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Referat af møde i DASAM’s bestyrelse den 26-08-2015 på Bispebjerg 
 

Til stede: Ole Carstensen, Rebekka Slagor (YAM), Henrik Salomonsen, Peder Skov, Lars Rauff Skadhauge 

og Charlotte Brauer. 

Gæster: Tine Erichsen (Videreuddannelsesudvalget), Rolf Petersen (Årsmødeudvalget), Jane Frølund Thom-

sen (postgraduat klinisk lektor/PKL). 

 

 

 Ansvarlig for opfølgning 

1. Formalia: 
Charlotte er referent. 

 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

Referatet er allerede godkendt og lagt på hjemmesiden.  

 

Opfølgning på punkter fra sidst:  

 

Mht. specialeplan skal specialerådsformændene drøfte initiativer vedr. 

nye højt specialiserede funktioner. 

 

Mht. klinisk database har Region Midt og Region Syd problemer med at 

trække data f.eks. om virksomheder ud af den elektroniske journal. I Re-

gion Sjælland og Region Hovedstaden arbejdes der på den såkaldte Sund-

hedsplatform, som forventes færdig i 2017. Måske kan der lægges disse 

ekstra variable ind i denne.  

 

Mht. kursusrække er Peder sparringspartner på S6 (Sundhedsfremme, fo-

rebyggelse og rehabilitering), men har endnu ikke haft kontakt med Claus 

Vinther Nielsen, der er delkursusleder. 

Ole indkalder specialeråds-

formændene til møde, når 

Sundhedsstyrelsen er 

kommet med tilbagemel-

ding på de ansøgninger der 

er sendt ind. 

 

Ole indkalder interesserede 

til et møde om den kliniske 

database. Der skal helst 

være en repræsentant fra 

hver region. 

 

Peder sender mail til Claus 

Vinther Nielsen vedr. ind-

hold af S6. 

3. Status for Årsmødeudvalg (Rolf): 

Næste årsmøde afholdes 10-11. marts 2016. Udvalget består af Rolf Pe-

tersen (formand), Nanna Eller, Nanna Mark, Tina Storm, Johan Hviid 

Andersen og Pierre Viala. 

 

Der er udtrykt tilfredshed med sidste årsmøde, som var kortet ned fra 3 

dage til 2. Positivt at der var mange frie foredrag. 

Næste år bliver hovedemnet om tordagen: Rehabilitering.  

Der lægges vægt på, at det er et videnskabeligt møde, så det bliver den 

nyeste viden på området, der tages op.  

Torsdag aften bliver der fest med husorkesteret.  

Fredag formiddag vil der være Frie foredrag og fredag efter frokost er der 

plads til et lille emne. Udvalget har overvejet, om det lille emne kunne 

være arbejdsbetinget cancer. Forslag fra bestyrelsen var enten at koncen-

trere sig om arbejdsbetinget hudcancer eller arbejdsskadesystemets betyd-

ning for rehabilitering. Udvalget overvejer dette og arbejder videre. 

 

Der var enighed i bestyrelsen om, at det var et flot program. 
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4. Status for Videreuddannelsesudvalg (Tine): 

Udvalget består af Tine Erichsen (formand), Jane Frølund Thomsen, Gert 

Thomsen, Tine Malling, Paula Hammer og Iben Brock Jacobesen. 

Alle uddannelseslæger på den nye ordning er på elektronisk logbog. 

Udvalget vil gå den faglige profil igennem i forhold til den nye målbe-

skrivelse.  

Som det er i øjeblikket er kursusrækken i tråd med målbeskrivelsen, men 

hvis kursusrækken ændres må man tage det op med Sundhedsstyrelsen 

om der skal laves en delrevision (hvis kursusrækken ændres før målbe-

skrivelsen skal revideres igen). 

I videreuddannelsesregion Nord har man ikke villet slå en hoveduddan-

nelsesstilling op med 6 måneders valgfri stilling, men sundhedsstyrelsen 

har svaret, at det er de nødt til. 

 

 

5. Status for PKL (Jane): 

I videreuddannelsesregion Øst er man begyndt at ansætte H-læger efter 

den nye målbeskrivelse med ansættelse i psykiatrien. Psykiatrisk Center i 

Region Hovedstaden vil meget gerne bistå. Der har været afholdt møde 

med psykiatrien om hvordan en stilling skulle skrues sammen til den ar-

bejdsmedicinske uddannelse med mindre vægt på akut psykiatri og mere 

vægt på ophold på afdelinger/centre der har med angst, depression og 

kognitiv terapi. Der er dog ingen af H-lægerne, der endnu er nået til en 

psykiatrisk ansættelse. 

Læger der ikke er nået så langt i deres hoveduddannelse, kan vælge at 

komme over på den nye ordning. 

 

 

Jane sender referatet fra 

møde med psykiaterne til 

Ole Carstensen. til inspira-

tion.  

Ole sender videre til DA-

SAM’s bestyrelse. 

6. Plan fra Kursusudvalget (Ole): 

Der har desuden netop været møde i kursusudvalget. Udvalget er kommet 

med et udkast til kursusplan. Datoerne ligger nu fast. Man forventer 14-16 

deltagere på det næste forløb. Alle kursusdage er brugt på nær 1.  

Risikokommunikation mangler en delkursusleder og kurset om ekspone-

ring/toksikologi/miljømedicin mangler en sparringspartner til Gitte Jacob-

sen..  

Gert Thomsen indleverer budget inden den 1. oktober 2015. 

Henrik spurgte, om personer der ikke er i H-forløb kan købe sig en plads 

på udvalgte kurser. 

 

Charlotte lægger program-

met ud på DASAM’s 

hjemmeside. 

 

Ole spørger Harald Meyer 

om at blive delkursusleder 

på risikokommunikation og 

Kurt Rasmussen om at 

være sparringspartner på 

eksponering/toksikologi. 

Ole spørger kursusudvalget 

om, hvad de vil sige til at 

der enkelte ekstra personer 

på nogle af kurserne. 

7. Meddelelser (Ole): 

a) DASAM har bevilget 13.000 kr. til medlemsmøde den 26. maj 2016 

om allergiudredning og provokation. 

 

b) Fagområdet Allergologi er godkendt. 

 

c) Militærmedicin er blevet foreslået som fagområde. Det vil dreje sig om 

meget få interesserede personer. Der gøres ikke mere ved dette i øjeblik-

ket. 

 

d) Rehabilitering kunne måske blive et nyt fagområde. Der er opslået et 
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professorat i Holbæk i rehabilitering, hvilket vil medføre forskning. Så 

måske på sigt vil det være relevant med rehabilitering som fagområde. 

 

e) Det centrale råd for videreuddannelse har bedt om at få udpeget et med-

lem fra DASAM’s bestyrelse til de 3 ansættelsesudvalg vedr. H-stillinger 

i videreuddannelsesregionerne. 

Bestyrelsen foreslår at det deles på 3 personer: 

Charlotte i videreuddannelsesregion Øst 

Lars i videreuddannelsesregion Syd 

Desuden en person fra videreuddannelsesregion Nord. 

 

f) DASAM er blevet bedt om et indlæg som Månedens Kommentar i pa-

raplyorganisationen for arbejdsmiljørådgiverne. 

 

g) Der kommer snart en fælles arbejdsmedicinsk portal som vil linke til 

DASAM, de arbejdsmedicinske klinikker, AMpro, Armoni mm.  

Den får adressen arbejdsmedicin.dk. Armoni betaler. Logoet er et tandhjul 

med en slange omkring. 

 

h) Henrik Kolstad arbejder videre med spørgsmålet om inhabilitet i for-

hold til ens arbejde, hvis man laver private erklæringer for Arbejdsskade-

styrelsen. Lige nu er han gået til sin egen sygehusledelse, men har ikke 

fået svar. Det har været rejst, at det kan anses for et borgerligt ombud, så 

det faktisk er en forpligtelse, Henrik har undersøgt, at de arbejdsmedicin-

ske klinikker skriver ca. 3400 erklæringer om året. Henrik fremlægger på 

næste årsmøde. Det kan være, at bestyrelsen bliver bedt om at diskutere 

det på et tidspunkt. 

 

 

 

 

Ole finder en person fra 

videreuddannelsesregion 

Nord 

 

Ole spørger Erik Jørs om 

han vil skrive om globalise-

ring i arbejdsmedicin. 

Deadline er den 1. oktober 

2015. 

 

8. Arbejdsopgaver 2015 (Ole): 

a) DRG: Jane frølund Thomsen, Niels Kjærgaard og Ole har været til mø-

de med økonomer og en afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen. De har svært 

ved at forstår vores kodning. Der er fortsat fejl i den måde, de beregner 

DRG-takst.  

Der er meget stor forskel mellem klinikkerne. Bl.a. er der stor forskel på 

den såkaldte fælles omkostningsdel (rengøring, husleje mm). 

Jane, Niels og Ole har hjulpet med at lave en fordelingsnøgle på de 3 

DRG-grupper ud fra den gamle ABC-analyse. Så i 2016 ser det ud til at 

blive fornuftigt. Der bliver ikke lavet noget om på DRG-taksterne før 

2017, men taksterne falder generelt med 10%. 

Der arbejdes på et forslag i forhold til kodning af socialmedi-

cin/arbejdsfastholdelse. 

 

b) Jubilæumskonference: Denne er planlagt til fredag den 27. november 

2015 på Hindsgavl Slot som et eftermiddags/aften arrangement. Temaet 

er risikohåndtering og –kommunikation.  

Bestyrelsen var enig om at det var et godt tema. 

Der var imidlertid betænkeligheder i bestyrelsen mht. at holde et arran-

gement en fredag aften og det blev derfor foreslået at sløjfe aftenpro-

grammet. Bestyrelsen foreslog evt. at invitere en anden foredragsholder 

en Lone Franck (som skal have 20.000 kr. for oplægget) f.eks. en der 

kunne tale om trends i arbejdslivet eller en journalist (f.eks. Maja Horst), 

der kunne knytte kommentarer til Thulesagen og kviksølvsagen (Hvad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole tager forslagene med 

tilbage til Johan Hviid An-

dersen.  
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kan vi lære af disse sager? Hvordan kommunikerer vi budskabet ud?). 

Der skal foreligge et endeligt program meget snart. 

9. Hjemmeside (Charlotte): 

Der er blevet ryddet lidt op på hjemmesiden bl.a. mht. referater, så det 

forhåbentlig er blevet nemmere at finde rundt. 

Den er også blevet drøftet i Armoni-redaktionsgruppen, da der er en del 

overlap på hjemmesiderne for Armoni og DASAM. Det er aftalt, at alt 

vedr. speciallægeuddannelsen og selskaberne DASAM, DAMO, YAM og 

DBO/VAM) ligger på DASAM’s hjemmeside. Armoni kan så linke til 

disse sider. Nyttige links vil fremover kun ligge på Armoni. 

 

Det vil være godt at kunne skrive, hvornår de enkelte medlemmer i besty-

relsen er blevet valgt ind. 

 

 

 

 

 

De enkelte bestyrelsesmed-

lemmer melder tilbage til 

Charlotte om, hvornår de er 

valgt ind. 

10. Profilering og presse (Alle): 

Intet nyt 

 

11. IOMSC – Internationalt samarbejde (Ole, Peder): 

Ole og Peder har deltaget i møder, hvor der bl.a. er blevet drøftet den tek-

nologiske udvikling, som har medført færre arbejdsmiljøproblemer, og 

generationsproblematikken (mange arbejdsmedicinere er efterhånden op-

pe i årene). 

Der var enighed om, at det er fint at være med på sidelinjen, men at vi ik-

ke vil lægge for mange kræfter i det. 

Ole får løbende henvendelser. Vi tager stilling fra gang til gang ved så-

danne henvendelser.  

 

12. Økonomi/regnskab (Tina): 

Tina har nu fået adgang til kontoen. 

 

13. Eventuelt: 

Armoni-vejledninger: Der har været møde i Armonis redaktionsgruppe 

den 12. august. Det er et problem at få opdateret vejledninger og at få folk 

til at skrive nye vejledninger. Herning vil sætte en sekretær på, at sende 

remindere til forfatterne, når vejledningerne skal opdateres. 

 

Ole vil tage det op på næste 

møde med de ledende over-

læger og lægge op til at 

afdelingerne skal forpligte 

sig til at lave nye vejled-

ninger og være ansvarlig 

for opdatering af vejlednin-

gerne. 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mødet d. 7. oktober 2015 forsøges afholdt som videokonference.  

Sjællænderne kan mødes i Holbæk, hvor de har udstyr.  

 

Ved det planlagte møde den 25. november 2015 i Århus har vi aftalt at holde 

det som et eftermiddagsmøde og dernæst spise en tidlig middag sammen f.eks. 

kl. 17, så man kan nå den sidste færge til Odden kl. 19.   

 

Peder undersøger, hvordan 

man kan kalde deres system 

op. 

  

/ Charlotte 


