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Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af : 

 Charlotte Uno Bisgaard, formand og nordisk repræsentant 

 Lotte Falck, næstformand og sekretær 

 Julie Staun, international repræsentant  

 Bette Lundh Rønnov, kasserer 

 

Bette Lundh Rønnov og Charlotte Uno Bisgaard er på valg. Begge modtager genvalg. 

Der er en ledig plads i bestyrelsen, da der sidste år ikke blev valgt ny sekretær, efter Grethe Tind 

ikke ønskede genvalg. 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har i bestyrelsesåret fra den 16. juni 2019 til den 13. marts 2020, afholdt 3 Skype-

møder og 2 heldags bestyrelsesmøder.  

 

Kort status om bestyrelsens arbejde 

Medlems status i FaSAM 
Det er fortsat en udfordring, at rekruttere medlemmer til FaSAM. Fraværet af specialuddannelse 

og arbejdsmiljøsygeplejersker der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i DSR er fortsat faktorer 

der vanskeliggør medlemstilgang. Der var i forbindelse med vores jubilæumsafholdelse kontakt til 

mange tidligere medlemmer og da også en interesse tilkendegivelse fra flere af disse i f.t at vende 

tilbage og engagere sig i FaSAM. Opsøgende kontakt til disse, kunne absolut være et fokuspunkt 

for det kommende år. 



Specialuddannelse til arbejdsmiljøsygeplejerske 
FaSAM har afholdt møder med DSR, for at få opbakning og støtte til at etablere en 

specialuddannelse for arbejdsmiljøsygeplejersker. Vi foreslog her, at inddrage andre mulige 

samarbejdsparter, hvilket DSR støttede op omkring. Dette for at få så bred støtte som muligt og 

afklare om behovet for arbejdsmiljøsygeplejersker sås hos arbejdsgiverne. 

Julie Staun og Charlotte Uno Bisgaard har afholdt møder med Metal, 3F og DI. Disse møder havde 

bestemt positivt udfald og alle ønsker at støtte op omkring at få specialuddannede 

arbejdsmiljøsygeplejersker ud på virksomhederne.  

Vi afventer nu møde med DSR, for at aftale de næste skridt i processen. 

Lotte Falck, Julie Staun og Charlotte Uno Bisgaard er sideløbende i gang med at udarbejde et 

udkast til uddannelsesordning for en specialuddannelse 

Bestyrelsen arbejder ufortrødent videre og sætter mange kræfter ind på at få etableret en 

specialuddannelse. 

Webside 
På webside området, har vi i forgange år været så heldige at et af vores nye medlemmer, Elisabeth 

Solvik Lundholm, med stor iver og gåpåmod har kastet sig ud i den store udfordring, at få 

websiden til at fremstå opdateret og spændende. Elisabeth Solvik Lundholm har udført et kæmpe 

stykke arbejde og er nået rigtig langt med at få siden up-to-date og indbydende. En stor tak skal 

lyde og vi håber hun vil fortsætte det gode arbejde. 

Jubilæum 
Den 13.januar 2019 afholdt FaSAM, i anledningen af 80 år med arbejdsmiljøsygeplejersker i 

Danmark, til reception på Café og Øl-halle, på arbejdermuseet. 

Alle medlemmer og tidligere medlemmer og samarbejdsparter var indbudt til en hyggelig og festlig 

dag. Vi var ca. 25 mennesker tilstede. Nuværende og tidligere medlemmer og også formanden for 

kreds hovedstaden, Kristina Robins og formand for DSR, Grethe Christensen deltog. 

Det var en rigtig dejlig og mindeværdig dag, hvor det bestemt blev slået fast med 10 tommer søm, 

at arbejdsmiljøsygeplejersker dengang som nu, absolut er en afgørende medspiller i 

arbejdsmiljøarbejdet, også i Danmark. 

Flere tidligere medlemmer og aktive arbejdsmiljøsygeplejersker gav udtryk for, at de gerne igen vil 

involvere sig i arbejdet med at promovere vores eksistens og berettigelse. Her ligger et stykke 

arbejde foran os i f.t at indbyde disse til det videre arbejde.   

FOHNEU  
FOHNEU har afholdt to bestyrelsesmøder 2019. 

 Den første var afholdtes i forbindelse med FOHNEU kongressen i Budapest 2019.  

Danmark havde 5 deltagere til kongressen. Julie Staun, Lotte Falck, Bette Lundh Rønnov, Elisabeth Solvik 

Lundholm og Kristina Robins. 



Der var valg både til præsidentposten, sekretærposten og kassererposten.  

Dr. Henriett HIRDI fra Ungarn og Margaret Morrissey fra Irland blev genvalgt, og fortsætter deres virke som 

henholdsvis præsident og kasser. Gemma Arevalo fra Spanien, der er bosat i England, blev valgt til 

sekretærposten  

 

 

De andet møde fandt sted i september 2019 i Athen.  

Her deltog Julie Staun, Lotte Falck og Charlotte Uno Bisgaard. Vi havde denne gang 3 deltagere med, da 

Charlotte Uno Bisgaard, som ny formand/nordisk repræsentant var med for første gang og Lotte Falck, der 

har repræsenteret FaSAM i mange år deltog for at introducere Charlotte Uno Bisgaard og afslutte sit eget 

repræsentantskab.  

Hovedpunkterne fra dette møde var beslutning om at støtte op om og involvere sig i en ny europæisk 

arbejdsmiljø journaldatabase, EJOHN (European Journal of Occupational Health Nursing) oprettet og 

administreret af The Spanish Association of Occupational Health Nurses (AET)  

EJOHN er i funktion og vores egen Julie Staun er en del af den redaktionelle gruppe. 

Desværre har Finland valgt at melde sig ud af FOHNEU, hvilket de meddelte på mødet. Det er angiveligt 

behov for fokus på at øge indsatsen indenrigs der for tiden harmonerer dårligt med at være en del af det 

europæiske arbejdsmiljøarbejde. 

Til gengæld deltog repræsentant fra Italien. Dr. Walter de Caro og Italien blev optaget i FOHNEU. 

Italienerne sprang friske ud i at arrangere første FOHNEU bestyrelsesmøde i 2020. Dette blev planlagt til 1-5 

april i Rom, men er desværre pga. COVID-19 udbruddet blevet aflyst. 

Regnskab  
Regnskabet for 2019 vil vise et mindre underskud. Dels grundet afholdelse af jubilæum, dels pga. de 

budgetterede omkostninger. Efter aftale med regnskabsafdelingen, kan underskuddet dækkes af vores 

egenkapital. Endvidere forudses lavere rejseomkostninger i 2020 pga. aflyst FOHNEU bestyrelsesmøde. 

Endelig forsøger bestyrelsen fortsat, at reducere transportudgifter ved at afholde et flertal af 

bestyrelsesmøder på Skype og derudover håber vi i år på medlemsfremgang. 

 

Østervrå 10.03.20 

Charlotte Uno Bisgaard, formand, FaSAM 

De danske repræsentanter til 

FOHNEU kongres i Budapest.  

Fra ve. Bette Lundh Rønnov, 

Elisabeth Solvik Lundholm, Julie 

Staun, Kristina Robins, Lotte Falck. 


