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2. juni 2018 

Referat 

 

Møde i  DASAM’s bestyrelse den 26. april 2018 på AMK, BBH 

 

Deltagere: Ole Carstensen (OC), Tine Malling (TM) på videolink, Anne Caroline Curtz (CC), 

Naomi Rosenberg (NR)/rep. fra YAM, Margrethe Bordado Sköld (MBS), Jonas Winkel Holm 

(JVH), Henrik Salomonsen(HS)  

Afbud: Ingen  

 Aktion / 

beslutning 

1. Valg af referent: 

HS 

 

2. Opfølgning på referat fra det konstituerende 

møde 8/4 2018 

Psykologgruppen har udpeget Lene Bech Jeppesen fra 

Herning som observatør i bestyrelsen. 

 

3. Meddelelser 

 

• Møde om stressbehandling på de 

arbejdsmedicinske klinikker afholdes 23/8 

2018 i Odense – dagsorden er ikke udsendt 

endnu, der kommer indlæg fra klinikker og 

oplæg til fremadrettet samarbejde  

• Møde 4/6 2018 i Odense om arbejdsbetinget 

astma, herunder tiltrædelsesforelæsning 

v/adjungeret professor Paul Cullinan 

• Møde sammen med Dansk Selskab for 

Epidemiologi 20/9 2018 på BBH om komposit-

variable. Invitationen udsendes 30/4 2018. 

LVS giver 4.500 kr. i tilskud forudsat at 

invitationen sendes bredt ud. 

 

 

 

 

 

 

4. Opfølgning på generalforsamlingen 

 

Der er kommet et forslag fra 

Videreuddannelsesudvalget, der beskriver kravene til 

det arbejdsmedicinske projekt. Forslaget er godt. 

 

Bestyrelsen foreslår: 

• at betegnelsen ’forskningsaktiv’ bliver erstattet 

af ’stor forskningserfaring’. 

• Som tillæg til forslaget bør der være en liste 

over personer, der vil påtage sig opgaven at 

bedømme projektet. 

• Præcisering af, at der skal foreligge en 

projektplan 

• Præcisering af, at der ved behov skal sikres en 

 

 

 

 

 

 

 

MBS 

videregiver 

bestyrelsens 

kommenta- 

rer til 

udvalgets 

formand 
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koordinering mellem afdelinger, så der 

afsættes tid og ressourcer til at færdiggøre 

projektet, selv om der skiftes afdeling 

• Tid til projekt: Præciser at der skal være afsat 

mindst 2 måneder og specificer om tiden er 

planlagt som deltid eller fuld tid. 

• Der skal tilknyttes en projektvejleder 

 

Det færdige forslag skal sendes i høring til PKL’er, 

professorer og ledende overlæger. 

 

Udvalg, der skal arbejde med visioner. 

Bestyrelsen beder en forberedende gruppe bestående af 

OC, CC, MBS, Vivi og Harald om at forberede en endags 

workshop med forberedte indlæg. 

Som baggrundsmateriale vil referatet/indlæg fra 

visionsdagen indgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC 

koordinerer 

5. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer 

Der er kommet forslag fra Ole Kamstrup om at Jens 

Peter Johansen bliver udnævnt til æresmedlem 

Jens Peter Bonde har foreslået Finn Gyntelberg og 

Sigurd Mikkelsen. 

I henhold til vedtægterne kan forslagene behandles 

på næste generalforsamling i 2019. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

6. Deltagelse i UEMS møde i Oslo 31. maj til 2. juni 

2018 

OC ønsker at trappe ud af engagementet i UEMS, 

Janne Møller er interesseret i at indtræde. Det vides 

ikke om der kan sendes en repræsentant til Oslo-

mødet. 

 

OC aftaler 

med Janne 

Møller 

7. Udpegning til Gigtforeningens Advisory Board 

Boardet beskæftiger sig bl.a. med at vurdere 

ansøgninger til støtte til projekter/legater. 

Johan Hviid Andersen skal spørges om han vil 

indtræde 

 

 

 

OC spørger 

8. Samarbejde med Dansk Dermatologisk Selskab 

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 kontakter 

Niels 

Ebbehøj og 

Tanja C. mhp 

bistand til at 

sikre en 

bedre 
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koordination 

9. Repræsentant i Dansk Allergologisk Selskab 

CC, der i forvejen har en faglig relation til Dansk 

Allergologisk Selskab, vil påtage sig at være 

repræsentant fra DASAM. 

 

 

10. Regelforenkling  

 

Beskæftigelsesministeren har bedt om at få tilsendt 

forslag til forenkling af regler.  

Der skal skrives ud til DASAMs medlemmer og 

forslagene skal sendes til OC inden 1/6. 

Umiddelbare ideer er reglerne om arbejdsmedicinske 

undersøgelse ved udsættelse for asbest, natarbejde 

mv 

 

11. Hjemmesiden 

 

Armoni er lige blevet hacket trods en ny version af 

virusbeskyttelse. Det er muligt at mobilversionen er 

intakt. Status er lige nu uafklaret. 

 

Der er back-up på DASAM.dk – der dog ikke er ramt. 

 

Der kan være at at der kan være driftsmæssige 

fordele at slå Armoni og DASAM.dk sammen, men 

beholde domænenavnene.  

 

 

 

 

OC spørger 

redaktions-

gruppen 

12. Ansøgning om sponsorering af mødeaktivitet fra 

LVS  

 

Kravet for at få bidrag er at mødet er åbent for alle 

medlemmer af LVS 

 

13. Økonomi 

 

JWH oplyser, at der ikke er sket væsentlige 

ændringer fra aflæggelsen af regnskab på 

generalforsamlingen, dvs at økonomien er god. 

 

 

 

14. Eventuelt  

 

Intet 

 

15. Næste møde 

 

Næste møde bliver afholdt i Odense 4/6 i tilknytning 

til seminaret om allergi. Det planlagte møde i Herning 

18/6 bliver aflyst. 

 

 

 

 


