
 
 

1 
 

 
 

5. maj 2017 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 3. april 2017, videomøde 
 

Deltagere: Ole Carstensen, Lars Skadhauge, Jonas Winkel Holm, Inge Brosbøl Iversen og Charlotte Brauer 

 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

Charlotte 

 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

 Udkast til retningslinjer for godkendelse af 

arbejdsmedicinsk projekt blev drøftet på 

generalforsamlingen.  

 

Tine R. Erichsen laver en 

lettere revision, der 

sendes rundt til fagets 

professorer. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

 Bestyrelsen fortsætter uændret med Ole som formand, 

Lars som næstformand, Jonas som kasserer og Charlotte 

som sekretær. 

 

4. Respons på regeringens nedsættelse af ekspertudvalg 

vedr., som skal udrede arbejdsmiljøindsatsen med 

henblik på at komme med anbefalinger til en ny og 

forbedret indsats på området. 

 

 Enighed om, at DASAM skal tilbyde at deltage i 

ekspertudvalget.  

 

Ole skriver et udkast og 

sender det rundt. 

5. Kontakt til AT’s nye direktør 

 Vi afventer, at den nye direktør ansættes. 

 

 

6. Forslag til mødedatoer 

 Der var visse problemer med at finde datoer, hvor alle 

kunne. 

Ole indkalder via 

Outlook-kalenderen. 

Datoerne bliver desuden 

lagt på DASAM’s 

hjemmeside, hvor der 

oprettes en ny side med 

”Kommende møder”.  

Fremover vil videomøder 

holdes på Region 

Midtjyllands virtuelle 

møderum: 

meet.rm01@rooms.rm.dk  
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7. Eventuelt: 

Der er netop i dag kommet nyt administrationssystem til 

indmeldelse og udmeldelse af DASAM. Til indmeldelse skal der 

lægges et link på hjemmesiden, som henviser til en formular, 

der udfyldes. Udmeldelse sker via ”min side ” på laeger.dk. 

Charlotte skriver på 

DASAM’s hjemmeside 

hvordan ind- og 

udmeldelse foregår. 

Jonathan spurgte til årsmødet, om man automatisk bliver 

medlem af DASAM, når man melder sig ind i YAM. Dette er 

ikke tilfældet 

Charlotte skriver under 

YAM på DASAM’s 

hjemmeside, hvad man 

skal gøre, hvis man 

ønsker indmeldelse i 

DASAM. 

Udvalget Virksomhedsnær Arbejdsmedicin (VAM) er ikke 

anført under ”Udvalg” på hjemmesiden 

Charlotte opretter en side 

på hjemmesiden til VAM 

under Udvalg. 

Lars foreslog miljømedicin som tema på næste årsmøde. 

God idé, men der skal ikke være for meget overlap med de 

temadage, som afholdes af Sundhedsstyrelsens Rådgivende 
Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed 

Tages op på 

bestyrelsesmødet til 

august, hvor 

Årsmødeudvalget også 

deltager. 

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Brauer 


