
 

 

FaSAM 
Bestyrelsens beretning 2017/2018 

Beretningen er udarbejdet juli 2018 

 
 

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 
 
Bette Lundh og Charlotte Bisgaard er på valg 
 
Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har i bestyrelsesåret fra den 28. marts 2017 til den 1. juni 2018, afholdt 2 Skype-møder 
og 5 bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen arbejder med nedenstående indsatser og områder i årene 2017 – 2019: 

• At påvirke den nationale arbejdsmiljøstrategi 

• At skabe interesse og sammenhold i forhold til FOHNEU kongressen, der afholdes i April 
måned i Budapest 2019 

• At samarbejde om at udbyde masteruddannelse i arbejdsmiljøsygepleje 

• Fortsat at arbejde på, at FaSAMs webside inspirerer og skaber interesse for FaSAMs 
medlemmer 

• Være aktive i FOHNEU og derigennem påvirke arbejdsmiljøarbejdet i Europa 

• At afholde et temaarrangement om året 



• At promovere EU-OSHA og deres arbejdsmiljøkampagne 

 

Kort status om bestyrelsens arbejde 

1. FaSAM har igennem bestyrelsesåret forsøgt at påvirke arbejdet med den nationale 

arbejdsmiljøstrategi. FaSAM har således deltaget i møder iværksat af beskæftigelsesministeriet. 

Endvidere har bestyrelsen skrevet brev til såvel ekspertudvalget for arbejdsmiljøstrategien og 

formand for udvalget Pia Gjellerup. 

2. FOHNEUs 7. internationale kongres afholdes i Budapest den 24 – 26 april 2019. Overskriften for 

kongressen er: WORKFORCE HEALTH = NATIONAL WEALTH 

FOHNEUs internationale repræsentant yder et stor arbejde, med planlægningen af kongressen. 

Endvidere arbejder FaSAM med promovering af kongressen, samt opfordrer FaSAMs 

medlemmer til at deltage, holde oplæg og udstille poster. 

 

 

3. FaSAM har igennem en længere periode haft et samarbejde med Ålborg Universitet (AAU), med 

henblik på at udbyde en masteruddannelse i arbejdsmiljøsygepleje. Denne mulighed har AAU 

desværre lukket ned i juni, 2018. FaSAM er derfor ved at undersøge muligheden for at 

samarbejde med et andet universitet. 

4. FaSAM forsøger at kommunikere til FaSAMs medlemmer og andre interesserede vha. DSRs 

webside, men har desværre store udfordringer med at anvende systemet. FaSAM er derfor i 

højere grad begyndt at skrive direkte til medlemmerne. 

5. Der har været afholdt europæiske bestyrelsesmøder i FOHNEU i henholdsvis Prag og Madrid. 

Foruden at planlægge den internationale kongres i 2019, arbejder FOHNEU med at styrke 

samarbejde og forretningsgange.  

6. FaSAMs bestyrelse har i år udbudt et årskursus i foråret. Årskurset satte kemi på dagsordenen, 

hvilket imødekommer EU-OHSAs kampagne om at sætte fokus på netop dette emne. Årskurset 

indeholdt oplæg om kemi, oplæg fra arbejdsmedicinsk klinik om deres rolle i forhold til 



kemiskader på medarbejdere, og et besøg på Vestas. Desværre var tilmeldingen for lav til at 

gennemføre kurset, men bestyrelsen har besluttet at udbyde samme kursus i efteråret 2018. 

7. FaSAM har gennem året informeret medlemmerne vedrørende EU-OHSAs 

arbejdsmiljøkampagne. 

 

Generalforsamling 

Der blev afholdt generalforsamling i FaSAM den 2. juni 2018. Bette Lundh og Charlotte Bisgaard 

ønskede begge genvalg. Bestyrelsen fortsætter således i uændret form. Dog gjorde Formand Lotte 

Falck opmærksom på, at hun ved konstitueringen ønsker at stoppe som formand. Lotte Falck 

fortsætter i bestyrelsen. 

Foruden de allerede aftalte punkter, bliver et prioriteret emne for bestyrelsen i 2018, at rekruttere 

flere medlemmer til FaSAM. 

 

I forbindelse med DSR´s kongres i foråret 2018, blev der udarbejdet en præsentation af FaSAMs 

arbejde. Præsentationen kan ses på næste side.  



 

 

 

 

 

 

 


