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Referat af møde i DASAMs bestyrelse 22.05.17  
 
Deltagere: Ole Carstensen (OC), Inge Brosbøl Iversen (IBI), Tine Malling (TM), Lars 

Skadhauge (LS), Henrik Salomonsen (HS), Gert Thomsen (formand for Kursusudvalget) (GT) 

og Margrethe Bordado Sköld fra YAM (MBS). 

 

 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

IBI 

 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

 Det aftalte brev til beskæftigelsesministeren ang. at tilbyde 

arbejdsmedicinsk deltagelse i ekspertudvalg vedr. epoxy er endnu 

ikke afsendt.  

 

 Det besluttes at tage kontakt til AT og bede om møde med den 

nye direktør. Formentlig vil OC, LS og en af fagets professorer 

deltage i mødet. 

 

OC 

 

OC 

3. Kursusudvalget (ved GT) 

1. serie af kurser efter den nye fordeling er nu gennemført. 3 af kurserne 

fælles med samfundsmedicin får god respons: Sundhedsjura, 

sundhedsøkonomi og projektledelse – alle er kurser, som 

samfundsmedicinerne køber sig til udefra. Kurset Sundhedsfremme, 

forebyggelse og rehabilitering har netop været holdt for 2. gang – begge 

kurser har fået kritik pga. indeholdets manglende relevans for 

arbejdsmedicinere. Kursusudvalget planlægger at forsøge at få ændret 

indholdet, og ellers vil arbejdsmedicin formentlig koble sig af dette 

kursus. Samme problematik gælder for kurset International sundhed, og 

også her overvejes fremtiden for kursusfællesskabet. Kurset 

Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation har nogle overlap 

med emner på eksponeringskurset, som der skal arbejdes med, men er 

ellers fint. 

I forhold til de rent arbejdsmedicinske kurser overvejes en ekstra dag på 

kurset Klinisk Arbejdsmedicin for at kunne få plads til hudsygdomme. 

Også mellem Klinisk arbejdsmedicin og eksponeringskurset planlægges 

en koordinering af emner. Kurset om pressehåndtering fik rigtigt gode 

evalueringer. Samlet set er de arbejdsmedicinske kurser kommet godt 

fra start, og kursusudvalget vil arbejde videre med formentlig at 

hjemtage flere kurser. 

 

 

 

4. Årsmøde - Evaluering 

Den generelle oplevelse er, at årsmødet var vellykket. Godt initiativ med 

parallelle sessioner – antallet af tilhørere var lidt skævt fordelt på 

sessionerne, men der var nok til at afholde alle sessioner. Der 

planlægges evaluering af årsmødet. 

MBS nævner, at det kunne være rart at mødes til YAM's 

generalforsamling tidligere på årsmødet. Så kunne man tidligt finde ud 
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af, hvem de andre yngre arbejdsmedicinere er, og der ville måske også 

være bedre tilslutning end fredag eftermiddag. Det drøftes i bestyrelsen, 

og et forslag kunne være, at YAM (og evt. andre små foreninger) holder 

et formøde den første dag kl. 9-10. 

Emnet for næste årsmøde drøftes. Forslag fra bestyrelsen er 

miljømedicin eller evaluering af arbejdsmiljøindsatsen i Danmark set fra 

forskellige aktørers synsvinkler. HS fortæller, at der overvejes 

arbejdsbetinget cancer – miljømedicin kunne godt tages med under dette 

tema, men det vil være vanskeligt at inddrage psykologerne.   

 

 

 

 

 

 

 

5. Meddelelser/opfølgning 

a. Medlemsmøde til efteråret: Der foreligger nu et spændende program 

for det fælles medlemsmøde med Dansk Epidemiologisk Selskab. 

Invitation skal sendes ud inden for kort tid. Det foreslås om man i stedet 

for afsluttende sandwich kunne lægge ud med frokost ved ankomst. 

b. Medlemsmøde om patienten med anden etnisk baggrund: Netop 

afholdt d. 17/5 med oplæg ved infektionsmediciner og tolk. Der var 22 

deltagere, heraf ingen fra Fyn/Sjælland. Armonivejledning om patienter 

med anden etnisk baggrund og et appendiks til den arbejdsmedicinske 

journalvejledning er på vej. 

c. Minekonferencen i Odense: Afholdes i august 2017. DASAM er 

medarrangør. Konferencen vil omhandle generel arbejdsmedicin og altså 

ikke kun emner relateret til minedrift. Erik Jørs har opfordret alle 

arbejdsmedicinske klinikker til at overveje, om yngre læger skal deltage. 

d. Partnerskabet sammen om mental sundhed: DASAM er gået med i 

dette partnerskab og skal, sammen med mange andre organisationer, 

bidrage til partnerskabets store afslutningskonference. 

e. Klinisk database: Jens Peter Bonde er gået ind i dette arbejde, og der 

foreligger nu et oplæg. Det står endnu ikke helt klart, hvad outcome skal 

være, og måske skal der startes ud med kun 2-3 indikatorer.  

 

 

OC 

 

6. Jens Peter Bondes forslag om at opstille kandidater til ICOH 

board  

Opstilling til ICOH board kræver, at enten den opstillede selv eller 

DASAM som organisation er medlem af ICOH. Bestyrelsen synes 

principielt, det er en god idé at opstille kandidater, og mulige kandidater 

drøftes. OC vil undersøge krav og omkostninger ifht om DASAM skal 

være medlem af ICOH. 

 

 

OC 

 

7. Høringssvar vedrørende den nye ICD-11 

DASAM er via Lægevidenskabelige Selskaber blevet bedt om høringssvar 

ifht. ICD-11. ICD-11 indeholder mange nye koder, herunder mulighed for 

at udvide årsagskodning, hvilket vil være en fordel i arbejdsmedicinen. 

Det er vigtigt, at der er et redskab tilgængeligt til at "oversætte" mellem 

ICD-10 og ICD-11.  

 

 

OC skriver 

høringssvar. 

 

8. Rejselegatet 

Der er indkommet 3 ansøgninger. Opslaget gjaldt egentlig 1 legat á 

10.000 kr., men det besluttes at tildele 2 gange 10.000 kr. til hhv. Paula 

Hammer og Janne Julie Møller/Margrethe Sköld, da der er tidligere 

 

OC svarer 

ansøgerne 
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tildelinger som ikke er blevet udbetalt pga. aflyst ophold.  

  

9. DASAM på facebook (åben gruppe) 

I forbindelse med folkemødet på Bornholm er det blevet foreslået, at 

DASAM skal have en åben facebook-gruppe, hvor video af debatten på 

folkemødet kan lægges op. En åben gruppe vil også kunne benyttes til 

andre begivenheder, hvor man ønsker formidling. 

  

 

 

10. DASAM på folkemødet 

Programmet er klar, og både bemanding af DASAMs stand og deltagere 

til debatten (inkl. moderator) er på plads. 

 

 

  

11. Medlemsmøde om behandling af arbejdsstress 

Der er i øjeblikket forskellige tilbud på de enkelte klinikker, hvorfor der 

er blevet udtrykt et ønske om en beskrivelse af tilbuddene og evaluering 

af behandlingseffekterne som kvalitetssikring. OC vil spørge 

psykologerne om de er interesserede i et sådant møde, som evt. kan 

placeres i januar 2018. 

 

OC 

 

12. Brev til DASAM fra Frederique Johnsen vedrørende vindmøller 

DASAM har modtaget et brev, som udtrykker bekymring over 

bagatellisering af gener i forbindelse med udsættelse for vindmøllestøj, 

og hvori DASAM anmodes om at gøre noget i forhold til myndighederne. 

Også Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen har været kontaktet og 

svaret, at der indtil nu ikke er belæg for sammenhæng mellem 

vindmøllestøj og helbredseffekter.  

Besvarelse af brevet drøftes i bestyrelsen 

 

 

OC skriver udkast 

og sender rundt til 

kommentering 

13. Sundhedsstyrelsens evaluering af inspektorordning i 

arbejdsmedicin 

Sammenlignet med landsgennemsnittet ligger arbejdsmedicin højt på 

bl.a. medicinsk ekspert, sundhedsfremmer, arbejdstilrettelæggelse og 

læringsmiljø. De fleste punkter ligger omkring eller under 

landsgennemsnittet, inkl. forskning.  

Sundhedsstyrelsen udtrykker ønske om 2 seniorinspektører fra 

Videreuddannelsesregion Syd. LS vil forsøge at identificere mulige 

kandidater 

 

 

 

 

 

LS  

14. Næste møde  

19/6 i Odense 

 

 

 

 

 

 

 
 


