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6. juni 2018 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 04. juni 2018 på AMK, Odense 

 

Deltagere: Ole Carstensen (OC), Anne Caroline Curtz (CC), Margrethe Bordado Sköld (MBS) 

på videolink, Jonas Winkel Holm (JVH), lidt senere (varslet) ankomst: Henrik Salomonsen(HS) 

og Line Bech Jeppesen (LBJ) observatør fra Herning, psykologgruppe. Deltagelse af Gert 

Thomsen (GT) til punkt 3.  

Afbud: Tine Malling 

 Aktion / 

beslutning 

1. Valg af referent: 

CC 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste 

bestyrelsesesmøde 26.april AMK BBH 

8. OC endnu ikke taget kontakt til DDS 

10. DASAM ej handlet på dette 

11. 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. Status for kursusudvalget ved GT 

• 3 dages kursus Sundhedsfremme, 

forebyggelse og rehabilitering som har været 

afholdt med samfundsmedicinere, vil ikke 

længere afholdes og vil erstattes af 2 dages 

kursus i forebyggelse (1 dag) og tilbage-til-

arbejde/arbejdsfastholdelse (1 dag). Marianne 

Borritz vil være delkursusleder. Første kursus 

afholdes i foråret 2019, 2 dages kursus 

Risikovurdering, risikostyring og 

risikokommunikation som har været afholdt 

med samfundsmedicinerne vil ikke længere 

afholdes og vil erstattes af et nyt kursus i 

2019. 

• Der pågår en tidlig ideudvikling i 

kursusudvalget om et nyt kursus (måske 

2020) omhandlende international 

arbejdsmedicin (og måske flyve-dykke-

maritim medicin) til erstatning for kursus i 

International Sundhed. 

• GT efterlyser input til caseundervisning til 

Eksponeringskursus. Der ønskes 5-8 cases, 

hvor litteratursøgning gerne indgår som del af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

casearbejdet som foregår i grupper og 

strækker sig over flere kursusdage. 

OC skal afholde kursus i klinisk Arbejdsmedicin, herunder 

om bevægeapparat, hud, luftveje og psykosociale 

problemer. Der nævnes psykiater Torben Johansen med 

undervisningserfaring som mulig oplægsholder på dette  

kursus, denne kan evt. kontaktes. 

 

 

 

 

 

 

Skriv til Gitte 

H. Jakobsen 

med cases til 

dette kursus 

4. Meddelelser 

 

• Møde om stressbehandling på de 

arbejdsmedicinske klinikker afholdes 23/8 

2018 i Odense – der er kommet input til 

dagsorden og invitation. OC vil udforme en ny 

invitation. Der har været tilbagemeldinger fra 

AMK klinikker som alle vil deltage. Det er 

forhåbningen at også psykologer som ikke er 

medlemmer af DASAM vil deltage.  

• Møde sammen med Dansk Selskab for 

Epidemiologi 20/9 2018 på BBH om Composit-

variable. Invitationen er udsendt og vil 

udsendes snart igen. Mødet er åbent for alle 

lægevidenskabelige selskaber. 

• MBS orienterer om at der vil desværre ikke 

være deltagere fra YAM ved folkemødet 2018 

idet der ikke kunne rejses penge til transport 

tilbage fra Bornholm med fly. 

OC deltager med debatoplæg i 

Arbejdsmiljølounge. OC vil se efter relevante 

workshops og debatmøder, og efterlyser andre 

forslag. JWH foreslår beskæftigelsesordførere 

fra større partier, andre forslag er deltagere i 

Ekspertudvalget og Arbejdsmiljørådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer 

af DASAM vil 

se 

programmet 

igennem og 

melde tilbage 

til OC 

 

 

 

5. Udvalg om arbejde med visioner 

Arbejdet starter den 7.juni da der afholdes videomøde 

i visionsgruppen (OC, CC, MBS, Vivi, Harald) OC 

foreslår at bruge en moderator i processen. JWH 

foreslår Margrethe Lyngs Mortensen.  

 

 

Det vil 

drøftes i 

visionsgrupp

en om der er 

behov for en 

moderator 

 

 

 

 

6. Samarbejde med Dansk Dermatologisk selskab.   
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Dansk Dermatologisk Selskab har arrangeret et møde 

om arbejdsbetingede hudsygdomme, som så vidt 

vides ikke er sket i samarbejde med DASAM. 

Bestyrelsen finder at det er uheldigt og vil tilstræbe 

en bedre koordinering fremover. 

OC vil tage 

kontakt til 

DDS (evt 

Tanja Carøe 

og Niels 

Ebbehøj på 

arbejdsmedic

insk side) 

7. DRG takster 

DRG udvalg under DASAM (Niels Kærgaard, Jane 

Frølund Thomsen, Lars Brandt, OC)  

Der arbejdes med nye DRG takster og grupper i 2018 

: 1) højt specialiserede funktioner 2) allergologisk 

udredning 3) behandling af arbejdsrelateret stress er 

implementeret som selvstændig DRG enhed.  

Allergologien på OUH er i gang med dette arbejde. 

DRG taksterne er i øvrigt nogenlunde som tidligere. 

Ny kodevejledning kommer snart. 

 

 

 

OC kontakter 

de respektive 

afdelinger og 

beder om 

oplæg 

8. Ny DASAM repræsentant i ansættelsesudvalget 

til H-stillinger i Øst 

Helene Borup som snart er speciallæge foreslås  

JWH 

kontakter 

Helene og 

spørger. 

9. Visions og strategidebat – er der noget DASAM 

kan gøre? 

Behov for at øge synlighed i offentligheden? Ved 

seneste måling gennem infomedia var der 1100 

opslag fra/om arbejdsmedicinsk afdeling og forskning. 

1/3 var ekspertudtalelser, 2/3 var 

forskningsresultater. ½ fra AMK i Herning, resten fra 

andre (AMK i BBH og Århus). Dvs ”der kommer ny 

viden”, men ”vi er ikke med i samfundsdebatten”.  

DASAM’s medlemmer var tilfredse med dette niveau 

af omtale. HSAL: Såfremt vi skal deltage i 

samfundsdebatten kunne det omhandle seniorer og 

nedslidning? Beskæftigelsesministeren har nedsat 

gruppe om nedslidning af seniorer og nedslidning 

 

 

 

 

 

OC vil skrive 

til 

beskæftigels

esministeren 

omkring 

deltagelse i 

gruppen 

omkring 

dette arbejde 
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10. Hjemmeside 

 

MBS venter på svar fra ARMONI udvalget angående 

sammenlægning af DASAM og ARMONI hjemmesider. 

MBS har fået kontakt til udvikler af hjemmesider, 

men har ikke indhentet tilbud, arbejdet vil måske 

tage 150-200 timer.  

 

Afventer 

tilbagemedlin

g fra 

ARMONI 

redaktører. 

OC vil 

kontakte 

redaktionsgr

uppen 

forinden MBS 

evt. skal gå 

videre med 

at indhente 

tilbud fra IT-

udvikler 

11. Økonomi 

 

JWH oplyser at der er en god økonomi, DASAM råder 

over 250.000 kr ca. Største post er sekretariatets 

arbejde ved Bitten Dahlstrøm samt 3 medlemsmøder.  

 

 

 

 

 

 

12. Eventuelt  

CC spørger om hvem deltager til Regionernes 

Høringsmøde om Allergologi den 12.juni hvor der 

forventes et oplæg fra DASAM? CC deltager, hvad 

med Harald Meyer fra BBH? 

HSAL: evt. forklare at der er begrænset indhold af 

undervisning i allergologi på vores kurser, der er lidt 

om luftveje og en dag om hudlidelser. 

OC vil spørge 

arrangør Eva 

Søndergaard 

om hvad 

oplægget 

skal 

indeholde  

OC vil 

henvende sig 

til ledende 

overlæger 

fra 

arbejdsmedic

inske 

afdelinger 

også med 

henblik på at 

afklare hvem 

deltager og 

holder oplæg 

13. Næste møde 

 

23. august kl. 14-16 i Odense AMK 

 

 

 

 


