
 

             
 
 
                                     Fagligt Selskab for Arbejds-og Miljøsygeplejersker i Danmark 

 

Bestyrelsesmøde  

 

Bestyrelsesåret 2020/2021 

Mødedato/Tidspunkt 12. november, 2020 kl. 19.00 – 21.00 

Mødested Skype 

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

Fravær/afbud Ingen afbud 

Referat udsendt  

 

 

Referat Opfølgning 
Hvem/hvornår 

1. Godkendelse og prioritering af 
dagsorden 

Dagsorden er  

DO godkendt 

2. Valg af ordstyrer 
 vælges til ordstyrer 
 

CB er ordstyrer 

3. Godkendelse af referat. 
Referatet er  
 

Referatet er godkendt 

4. FOHNEU (JS) 
 

Der har været afholdt scypemøde i FOHNEU i 
november 2020.     
Kommunikationen i FOHNEU blev drøftet, der 
ønskes mere fremdrift og konsolidering. 
Et forslag var at holde flere kortere møder. Det 
blev besluttet, at der skal skrives 
beslutningsreferat fra møderne. 
6 lande havde udarbejdet update. På mødet 
blev det opfordret til at øvrige lande 
udarbejdede updates. 
Et andet punkt på dagsorden var hvordan 
arbejdsgrupperne, som er nedsat af FOHNEU, 
kommer til at fungere mere optimalt. 
Det blev aftalt, at arbejdsgrupperne skal 
afholde scypemøder mellem FOHNEU 
møderne. JS har indkaldt EU-gruppen til 
slutningen af november. Det blev efterlyst hvad 
der sker i uddannelsesgruppen. 
Der er aftalt 2 timers scype FOHNEU møde til 
den 18.01.2021. 
 

5. NORDSAM (CB) 
 

Intet nyt siden sidst. 

6. Regnskab/ Medlems status (BL) Vi har dd 31 medlemmer. 
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 Et medlem har ikke betalt, Bette rykker. 
Da mange møder aflyses grundet Corona og 
erstattes med scypemøder, har vi et pænt 
overskud på kontoen. 

7. Uddannelse – status (CB) 
 

CB har skrevet til Grethe Christensen, at vi 
ønsker en tilbagemelding fra DSR vedrørende 
drøftelserne om at etablere en 
arbejdsmiljøuddannelse. 
Grethe Christensen har svaret FaSAM, at hun 
mener, vi skal gå i samarbejde med SDU, som 
udbyder en tværfaglig arbejdsmiljøuddannelse. 
Med udgangspunkt i det tilsendte brev ønsker 
FaSAM en drøftelse med Grethe Christensen, 
hvor vi drøfter situationen og FaSAMs fremtid. 
JS, CB og LF sammensætter en mail til Grethe 
Christensen, hvor vi beder om et personligt 
møde. Vi afklarer ordlyden over mail i den 
kommende weekend. 
  

8. DSR Covid-19 indsats, status (LF/JS) JS og LF har været til møde med kreds 
hovedstadens næstformand IMS og 
arbejdsmiljøkonsulent. Vi fremlagde smittefare, 
sammenhæng mellem nanopartikler og virus, 
samt antal af smittede i DK, også blandt 
sygeplejersker. Endvidere forklarede vi, hvilken 
værnemidler der er evidens for at anvende i 
forbindelse med COVID 19. 
Vi aftalte, at arbejdsmiljøkonsulenten fra DSR- 
kreds Hovedstaden, skriver et referat fra mødet 
og kontakter DSR centralt, om de ønsker at 
komme i dialog med os. 
CB har i dag modtaget mail fra DSR centralt.  
CB sender DSRs mail til bestyrelsen, så vi kan 
aftale, hvad vi skal svare. 

9. WEB  EL lægger DKs FOHNEU-update på web. 

10. Poster – færdigt udkast drøftes EL efterspørger kommentarer og evt forslag til 
teksten på posteren. Vi må gerne være så 
konkrete som muligt (også omkring 
rækkefølge). Deadline for fremsendelse af 
kommentarer til EL er den 27.11.2020 

11. Kompetence beskrivelse – skal vi 
arbejde med dette? Tidligere udarbejdet 
kompetencebeskrivelse drøftes 

Punktet rykkes til næste møde 

12. Nytårskur 24.01.21 (BM/EL) FaSAM må låne et kontor i Århus. 

13. Evt. 
 

Ingen punkter. 
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Næste bestyrelsesmøde: Det overvejes at have et ½times scypemøde i 

næste uge vedrørende COVID-samarbejdet. CB indkalder, hvis det 

ønskes. 

 


