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Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af: 

 Charlotte Uno Bisgaard, formand og nordisk repræsentant 

 Julie Staun, international repræsentant  

 Bette Lundh Rønnov, kasserer, webmaster 

 

 

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

Vi har fortsat 2 ledige pladser i bestyrelsen og opfordrer igen alle der kunne have interesse i at 

komme med på holdet, til at byde ind på pladserne. Vi har brug for alle kræfter, for fortsat at 

kunne promovere sygeplejersker som en betydningsfuld og kompetent faktor i arbejdsmiljø 

arbejdet i Danmark  

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har i bestyrelsesåret fra den 31.maj, 2021 til den 7. maj 2022, afholdt 4 teams-møder 

og 3bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde.  

 

Kort status om bestyrelsens arbejde 

Medlems status i FaSAM 
Der er p.t 24 medlemmer i FaSAM 

Desværre er vi stadig udfordrede i forhold til, at rekruttere medlemmer til FaSAM. Som nævnt 

flere gange er vi i bestyrelsen overbevidste om, at en del af årsagen skal findes i at vi stadig ikke, 

trods fortsat intense forhandlinger er lykkedes at få en specialuddannelse, ligesom vi også – som 

andre faglige selskaber mærker effekten af, at flere har meldt sig ud af DSR. 



Specialuddannelse til arbejdsmiljøsygeplejerske 
FaSAM har også i året der er gået afholdt møde med DSR, næstformand Dorthe Boe og Stinne Hesse 

nørgaard, hvor vi ønskede at fremlægge vores konkrete forslag til en specialuddannelse for 

arbejdsmiljøsygeplejersker. Desværre fik vi ikke muligheden for at gennemgå denne og må 

erkende, at DSR ikke synes at støtte op omkring os i vores ønske om en specialuddannelse. 

Status er, at man afventer forhandlinger om ændringer i diplom uddannelserne, hvor DSR ser 

muligheder for vores speciale. Vi har tilkendegivet, at vi fortsat ser en specialuddannelse som 

bedste mulighed for at kvalificere arbejdsmiljøsygeplejersker og reelt have mulighed for at komme i 

betragtning til stillinger inden for området, men at vi vil forholde os til de resultater af førnævnte 

forhandlinger. I mødet deltog også næstformand for FH, Morten Skov , der informerede om at 

folketinget snart går i gang med forhandlinger om arbejdsmiljøområdet og opfordrede DSR til at 

benytte lejligheden til at promovere arbejdsmiljøsygeplejerskers kompetencer i 

arbejdsmiljøarbejdet. Vi blev i den forbindelse bedt om at assistere DSR’s repræsentant med 

materiale til dette, hvilket vi har udarbejdet, men i skrivende stund ikke har hørt mere til.  

Vi har ikke givet op – vi vil fortsat have uddannelse som vores top prioritet, for vi er fuldt 

overbeviste om, at vi er den faggruppe der kan gøre en forskel i arbejdsmiljø indsatsen på de 

danske arbejdspladser. 

Webside 
Bette Lundh Rønnov har overtaget det store arbejde med websiden og har været på kursus i DSR. 

Bette sørger for at holde side ajour, så kig gerne ind på siden. Stort tak til Bette for at springe til 

opgaven uden forbehold.  

FOHNEU  
FOHNEU har virtuelt afholdt 53.bestyrelsesmøde 5-6/11, 2021. 

På mødet i nov.2021deltog fra Danmark, Julie Staun & Charlotte Uno Bisgaard.  

25-28/5 -2022 afholder FOHNEU 54. bestyrelsesmøde i Rom. JS & CB deltager  

Kasserer og Præsident er på valg. Nuværende Præsident, Henriett Hirdi, modtager genvalg, indstillet af 

Danmark. Sekunderet af Irland  

Til kasserer er Valérie van Gulck, Belgien, opstillet. Ungarn har indstillet, Sverige sekunderet. 

 

 

 

Der blev også lavet gruppe billede af 

FOHNEU boardet til det virtuelle 
møde i november 22 



 

NORDSAM 
Charlotte Uno Bisgaard, har været i kontakt med Sveriges FOHNEU repræsentant, Susanna Bonivart og 

aftalt et møde til bestyrelsesmødet i Rom i maj. Håbet er at få et nordisk samarbejde i gang igen. 

 

Regnskab  
Da  også 2021 pga. Covid 19, blev et år uden store aktiviteter og rejser, kommer vi ud af året med overskud. 

Vi er dog stadig præget af manglende indtægter da vores medlemstal er lavt. Vores store ønske er 

naturligvis stadig at få en medlemsfremgang. Det vil også gøre os bedre i stand til at planlægge og 

gennemføre medlemsaktiviteter. 

 

Østervrå 05.05.22 

Charlotte Uno Bisgaard, formand, FaSAM 


