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Bestyrelsesmøde  

 

Bestyrelsesåret 2020/2021 

Mødedato/Tidspunkt 21. og 22. august 2020  

kl. 15.00 – 15.00 

Mødested Hos Julie  

Bestyrelsen Julie Staun (JS) Lotte Falck (LF) Bette Lund 
Rønnov (BL) Charlotte Uno Bisgaard (CB) 
Elisabeth Lundholm (EL) 

Fravær/afbud  

Referat udsendt  

 

 

Referat Opfølgning 
Hvem/hvornår 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 

 

2. Valg af ordstyrer 
 CB vælges til ordstyrer 
 

 

3. Godkendelse af referat. 
Referatet fra 25.05.2020, er godkendt med følgende 
bemærkninger:  
EL er referent.  

EL har først den 21.8 lagt op 
FOHNEU EJOHN på DSR 
Hjemmesiden.  
JS sender en headline til EL.  
CB kommer med en 
sensommer-hilsen til 
medlemmerne snarest.  

4. FOHNEU (JS) 
 

JS gav et resumé.  
FOHNEU planlægger næste 
virtuelle møde. Dato 
planlægges snart. JS deltager 
og CB og evt LF aftaler 
eventuel deltagelse, til hvem 
der kan deltage.  

5. NORDSAM (CB) 
 

CB, intet nyt at berette. Måske 
kunne vi invitere NORDSAM- 
landene til et fysisk møde i 
forbindelse med FOHNEU 
bestyrelsesmøde? 

6. Regnskab/ Medlems status (BL) 
 

34 medlemmer dd.  
CB setter på dagsorden til 
næste møde, at Medlems 
gennemgang.  
Vi har 30248 kr i plus. 
3 Medlemmer i restance, BL 
rykker. 
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7. DSR, Covid-19 indsats (CB/JS) 
Det videre forløb, jf. mail 18/8 2020  

JS har talt med Karin Bloch 
Nielsen (KBN), 
Arbejdsmiljøkonsulent Kreds 
Hovedstaden i DSR.  
CB kontakter KBN og får lavet 
en indkaldelse til fysisk møde 
med KBN, JS og LF. 

8. Uddannelse status (CB)  
- Det videre forløb, jf. mail 18/8 2020 

CB ringer til DSR, Anni 
Pilgaard for aftale om videre 
proces. 

9. WEB (EL) 
 

EL har lige lavet Header til 80-
års jubilæum, prøver at lægge 
flere billeder ind.  
EL har lige lavet; ”Nyheden” 
om EJOHN. 

10. Årshjul 2020/21 (CB)  
- Hvilke aktiviteter skal / kan vi have?  
- Medlemskontakt 
- Deltagelse i DSR aktiviteter 
- International/ Nordiske aktiviteter  

Vi fortsætter med at holde 
fokus på årsmøde og 
uddannelse. 
-Vi går videre med at  
Arrangere årsmøde som går 
over 2 dage, hvor vi mødes 
feks midt i landet, hvor alle 34 
medlemmer kan samles. (med 
forbehold- Covid-19) 
BL laver et Danmarkskort med 
hvor medlemmerne bor, for at 
finde ud af hvor det kan være 
smart at samles.  
-Vi organiserer årsmødet og 
lægger det sammen med 
Generalforsamlingen.  
 
-LF, BL og JS finder ud af 
hvem som deltager i Kreds 
hovedstaden,  
den 27.okt, og kreds Sjællands 
generalforsamling 27. okt.  
-CB og EL finder ud af 
deltagelse til 
Kreds Nord, Midt og Syd´s  
generalforsamling.  
 
 
CB laver forslag til årshjulet og 
det kommer som punkt på 
næste bestyrelsesmøde.  
 
BL finder roll-up 
LF og EL redigerer i 
nuværende roll-up. Vi skal 
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have lavet to stk, så vi har til 
forskellige arrangementer i øst 
og vest. 

11. Opfølgninger på emner fra 2019 

Brainstorm Aarhus mødet – resultat (se bilag) (Bilaget 
er: Pkt.14 på Bestyrelsesmøde og GF fra 16/6-19.)  
 Videreført fra sidste møde  

 
 

Vidensdeling i form af studietur 
i Norden.  
Inspiration fra svenske 
arb.miljø.spl.  
Vi arbejder videre med 
kompetence beskrivelse i 
forhold til anvendelse i praksis. 
Præsentation af FaSAM 
 

12. Møder 2020 - Datoer BL laver Doodle 

13. Evt.  Send sms til BL når vi sender 
mail til hende for at fortælle der 
kommer mail.  

 

Næste bestyrelsesmøde: Affventer. 

 

 

Brainstorms punkter:  

1. Hvordan får vi vendt udviklingen i FaSAM? Lotte har sendt kort oplæg ud til bestyrelsen 

Der blev gennemført en brainstorm på bestyrelsesmødet med det formål at promovere FaSAM samt 

styrke en medlemstilgang. Punkterne der kom frem under brainstorm er oplistet nedenfor: 

 

Samarbejdspartnere 

• Kontakte og samarbejde med andre arbejdsmiljøfora 

• Etablere samarbejde med arbejdsmiljømedicinerne i forhold til undervisning, forskning og 

politik 

• Etablering af netværksgrupper 

Uddannelse/viden 

• Hvis andet ikke er muligt…. Samarbejde med svensk universitet om deltagelse på deres 

master 

• Nordisk videndeling hvert 3-4 år 

• Case studies 

• Skrive artikler i tidsskriftet 

• Inspiration fra svenske arbejdsmiljøsygeplejersker 

Promovering 

• Sende information/folder til arbejdspladserne 

• Kontakte politikere og informere om FaSAM 

• Promovere arbejdsmiljø og arbejdsmiljøsygepleje hos sygepleje studerende 
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• Sætte arbejdsmiljø på dagsorden i folkeskolen 

• Tilbyde en årlig undervisnings dag for arbejdsmiljøaktører 

• Kortlægge hvor mange arbejdsmiljøsygeplejersker der er i DK, både inden for uden for DSR 

• Kontakt på FC eller Link-in 

• Spørge hvad medlemmerne ønsker sig 

• Bede medlemmerne om at holde oplæg (engagement) 

• Kontakt til industrien 

• Stærk profil 

 

 


