
Referat af møde i DASAM’s bestyrelse den 03-06-2015 i Odense 
 

Til stede: Ole Carstensen, Ane Marie Thulstrup, Tina Storm, Charlotte Brauer, Luise Mølenberg Begtrup, 

Henrik Salomonsen, Peder Skov og Lars Rauff Skadhauge. 

Gæst: Gert Thomsen, formand for Kursusudvalget. 

 

 

 Ansvarlig for opfølgning 

1. Formalia 
a. Formalia opfyldt                                                                                      

b. Lars er referent.                                                                                              

 

2. Referat fra sidst                                                                                     

Intet at bemærke 

 

3. Status for kursusudvalget (Gert) 
Gert Thomsen præsenterer udkast fra Kursusudvalget til de arbejdsmedi-

cinske kurser i den kommende kursusrække 2016-18, hvilke udgør i alt 12 

kursusdage, mens resten afholdes i samarbejde med samfundsmediciner-

ne, se tidligere DASAM referat. Der er etableret kontakt til både Norge og 

Sverige, hvor især nordmændene har vist interesse for et samarbejde om 

de arbejdsmedicinske kurser. Udkastet omfatter nedenstående A-kurser:                                                 

1) Klinisk arbejdsmedicin med fokus på bevægeapparat, lungesygdom-

me/allergi og psykiske lidelser, 3 dage, delkursusleder OC.                          

2) Folkesundhed, sundhedspolitik og presse. Grundet delvist overlap af 

folkesundhed og sundhedsfremme med det planlagte samfundsmedicinske 

kursus S6 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering drøftes mu-

lighed for at ændre kurset til i stedet at omhandle presse og formidling, 

herunder formidling til patienter med anden etnisk baggrund end dansk – 

evt. med medvirken af journalist. Det bør sikres, at S6 også omfatter en 

klinisk tilgang arbejdsfastholdelse, hvilket manglede på det seneste kur-

sus, der havde mere fokus på organisatoriske forhold.                                                                                                                                                          

3) Toksikologi, risikovurdering og risikohåndtering. Grundet delvist over-

lap med det planlagte samfundsmedicinske kursus S9 Risikovurdering, ri-

sikostyring og risikokommunikation drøftes mulighed for at ændre kurset 

til i stedet at omhandle eksponering, toksikologi og miljømedicin, 2 x 3 

dage. 

De nuværende medlemmer af Kursusudvalget er: Gert (formand), Gitte 

Jacobsen, Iben Brock Jacobsen og Luise Mølenberg Begtrup. 

 

 

 

 

 

Peder tager kontakt til 

Claus Vinter Nielsen vedr. 

indhold af S6 

 

 

Gert udfærdiger en revide-

ret plan til kommentering i 

bestyrelsen inden sommer-

ferien 

 

4. Meddelelser/opfølgning                                                                        
Mødedatoer: Der er udsendt bilag med mødedatoer og gæster. Mødet d. 

26.08.15 holdes på BBH med deltagelse af Årsmødeudvalget v/Rolf Pe-

tersen, Videreuddannelsesudvalget v/Tine Rubak Erichsen og PKL v/Jane 

Frølund Thomsen. Der er problemer med at få implementeret rammepro-

grammerne i Videreuddannelsesregion Nord, selvom målbeskrivelsen og 

kompetencekort er godkendt. 

 

Ole inviterer Rolf, Tine og 

Jane til bestyrelsesmødet på 

BBH 

 

 



5. Arbejdsopgaver              

a. DRG (OC): Ole har bedt om et møde med SSI vedr. fastsættelse af 

DRG takster, herunder DRG for stressbehandlingsforløb, sammenlægning 

af gruppe 1 + 2 og drøfte fordelingsnøgle ud fra evt. ny ABC-analyse.                                                                                                       

b. Fagområde Militærmedicin (OC): Ole har talt med Bernadette Guld-

ager, som synes at det er en rigtig god idé, mens Anette er mere usikker. 

Området har kun få ansatte.                                                                                                   

c. Jubilæumskonference (OC): Der er rejst usikkerhed omkring dato og 

sted for afholdelse af konferencen. Bestyrelsen foretrækker at fastholde 

konferencen i oktober 2015, men hvis dette ikke er muligt, da stile mod en 

visions og udviklingskonference i efteråret 2016. 

 

 

 

 

Ole indkalder til nyt møde i 

Jubilæumskonference ud-

valget 

6. Udmøntning af specialeplan (alle) 
Det formodes at Bispebjerg byder ind på højt specialiseret funktion om 

forgiftninger og Aalborg byder ind på udredning af asbestose, mens Bi-

spebjerg, Odense og Aarhus alle byder ind på et samarbejde om allergiud-

redninger. Der drøftes muligheden for at forberede højt specialiset funkti-

on om andre opgaver herunder skulderlidelser.  

 

Ole indkalder specialeråds-

formændene til drøftelse af 

initiativer vedr. nye højt-

specialiserede funktioner  

7. Hjemmeside (Charlotte) 

Der er betydelig overlap af dokumenter på DASAM’s og Armoni’s 

hjemmesider, som bør undgås ved brug af link, idet det bør tilstræbes, at 

DASAM’s hjemmeside overvejende omfatter organisatorisk emner, mens 

Armonis’s hjemmeside overvejende vedrører kliniske emner. På DA-

SAM’s hjemmeside bør det være lettere at finde referater fra udvalgsmø-

de, som bør lægges under de relevante udvalg og referat fra generalfor-

samlingen i selvstædig mappe. Der afholdes Armoni redaktionsmøde om 

2 uger. 

 

Charlotte går i gang med 

oprydning på DASAM’s 

hjemmeside. 

 

8. Profilering og presse  (alle) 

Intet at bemærke 

 

9. Status udvalg og tillidsposter/repræsentanter (alle)                            
Der hersker usikkerhed om, hvorvidt Efteruddannelsesudvalget og Års-

mødeudvalget er lagt sammen. 

Ole spørger Rolf om, hvor-

vidt Efteruddannelsesud-

valget og Årsmødeudvalget 

er lagt sammen, og Charlot-

te opdaterer medlemmerne 

af de enkelte udvalg til på 

DASAM’s hjemmeside 

10. Årsmøde                                                                                                  
Der er foreslået rehabilitering eller psykisk arbejdsmiljø som tema og ar-

bejdsbetinget cancer som lille tema. Afhængig af temaet og interesse her-

for kan der blive problemer med pladsmangel på kursuscentret, men der 

er enighed om at fastholde DSB kursuscenter i Nyborg til årsmødet. Der 

afholdes Årsmødeplanlægningsmøde d. 10.06 på Bispebjerg, hvor Pierre 

Viala (YAM) deltager. 

 

11. Økonomi/regnskab                                                                                 
Ole har fået en henvendelse fra SKAT, men bestyrelsen burde ikke have 

noget udestående, eftersom den ikke har skattekrævende indtægter.                     

UEMS mødet i marts gav et underskud på kr. 7,800 som deles mellem 

Ole sender henvendelsen 

videre til Tina 



DAMO og DASAM. 

12. Eventuelt                                                                                                    
a. Der påtænkes et medlemsmøde vedr. allergologi og brug af provokati-

onskammer, herunder evt. med orientering fra Finland, hvor man har 

mange års erfaring med brug af provokationer, der indgår som del af afgø-

relsen i arbejdsskadesager. Mødet, der formodes at blive arrangeret i sam-

arbejde med Dansk Selskab for Allergologi og Dansk Lungemedicinsk 

Selskab, tænkes afholdt i februar 2016, men det kommer lidt an på, hvor-

når Jubilæumsmødet bliver afholdt.                                                                                                           

b. Bestyrelsen har modtaget ansøgninger fra hhv. Julie Volk og Pierre Vi-

ala om rejselegat, hvilke begge har til formål at indhente erfaring ved op-

hold på giftinformationscenter i Edinburgh til brug ved arbejde i Giftlin-

jen på Bispebjerg Hospital. Begge ansøgninger imødekommes med udde-

ling af kr. 6,000 til hver ansøger.                                                                         

c. Arbejdet med en fælles klinisk database pågår. Den foreløbige variabel-

liste ligger på DASAM’s hjemmeside. Der er behov for en egentlig ar-

bejdsgruppe og etablering af en bestyrelse bestående af en repræsentant 

fra hver Region.                                                                                           

d. Ane Marie nævner de uens aftaler der er på sygehusene mht. lønmidler 

til yngre læger i videruddannelse 

 

Charlotte kontakter David 

Sherson og Vivi Schlüns-

sen mhp. et oplæg om med-

lemsmødet ved næste be-

styrelsesmøde i DASAM. 

 

 

 

Ole indkalder interesserede 

til møde om den kliniske 

database. 

Næste bestyrelsesmøde d. 26. august på Bispebjerg Hospital   

 

/ Lars 

 

 


