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Bestyrelsesmøde 3 

Bestyrelsesåret 2022/2023 
 

Mødedato/Tidspunkt Del 1: 27. september, 2022 kl. 09.00 – 16.00 
Del 2: 10.oktober, 2022 10.00 –12.00 

Mødeformat  Del 1:Fremmøde, Kvæsthuset – del 2: Online Teams 

Bestyrelsen Bette Lundh Rønnov (BL) Charlotte Uno Bisgaard (CB) 
Julie Staun (JS) 
Gæster, pkt. 7 (27.09.22): Dorthe Boe Danbjørg (DD)  

Fravær/afbud Del 1: BL 

Referent CB 

Referat udsendt Del 1. 29.09.22 – Endeligt referat 11.10.22 

 
 

Dagsordenspunkter Diskussion/beslutning 

1. Godkendelse og prioritering 
af dagsorden 

Dagsorden suspenderes på alle pkt. udover pkt. 7 d. 27/9 
2022.  
Dagsorden genoptaget 10.oktober kl. 10 

2. Valg af ordstyrer/referent CB/CB 

3. Godkendelse af referat fra 
Bestyrelsesmøde 2 
 

Godkendt 

4. Nyt fra formanden 
 

Der er kommet invitation fra kreds Nordjylland og kreds 
Midtjylland til at stå med en stand på generalforsamlinger 
hhv. 31.10.22 og 26.10.22 
Det besluttes at fokus i år er på det igangværende 
arbejde med specialuddannelse. CB svarer de 2 kredse. 
  

5. DASYS Anmodning om deltagelse på del 2 af mødet sendes til 
Pia Dreyer, DASYS (CB) 
 
Del.2: CB har kontaktet Pia Dreyer via mail 2 gange, 
samt på LinkedIn. Hun er ikke vendt tilbage på 
henvendelserne. CB & JS vil tale med hende på 
DSR/DASYS-konferencen 30.11.22  
 

6. Kontakt til medlemmer Nyhedsbrev udsendes efter møde med SST. Nærmere 
udsendelsesdato besluttes efterfølgende. 

7. Uddannelse – status på 
møde med DSR 

Del 1:Med gæster DD (12.15-12.45) 

DD deltog som aftalt. Pga. de pågående politiske 

diskussioner samt debatter og brev sendt til de politiske 

ordførere af Anni Pilgaard, udarbejdede JS og CB et 

opfølgende brev til de politiske ordførere, samt andre 

medlemmer af folketinget. DD informeret om dette. CB 

sender. Samtidig sendes en orientering af forløbets 

status, til DI og Metal. (CB) 

JS orienterede DD om at FaSAM fastholder ønsket om 

en specialuddannelse. Det fremførtes endvidere at vi 
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mener at et samarbejde om en specialuddannelse 

mellem beskæftigelsesministeriet og sundhedsministeriet 

burde kunne lade sig gøre. DD vil kontakte bekendt i 

SST. DD sender liste med adresser til partiernes 

beskæftigelsesordførere. 

 

Del 2: 

 Brev er sendt til Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal samt 

Anders Just Pedersen, DI med oplysninger om status for 

arbejdet med at få en specialuddannelse. Begge har 

svaret positivt, at de fortsat støtter op om initiativet.  

 

Supplerende brev efter Anni Pilgaards henvendelse med 

oplysninger om FaSAM, vores holdning til 

arbejdsmiljøindsatsen og opfordring til at inddrage 

FaSAM i de pågående forhandlinger, sendt til samtlige 

beskæftigelses ordførere i folketinget, samt Lars Løkke 

Rasmussen. For nuværende har arbejdsmiljøordfører fra 

Enhedslisten, Christian Juhl, svaret. Han oplyser at 

forhandlingerne er pauseret pga. valgudskrivelse. Vi 

følger udviklingen og er desuden opmærksomme på evt. 

nye beskæftigelsesordførere efter valget.  

 

DD har kontaktet Steen Dalsgård Jespersen, vicedirektør 

SST og tidligere chef for Sundhedsstyrelsens center for 

Evidens, Uddannelse og Beredskab, for et møde om 

specialuddannelse. Mødet finder sted 7.11.22 i SST, med 

deltagelse af Steen Dalsgård Jespersen SST, Katrine 

Risom SST, Dorthe Boe Danbjørg DSR, Julie Staun og 

Charlotte Uno Bisgaard FaSAM. 

 

 

8. Medlem status 24 medlemmer pr.25.09.22 

23 medlemmer pr. 10.10.22 

9. Økonomi Gennemgang af økonomioverblik efter 

GF/medlemsweekend (BL)  

BL har udarbejdet og fremsendt et fint overblik over 

udgifterne i forbindelse med vores medlemsweekend. 

Den blev gennemgået. Denne kan bruges som 

benchmark for kommende arrangementer. 

10. Web  Gennemgang af websiden (BL)  

BL har udført et flot arbejde med at få lagt referater ind 
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på hjemmesiden. Der mangler referater fra BM 1 2021, 

samt flere i perioderne 2019-2020 & 2020-2021. Vi leder 

alle efter disse og sender til BL. Det besluttes at der skal 

ligge referater 5 år tilbage, på hjemmesiden. 

FOHNEU siden skal opdateres med nationale rapporter, 

udarbejdet af JS (BL) 

Bestyrelsen skal opdateres. (BL) Billeder sendes til BL 

(alle) Også gerne billeder fra vores medlemsweekend/GF 

11. FOHNEU BM Istanbul uge 42 – status 

JS & CB deltager. Der har været en del udfordringer med 

flybilletter denne gang, hvorfor det må forventes at vi ikke 

kan overholde budgettet. Da vi ikke har rejst under 

Corona epidemien er der plads i budgettet. 

12. NORDSAM Intet nyt 

           

13. Datoer kommende møder 

 

Julemøde 7.12.22 i København. 

Møde i DSR med efterfølgende spisning i byen. 

14. Kompetence bekrivelse Punktet på som reminder 

15. Evt. Intet under punktet. 

 


