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24. januar 2019 

REFERAT 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 2. november 2018, videomøde 
 

Deltagere:  
Herning: Ole Carstensen (OC), Lene Bech Jeppesen (LBJ)  
Aalborg: Tine Malling 
Holbæk: Caroline Curtz (CC), Henrik Salomonsen (HS), Jonas Winkel-Holm (JWH) og Margrethe Bordado 
Sköld (MBS) 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

MBS 

 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

• Lars Brandt og Erik Jørs vil blive inviteret til næste 

bestyrelsesmøde 24. januar mhp at diskutere det 

økonomiske forhold mellem DASAM og ICEOPH. 

 

OC inviterer  

3. Meddelelser/opfølgning 

• Det nationale stresspanel – brev er sendt, Ole C er 

inviteret 7.12 til debat 

 

• Arbejdsmiljøkonferencen ved Nyborg Strand 19-21. 

november 2018: Ole C er inviteret som deltager fra 

DASAM i debat med andre arbejdsmiljøaktører og 

beskæftigelsesministeren.  

MBS er blevet inviteret som observatør YAM d.20.nov. 

 

• Møde med AES 21. november OC deltager.  

 

• Lærebog Arbejds-og Miljømedicin: Der er planer om at 

lave en helt ny lærebog. Vivi Schlünssen, Torben Sisgård 

og Henrik Kolstad er tovholdere. (der er ikke planlagt 

revision af den nuværende udgave af lærebog).  

 

 

• Møde med DI – MBS deltog, referat fra mødet er 

rundsendt. Positiv tilbagemelding om arbejdsmedicinens 

rolle. Der efterspørges 

o Mere synlighed/formidling fra vores side i form af 

▪ God hjemmeside med info (hvem er vi og 

hvad kan vi) og løbende opdateringer 

▪ Aktiv kontakt/udmeldinger ved relevante 

sager 

o Hjælp til optimering og koordinering af 

arbejdsfastholdelsesforløb 

DASAM diskuterer d.d: Muligheder for sundhedstjenester 

udgået fra AMKer- hvordan kan vi tænke leverancemodel 

i form af arbedsmedicinske ydelser?  

 

Meld tilbage til Ole hvis 

input til debat AM 2018 

eller møde med AES. 
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3 delt model?  

1. Regionsbaserede – patient henvisninger 

2. Statslige/private - AES erklæringer  

3. Statslige/private/virksomheder – virksomhedsnære 

tjenester (arbejdsfastholdelse, virksomhedsbesøg) 

4. ICOH konference 

ICOH ønsker at afholde konference om arbejdsmiljø i 

landbruget. 

DASAM bakker op. 

JWH undersøger mulige 

ansøgning til støtte 

5. Ny sundhedslov – hvilke forslag/bemærkninger har 

DASAM 

- Lettere adgang til registerdata mhp forskning  

Bestyrelsen vil sætte sig 

ind i nuværende og give 

bud på evt. input ved 

næste bestyrelsesmøde 

6. Honorar til Michal Ingres(MI) – Medlemsmøde om 

Composite Variables 

Der ønskes støtte fra DASAM til honorar på 10.000 DKK til 

oplægsholder MI. Mødet kostede ellers 18.000 DKK som 

deles mellem DASAM og DIS. DASAM har desuden søgt 

støtte fra LVS for mødet, ukendt hvor meget støtte vi får 

herfra endnu.  

JWH undersøger evt. 

støtte fra LVS. Indtil da 

afventes beslutning om 

støtte og beløbsstørrelse 

af denne.  

7. Indstilling af medlem til Vidensråd for forebyggelse 

Vidensråd for Forebyggelse er etableret i samarbejde mellem 

TrygFonden og Lægeforeningen. Er et uafhængigt råd der 

arbejder med forebyggelse af sygdom og fremme af 

befolkningens sundhed i bred forstand. 

Der besluttes at indstille 

OC  

8. Rejselegat 

Der er opslået 2 x 10 000 DKK DASAM rejselegat 2018. 

Der er modtaget 2 ansøgninger:  

1. Iben Brock Jacobsen, Region S, mhp studieophold 

og videreuddannelse i provokationer med epoxy 

ved Royal Brompton Hospital, London, efterår 

2018.  

2. Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, 

Region Øst, mhp uddannelsesophold ved 2 

bedriftssundhedstjenester i Tromsø, Norge, maj 

2019. 

Begge ansøgninger indvilges. 

 

Legatmodtagere vil blive 

informeret om 

indvilgelse. 

 

9. Retningslinjer vedrørende det arbejdsmedicinske 

projekt 

Der er blevet efterspurgt dato og revisionsinformation af 

aktuelle version. Enighed om at dette bør påføres. 

MBS giver besked til 

formand for 

videreuddannelsesudvalg 

Janne Julie Møller. 
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10. Ny hjemmeside ved MBS og OC 

Layout og menupunkt forslag er blevet udfærdiget. 

Diskussion og forslag omkring dette.  

Der besluttes at lade lægeweb hoste hjemmesiden for 3500 

DKK per år. 

Evt. flere input sendes 

frem til 6. november 

hvorefter MBS og OC 

melder tilbage til 

lægeweb og fortsætter 

processen. 

11. Visions 

Udredning og behandling af arbejdsrelateret stress. 

Der er søgt penge hos SST til udarbejdelse af en national 

klinisk retningslinje vedr. arbejdsrelateret stress. Denne vil 

omfatte: 

1. Udredning af tilpasning og belastningsreaktion 

2. Metoder til behandling arbejdsrelateret stress 

3. Evaluering af effekten af arbejdsrelateret stress  

12. Økonomi 

CISU har godkendt DASAMs reviderede regnskab. I øvrigt 

intet nyt. 

13. Næste møde: 

Torsdag 24. januar 2018, kl. 9.30 -12.30 

14. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC indkalder til næste 

møde, MBS sørger for 

lokalebookning. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Margrethe Bordado Sköld 

 

 

 


