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Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 23.8.2018 på AMK, Odense 

 

Deltagere: Ole Carstensen (OC), Tine Malling (TM), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Jonas 

Winkel Holm (JWH), Henrik Salomonsen(HS) og Lene Bech Jeppesen (LBJ) observatør fra 

Herning, psykologgruppe.  

Afbud: Anne Caroline Curtz (CC)  

 Aktion / beslutning 

1. Valg af referent: 

TM 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

26.april AMK BBH 

8. OC endnu ikke taget kontakt til DDS11. der er ikke 

ny status på hjemmesiden 

12. OC oplyser, at der er ansøgt til LVS om midler til 

afholdelse af kursus om statistiske metoder i 

september  

 

3. Meddelelser 

 

• Møde 20. September 2018 Bispebjerg " Compsit 

variables in medical research- with focus on 

occupational stress research, Bispebjerg 

• Opstartsmøde 4. september, Odense i Visionsudvalget – 

foreløbig 15 tilmeldte, MBS finder ud af om der er flere 

interessenter se også pkt. 13. 

• Mødet høring om Allergologi v. Caroline – se bilag 

• Der er udpeget medlemmer til ansættelsesudvalg i Nord 

(Tine Malling og Signe Hjuler Boudigaard) 

• Inspektorrapport Arbejdsmedicin Esbjerg t.o. – god 

tilbagemelding 

• ICOH Statement Preventing Tuberculosis Among Health 

Workers” – OC har på DASAMs vegne støttet 

• Interview med Price Watherhouse Cooper PWC - OC har 

beskrevet hvilke resurser der går til arbejdsmedicinsk 

forskning  

• Eusebio Rial-González Innovation & Practice Award in 

Occupational Health Psychology – DASAM indstillede 

ingen 
 

 

 

4. Hjemmeside v. Margrethe 

• Tilbud fra Peytz&co (MBS): Basispakke der er 

brugervenlig inkl. mobilversion og log-in-del med 

mange muligheder der kan dække behovet inkl. 

sammenlægning af DASAM og ARMONI. Prisestimat 

 

 

 

OC indhenter tilbud, 

diskuteres på næste møde  
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48.-55.000 + beskedent abonnement. En ulempe er 

svært at lægge videoer ind. 

• Tilbud fra Christian Thomsen (OC): Enkeltmandsfirma. 

Der er sider beregnet til lægevidenskabelige selskaber, 

egentlig tilbud er ikke indhentet 

  

5. Brev fra Bente-Ingrid Bruun  

OC har skrevet foreløbigt svar med henvisning til 

ARMONI. Enig at dette er det rigtige. 

 

 

OC skriver igen, at vi ikke 

kan bidrage med 

yderligere 

6. Møde med AT den 29. august.  

Alle ledende overlæger (for Sjælland dog JWH) samt 

THM (næstformand) deltager. 

 

OC sender endelig 

dagsorden til orientering 

7. Deltagelse i AM, workshop med Troels Lund 

Poulsen 

 

OC er inviteret til debatmøde ved AM 20.november 18 og 

meddeler at han deltager. 

 

8. Det nationale stresspanel 

 

OC har tilbudt at vi fra DASAMs side kan deltage i det 

nationale stresspanel nedsat af regeringen, men han har 

ikke fået endelig svar 

 

OC følger op 

9. Klinisk database 

 

Der er igen kommet afslag igen fra regionernes kliniske 

kvalitetsudviklingsprogram. De begrunder dette med at de 

ikke vil støtte andet end diagnosespecifikke grupper. 

I arbejdsmedicinsk regi vil det derfor være relevant at 

overveje om der skal søges om klinisk database for 

stresspatienter. 

 

OC skriver til de ledende 

overlæger for at samle en 

gruppe læger og psykologer 

10. Årsmøde – noget nyt? 

 

Tre dele er planlagt som tema for årsmødet 2019: 

1 Speciallægeuddannelsen 

2 Videreuddannelse  

3 Vision for faget 

Der diskuteres om der skulle inddrages andre; 

fagområdespecialister eller andre specialer (lungemedicin, 

reumatologi, psykiatri)  

 

Næste møde i årsmødeudvalget er i september 

 

MBS inviterer Tina Storm 

(formand for 

årsmødeudvalget) til næste 

DASAM-møde 
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11. Forspørgsel fra LVS 

 

LVS spørger om vi har kendskab til forskningsprojekter 

der har medført praksisændringer. Vi kan pege på to 

områder: 

Stressbehandling er indført efter flere undersøgelser på 

forskellige arbejdsmedicinske klinikker 

Antal af skulderoperationer er reduceret bl.a. efter 

Rotator cuff projektet (Herning) 

 

 

OC svarer LVS 

12. Økonomi 

 

Intet nyt vedr. DASAMs økonomi generelt. 

DASAM og ICOEPH er projektansvarlig projekt i Nepal 

hvor der skal indgå et regnskab. 

 

 

HS giver de relevante 

oplysninger til JWH 

13. Eventuelt  

 

Rejselegat skal slås op med ansøgningsfrist 1. 

november. 

 

Der efterlyses forslag til ny formand. Harald Meyer 

kunne være kvalificeret bud. 

 

 

MBS sender ud 

 

 

MBS spørger Harald Meyer 

 

14. Næste møde 

Videomøde 12. oktober kl. 10 

Punkter til næste gang: 

Allergologi  

Hjemmeside 

Årsmøde 

 

 

 

 

 


