg. 

 

Temadage 

 

Den 4. april afholdt FaSAM en temadag på arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital. Emnet var 

erhvervssygdomme, da FaSAM oplever, at det er et område der ikke får nok opmærksomhed i Danmark.  

Klinisk lektor Ann Isabel Kryger, holdt et rigtig godt oplæg med fokus bl.a. på 

• Hvad er en erhvervssygdom 

• Hvilke kriterier skal være til stede ved en erhvervssygdom/Anerkendelses kriterier 

• Hvordan er udbredelsen af erhvervssygdomme inden for diverse fag/brancher 

• Hvorfor er det ikke arbejdet der er årsag, når det nu startede på arbejdet  

• Forebyggelse af erhvervssygdomme 

• Hvordan er sammenhængen mellem sygdom på arbejde og udvikling af erhvervssygdomme. Er der 
en direkte årsagssammenhæng? 

• Hvordan monitoreres erhvervssygdomme i Danmark og det øvrige Europa 

• F.eks. hvordan monitoreres sammenhængen mellem cancer og erhvervssygdomme 

FaSAM måtte desværre aflyse temadag om stress i oktober 2016 på grund af manglende tilslutning. Her ville 

vi forsøge afholde møde i vest og øst samtidig. Under mødet skulle de to geografier scype sammen, hvor 

vidensdeling blev sat i fokus.  

Tema for dagen var ”Fastholdelse og tilbagevending til arbejdet i forbindelse med stress” med udgangspunkt 
i den nyeste viden fra Malene Friis og Svend Brinkmanns forskning om 
stress, samt fysiologiske reaktioner ved tilbagevending til arbejdet ved arbejdsmiljøkonsulent Rikke 
Borgbjerg. Desuden var der lagt op til overordnet drøftelse om: Hvilken praksis har I på din arbejdsplads og 
hvordan sætter vi arbejdsmiljøsygeplejerskens rolle og kompetencer i spil. 
  

Regnskab – økonomi 

Vi glæder os over, at FaSAM i 2016 har overskud på kontoen. Det bevirker at vi også lever op til de krav om 
et større overskud, der er fra DSR’s side. 
Vores udgifter er i år blevet begrænset af to forhold. Vi har holdt flere skype- bestyrelsesmøder, så 
transport- og forplejningsudgifter har været på at lille niveau. Vi havde planlagt en temadag i efteråret – med 



møde på samme tid i øst og vest Danmark– desværre måtte vi aflyse p.g.a. manglende tilmeldte. Dette 
gjorde også til at udgifterne blev begrænset. 
Kontingentet fastholdes på 300 kr. årligt. 
  

Den største udfordring – og år 2017 

FaSAMs bestyrelses oplever, at der bliver lagt et stort arbejde i at tilbyde temadage, promovere 
arbejdsmiljøsygeplejerskers forcer, skabe mulighed for samarbejde med nordiske kollegaer, få indflydelse på 
de politiske målsætninger inden for arbejdsmiljø gennem FOHNEU, arbejde for fortsat udvikling og 
uddannelse mm.  

Alligevel oplever bestyrelsen, at det er utrolig svært at få vores medlemmer i tale, vi har skrevet mails, sendt 
årsrapport ud, lavet adressebog med medlemsoplysninger, stillet informationsstandere op ved f.eks DSR 
kredsmøder, inviteret til generalforsamling, temarrangementer, vidensdelingsmøder mv. Omkring 
kongressen 2016 i Rotterdam opfordrede vi til sammenhold inden afrejse, så turen blev mere social mm.   

Så kære medlemmer – hvad skal der til – har du forslag eller ideer til hvordan FaSAM kan få en mere aktiv 
medlemsskare, hvor vi alle ser frem til at mødes og dele viden, så skriv dine ideer til bestyrelsen eller mød op 
til generalforsamling.  

Bestyrelsen vil i 2017 forsætte med planer for 2016, hvor der er mål vi endnu ikke har nået. Derudover 
planlægger vi et temaarrangement til Løkken i sommeren 2017. Se mere om dette på vores hjemmeside 
www.ditarbejdsmiljo.dk 

 

 


