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Bestyrelsesmøde i DASAM onsdag den 25. november 2015, Arbejdsmedicinsk Klinik, 
Aarhus 
 
 
Deltagere: Henrik, Ole, Lars, Peder, Charlotte, Tina, Marianne og Ane Marie 
 
 
Pkt. 1: Valg af referent 
Ane Marie blev valgt enstemmigt. 
 
Pkt. 2: Referat fra sidst (Opfølgning) 
Referatet blev godkendt. Specialeplanen blev diskuteret og næste gang er der behov for, at 
der er enighed blandt arbejdsmedicinere før planen indsendes og at der tages udgangspunkt 
i vores visionspapirer. 
 
35 års jubilæumsmøde blev aflyst. I efteråret 2016 vil Vivi og Johan arrangere et 
medlemsmøde i efteråret om risikokommunikation. 
 
Pkt. 3: Meddelelser/opfølgning 
 
a. Udarbejdet ny faglig profil for arbejdsmedicin: 

Selve profilen blev gennemgået med meget få ændringer i forhold til tidligere. Ole 
fremsender en kopi til os. Efter gennemgang blev den faglige profil godkendt. 

b. AM-PRO tænketank: 
Henrik vil indgå i tænketanken og første møde er den 17. december 2015 

c. AM-PRO månedens indlæg: 
Ane Marie skriver et indlæg om arbejdsrelateret stress. 

d. Indstilling af medlemmer til arbejdsgruppe for udredning af håndeksem: 
Niels Ebbehøj er indstillet til at deltage i dette udredningsarbejde.  
Lone deltager i udredning af lænderygproblemer. 

Ole Carstensen, formand 
Ane Marie, næstformand 
Tina Storm, kasserer 
Charlotte Brauer, sekretær 
Henrik Salomonsen 
Peder Skov 
Lars Rauff Skadhauge 
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e. Konferencen Specialeplanlægning står for fald (PGS): 
Dette er diskuteret tidligere. 

f. Medlemsmøde maj – program på hjemmeside: 
Der er et medlemsmøde og Charlotte lægger programmet på hjemmesiden. Mødet 
foregår i Odense. 

g. Rejselegat – hvornår opslås det næste gang: 
Rejselegat på 10.000 kr. skal snart opslås. Tina og Charlotte sikrer, at opslaget kommer 
på hjemmesiden og kontakter Bitten, således at alle DASAM’s medlemmer får en mail. 
Bodil Petersen har haft et ophold i Norge, og der er lidt økonomi tilbage. Derfor søger 
hun om restbeløbet til endnu et ophold. Dette bevilliges. Hun kommer på 
generalforsamlingen for at fortælle om hendes erfaringer. 

h. Årsmøde – noget nyt: 
Årsmødet er planlagt. Der ligger et program. Vi aftaler, at Ole skriver til Rolf angående 
programmet, således at der ikke sker ændringer, uden at bestyrelsen er informeret. 
Derudover er der en indstilling til, at alle i årsmødeudvalget har mulighed for at ytre sig og 
blive hørt. Ole følger på denne del. 

 
Pkt. 4: Henvendelse fra Rolf 
 
a. Besparelser i Arbejdstilsynet – bør DASAM reagere?: 

Besparelsen i Arbejdstilsynet er, at satspuljemidlerne forsvinder. Der har været en særlig 
indsats. Dette er ikke kommet på finansloven. Det besluttes i bestyrelsen, at dette er 
vanskeligt at reagere på. 

b. Profilering fra fagets professorer – Presse: 
Dette vil vi tage op til NFA-mødet den 26.01.16. Der er brug for et tema at diskutere for at 
professorer kan være i pressen. 
LO holder normalt møder om arbejdsmedicin. Ane Marie spørger Lis Udengaard, hvornår 
næste møde afholdes. 

 
 
Pkt. 5: Henvendelse fra AT om deltagelse i vores hoveduddannelse 
Efter deltagelse i besøg i Arbejdstilsynet af yngre læger bliver der udarbejdet en rapport. 
Spørgsmålet er, om dette er en del af Arbejdstilsynets akter. I øjeblikket er der ikke mistanke 
om, at der er andre problemer i forhold til besøg fra Arbejdstilsynet. 
Indtil videre har AT Nord, frabedt sig at få rapporterne tilsendt 
 
Der er planlagt et videomøde, hvor Ane Marie og Ole deltager. Dette vil finde sted den 
20.01.16. 
 
Pkt. 6: Udflytning af ASK og opgaver til ATP 
Ved mødet mellem afdelingerne og ASK blev der orienteret om  
 Den centrale del af Arbejdsskadestyrelsen skal flyttes til Hillerød, mens sagsbehandlingen forventes 

udflyttet til Vordingborg og Haderslev.  
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Virksomhedsoverdragelsen til ATP kræver et lovforslag, idet der ikke kan overdrages en 

myndighedsopgave til det private, uden at det vedtages i Folketinget. Forslaget forventes at blive sendt 

i høring i december 2015 og fremsat ultimo februar 2016, hvorefter det forventes vedtaget i Tinget 

inden sommerferien 2016. Den videre udflytningsplan afventer at Myndighedsoverdragelsesforslaget 

er vedtaget.  

 
Pkt. 7: Ekspertudvalgs nye anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem 
Dette er angiveligt tidligere blevet diskuteret og DASAM har muligvis tidligere afgivet et svar. 
Ole kontakter Vivi med henblik på afklaring. 
 
Pkt. 8: Opslag vedr. systematisk review af virkemidler på arbejdsmiljøområdet 
Ingen kommentarer fra bestyrelsen, kun som et orienteringspunkt. 
 
Pkt. 9: Pressesagen omkring helbredsskadende virkning af den nye pensions- og 

sygedagpengereform 
 
a. Samarbejde og møde med socialmedicinerne: 

Ane Marie og Ole mødes med socialmedicinerne med henblik på det fremtidige 
samarbejde. Derefter får bestyrelsen yderligere informationer. 

b. Henrik og Anders’ indlæg: 
Indlægget kom for sent i forhold til dagspressen. I øjeblikket arbejder Henrik og Anders 
på at lave indlægget kortere, således at det kan komme i Ugeskrift for Læger. 

 
Vedrørende LO har Ane Marie forespurgt Lis Udengaard: Der bliver ikke et møde i 2015. Der 
kommer et nyt møde i 2016. 
 
Pkt. 10: Medlemsmøder 
Det er aftalt, at Johan og Vivi vil planlægge dette i samarbejde med resten af gruppen. 
 
Pkt. 11: Armoni 
 
a. Samarbejde med socialmedicin: 

Specialmedicinerne har et ønske om at bruge Armoni og bruge vores vejledninger. Dette 
vil selvfølgelig været et løft. 

b. Økonomi: 
Der er forholdsvis god økonomi i Armoni. Det store problem med Armoni er, at det er 
vanskeligt at få alle til at lave opdateringer. Igen bliver de ledende overlæger opfordret til 
at sikre, at dette foregår. 

 
Pkt. 12: Hjemmeside (dasam.dk) 
Det aftales, at der bruges ca. 10.000 kr. på at opdatere hjemmesiden. Dette bliver et punkt til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 14: Økonomi/regnskab (TESK) 
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Økonomien er god. 
 
Pkt. 15. Eventuelt 
Ane Marie præsenterede arbejdsgruppen for anden etnisk/flygtninge-arbejdsgruppens 
foreløbige resultater. 
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