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Referat fra videomøde d. 07.10.2015.  

 

Til stede:  Ole Carstensen, Ane Marie Thulstrup, Charlotte Brauer, Henrik Salomonsen, 

Lars Rauff Skadhauge, Marianne Kyndi (YAM).  

 

 

 Ansvarlig for opfølgning 

1. Valg af referent: 

 

 Peder blev valgt.  

 

 

2. Referat fra sidst (opfølgning):  

 

 Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden.  

 

 

3. Opfølgning af punkter fra sidst:  

 

 Specialerådsformændene skal drøfte initiativer  vedr. 

 nye, højt specialiserede funktioner.  

 

 

 

 Klinisk database:  

 

  

 

 

 

 Harald Meyer har sagt ja til at være kursusleder på 

 kurset om risikokommunikation.  

 

 Peder er sparringspartner på kurset for 

 sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (S6), 

 men har endnu ikke haft kontakt med Claus Winther 

 Nielsen, der er delkursusleder.  

 

 Udpegning af medlemmer fra specialeselskaber til 

 ansættelsesudvalgt for speciallægeuddannelsens 

 hoveduddannelsesindhold:  

 

 Charlotte Brauer er udpeget fra Region Øst. Der er også 

 fundet 3 yngre læger, Louise sender navnene til Ole.  

 

 Indstilling af medlemmer til arbejdsgruppen for 

 udredning af lænderygsmerter. Lone Donbæk er 

 udpeget.  

 

 

Ole indkalder specialerådsfor-

mændene til møde, når 

Sundhedsstyrelsen er kommet 

med tilbagemelding på de 

ansøgninger, der er sendt ind. 

 

Ole indkalder interesserede til 

møde om den kliniske 

database, hvor der helst skal 

være en repræsentant fra hver 

region.  

 

 

 

 

Peder kontakter Claus 

Winther Nielsen vedr. indhold 

af S6. 

 

4. AMPRO – paraplyorganisationen for  

 Arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark:  

 

 



 -  

 

 

Anders og Vivi har tidligere deltaget i møder i denne 

organisation, som holder 3. møder om året. Det aftales, 

at Ole og Henrik deler møderne imellem sig i forhold 

til, hvor de afholdes.  

 

Ole har på DASAM’s vegne har lovet at komme med et 

debatindlæg på deres hjemme side på ¾ A4-side og 

med deadline om 3 uger. Emner som globalt 

arbejdsmiljø, kønsforskelle i arbejdslivet og den 

aldrende arbejdsstyrke blev foreslået.  

 

 

 

 

 

 

 

For at være medlem af paraplyorganisationen AMPRO, 

skal DASAM betale 10.000 kr., og der var enighed om, 

at det var for mange penge i forhold til DASAM’s 

budget og i forhold til den værdi, det havde.  

 

Ole og Henrik.  

 

 

 

 

Ole vil forespørge Erik Jørs, 

om han kan skrive et indlæg. 

Hvis han ikke kan nå det, vil 

Ane Marie kontakte Susanne 

Wulff Svendsen og Poul Frost 

for at spørge, om de kan 

komme med indlæg inden for 

eksempelvis kønsforskelle i 

arbejdslivet, og hvis det går 

helt galt, vil hun selv skrive 

noget om stress-håndtering. 

Lars tilbød i yderste nød at 

komme med et oplæg om 

ældre arbejdstagere. 

 

Ole meddeler dette til 

AMPRO.  

 

5. Arbejdsopgaver 2015: 

 

Det var planlagt, at der skulle afholdes temadag om 

risikokommunikation d. 27.11.15 i anledning af 

DASAM’s 35 års jubilæum. Aftalerne var dog ikke 

faldet på plads i september, og mødet blev derfor aflyst.  

 

Emnet er dog fortsat relevant, og bestyrelsen vil derfor 

bede Johan og Vivi om at arrangere et medlemsmøde i 

efteråret 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Ole vil drøfte dette med Johan 

og Vivi.  

6. Hjemmeside:  

 

Charlotte har lagt hoveduddannelseskursusprogrammet 

på hjemmesiden.  

 

I øvrigt havde Charlotte gennemset gamle general-

forsamlingsreferater, og der var enkelte huller, som 

Henrik måske kan hjælpe med at dække. I den 

forbindelse fremgik det, at Ane Marie og Peder ikke 

kan genvælges, så der skal findes 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

 

 

 

Henrik prøver at finde de 

gamle referater.  

7. Stand på Markedspladsen på arbejdsmiljø-

 konferencen AM2015: 

 

DASAM er blevet tilbudt en stand på 

arbejdsmiljøkonferencen d. 09.11.15 fra 17.15 – 18.00. 

Vi er enige om at takke nej til dette.  

 

 

 

 

Ole melder tilbage til AM 

2015.  

8. Profilering og presse:  

 

 

 



 -  

 

Henrik forespurgte, om vi var klar til at besvare 

spørgsmål om hvilken betydning en øget koncentration 

af zink i landbrugsjorden havde for helbredet. Der er 

grundet gødning med gylle sket en 25% stigning af 

zinkindholdet over en årrække. Det var der ingen af de 

tilstedeværende, der kunne svare fornuftigt på, og der 

var enighed om, at spørge Jakob Bønnelykke i Aalborg, 

om han evt. kunne se på sagen.  

 

 Der er i øjeblikket en medieopmærksomhed på det 

 gavnlige af ressourceforløb, hvorfor en del 

 arbejdsmedicinske afdelinger er blevet kontaktet, og 

 Rolf Petersen er blevet interviewet. Peder er også blevet 

 kontaktet og har foreslået, at Danmarks Radios 

 undersøgere kontakter de socialmedicinske ambulatoriet 

 og enheder, hvis læger deltager i de tværfaglige 

 rehabiliteringsmøder, hvor der blandt andet. tages 

stilling til, om  borgeren skal have et 

ressourceforløb.  

 

 I forbindelse med et møde på NFA havde Ane Marie 

 oplevet, at fagbevægelsen var meget stærkt optaget af 

 den lave andel af psykiske sager, der blev anerkendt i 

 forhold til dem, der blev anmeldt. Ane Marie mente, at 

 det vil være gavnligt, hvis Arbejdsskadestyrelsen kunne 

 synliggøre anerkendelsesprocenten fordelt på 

 psykiatriske diagnoser. Det vil give et lidt mere 

 nuanceret indtryk.  

 

 Det aftales, at ved henvendelse vedr. dette spørgsmål, 

 skal Ane Marie tage sig af besvarelsen.  

 

 

 

 Ane Marie orienterede endvidere om, at man i Århus 

 havde set på prognosen for patienter, hvor man stillede 

 diagnosen tilpasnings/belastningsreaktion eller 

 depression. Prognosen for tilbagevenden til arbejdet var 

 dårligere end andre typer patienter til trods for, at de i 

 snit havde haft en bedre arbejdsmarkedstilknytning 

 forud for kontakt til arbejdsmedicinsk afdeling.  

 

 

 

 

Lars kontakter Jakob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Marie er DASAM’s 

kontaktperson vedr. 

anerkendelseshyppighed af 

psykiske lidelser.  

 

9. Økonomi og regnskab:  

 

 DASAM’s bestyrelse bruger ingen penge. Udgifterne 

 dækkes af afdelingerne.  

 



 -  

 
 

10. Eventuelt:  

 

Ole er blevet kontaktet af Inger Schaumburg, som gerne 

ville styrke NFA’s samarbejde med klinikkerne og 

DASAM i forbindelse med formidling af 

forskningsresultater, hvor DASAM er medarrangør af 

eksempelvis fyraftensmøder. Inger vil kontakte Ole med 

henblik på et møde om dette.  

 

Ole og Ane Marie har haft møde med arbejdstilsyns-

chefen i Nord, som var bekymret over, hvordan man 

skulle håndtere yngre lægers deltagelse i 

virksomhedsbesøg og efterfølgende notatskrivning. Hun 

mente, at disse notater var omfattet af aktindsigt og 

måske kunne give problemer i forhold til 

Arbejdstilsynets vurdering og reaktion.  

 

Der skal i tidernes morgen have været udarbejdet en 

skriftlig aftale mellem Arbejdstilsynet og 

Sundhedsstyrelsen om dette. Spørgsmålet er, om man 

ikke skal have denne fornyet. Arbejdstilsynschefen ville 

vende tilbage efter at have drøftet problemstillingen 

med sit bagland. I øvrigt orienterede 

arbejdstilsynschefen om, at Arbejdstilsynet skulle 

omorganiseres på nu 4 centre og skulle spare sv.t. 140 

mandeår.  

 

Der var enighed om, at der var udarbejdet et godt 

høringssvar til Arbejdsmiljøforskningsfonden. Ane 

Marie foreslog, at man skulle arbejde og lobbye for at 

der var flere danskere i det videnskabelige udvalg.   

 

Henrik Kolstad havde rejst spørgsmålet om inhabilitet i 

forbindelse med skrivning af speciallægeerklæringer.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 25.11.15 i Århus. Mødet starter 

12.30 og afsluttes med en middag tidsnok til, at man 

kan nå sidste færge til Odden kl. 19.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars er efterfølgende blevet 

opmærksom på, at der på 

DASAM´s hjemmeside ligger 

en aftale fra 2006 

”Virksomhedsbesøg og 

fokuseret ophold i AT” under 

speciallægeuddannelsen pkt. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det aftales, at Ole vil 

forespørge om status på dette.  

 

 

 

 

 

 

 


