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Referat af møde i DASAMs bestyrelse den 0606 2019, Videomøde 

 

Deltagere: Ole Carstensen (OC), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Harald Meyer (HM), 

Caroline Curtz (CC), Henrik Salomonsen(HS), Signe Hjuler (SH) (observatør YAM), Jonas 

Winkel Holm (JWH) , Tine Malling (TM) og Lene Bech Jeppesen (LBJ) (observatør fra 

psykologgruppen).  

Afbud:  

 Aktion / beslutning 

1. Valg af referent: 

HM 

 

HM skriver referat 

2. Referat fra sidst - opfølgning 

Intet som ikke er på dagsorden i dag 

 

3. Meddelelser 

1. AM-Pro: MBS, HS og Anders Ingemann plus 

måske Niels Ebbehøj deltager i workshop om 

forebyggelse 

 

 

2. Medlemsmøde om gravide bliver 9. oktober. 

 

 

3. Rejselegat: Der var ingen ansøgere. 
 

4. Høringsmøde om allergiområdet 20/5: CC var 

med til mødet. I arbejdsmedicinen får vi gerne 

besøg af kolleger fra andre specialer som led i 

uddannelsen. Korte kurser er planen, så man 

kan tilvælge nogle, hvis man ikke ønsker den 

fulde uddannelse.  

5. Danmarks mentale sundhedsdag 10/10: BBH, 

Herning og Odense stiller op, oplæg om 

psykisk arbejdsmiljø.  
 

 

 

 

 

 

3. Der bliver opslået 2 legater 

næste gang. MBS slår op på 

vores hjemmeside.  

4. CC tovholder på 

tilbagemelding til høring. 

Sender ud via Bitten(dadl) 

og kontakter relevante 

indenfor de tre steder med 

højt specialiseret funktion i 
allergologi. 

4. AM- PRO - orientering fra møde 6/5 samt valg af 

repræsentant til interviews med henblik på udgivelse 

af pjece om deltagerne i paraplysamarbejdet. 
MBS og HS deltog. Forslaget om ny arbejdsmiljøaftale 

blev diskuteret samt AM PROs kommentar på denne.  

HS: Det er en paraplyorganisation, hvorfor det kan 

være svært at finde fælles formuleringer, 

kommentaren således underskrevet af formand 

Anders Kabel, sendt ud 16.maj. Center for 

Arbejdsmiljøforskning har meldt det trækker sig ud, 
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men denne udmelding er usikker pga. ny formand, 

måske bliver de. MBS er med som YAM-observatør, 

og SAP må også gerne få en tilsvarende post. Næste 

møde er 16/6 16-19.  

Interview til pjece: Gerne få formidling med som 

punkt udover personundersøgelser, forebyggelse i 

virksomhederne, forskning. Usikkert hvilken deadline 
for denne. 

MBS lægger AM PRO 

kommentar op på 

hjemmesiden 

HM stiller op til interviewet 

med journalist Marlene … 

5. Årsmøde 2020 - jubilæum  

Der 40-års jubilæum næste år, Margrethe kan som 

den eneste være lidt med i en overgang. Nye 

gruppe er  
 Inger Schaumburg 
 Margrethe Bordado Skjöld 
 Nanna Eller 
 Ole Carstensen 
 Mathilde Baumann 
 Rasmus Halskov 
 Lone Donbæk Jensen 
 Mette Lausten Hansen 
Visioner og eksternt samarbejde er foreslået som 

tema.  

Man kunne have en jubilæumstemadag i forlængelse 

af årsmødet hvor man tænker arbejdsmedicinen ind i 

den generelle arbejdsmiljøindsat, gerne med gode, 

eksterne oplægsholdere. Måske DBO kunne 

sponsorere oplægsholdere, LVS (lægevidenskabelige 

selskaber) kan søges om transport til 

foredragsholdere? Kunne være efteråret 2020, med 

særskilt arrangørgruppe gerne med deltagelse fra 

årsmødegruppen.  

Årsmødet kunne være som vanligt, med visioner som 

tema inkl. uddannelse for speciallæger. 

Der er udarbejdet en evaluering fra sidste 

årsmødegruppe, samt en vejledning/årshjul til støtte 

for den nye gruppe.  

SH: Også godt med adskilte temaer, det kan være 

svært i mange år fremad kun at have fælles temaer 

for læger og psykologer. Måske stort fællestema 

hvert andet år? 

For næste årsmøde skal der laves et budget, så vi 

bedre kan ramme en korrekt deltagerpris, så 

årsmødet hviler i sig selv. 

I år var der underskud, som planlagt sent i forløbet. 

  

 

 

Årsmødeudvalget vil stå for 

planlægning af både 

årsmødet og 

jubilæumstemadag. Det ville 

være godt med flere hænder 

og hoveder i udvalget – fx 

inddrage nogle fra 

visionsudvalgene? 

Bestyrelsen/visionsudvalgen

e må gerne forhøre sig om 

der er nogle interesserede. 

 

6. Status/opfølgning på arbejdsmedicinens rolle i fht de 

seneste politiske forslag om differentieret 

tilbagetrækning 

OC er blevet kontaktet af 3F, som spørger om vi har 

kapaciteten til at udrede alle disse ekstra borgere? 

Der må forventes øgede ressourcer til denne opgave, 

kunne svare til 4 ekstra læger på en stor afdeling som 

BBH. Det kan være en fordel med et samarbejde med 

 

MBS og HS vil udarbejde nyt 

udkast på DASAM-papir og 

visuel præsentation. Efter 

godkendelse sendes dette til 

alle folketingsmedlemmer. 

OC vil invitere til møde 
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Socialmedicinerne, så vi deler opgaven. MBS: der er 

mange YL på vej i specialet så der skal nok blive 

hænder nok. Vi bør se muligheden for at 

arbejdsmedicinen i forlængelse af opgaven kan få en 

rolle i at udføre erhvervsevnevurderinger tidligere, og 

for flere, mhp. at forebygge forværring af 

helbredsudfordringer for erhvervsaktive og således et 

mere rummeligt arbejdsmarked. JWH fremhæver at 

socialmedicinerne nok mener, at de har de kliniske 

enheder allerede til disse udredninger. CC: Der kan 

være udfordringer ift. hvem vi evt. visiterer ind til en 

sådan udredning. SH: vi kan bedre end 

socialmedicinerne pege på arbejdsfastholdelses-

muligheder. Måske en fælles visitation med en 

arbejds- og en socialmediciner? Eller at begge 

specialer sad med i den kliniske funktion?  

Kommunikation mellem os og dem skal nok være 

med de socialmedicinske enheder snarere end deres 

selskab. Invitere til møde fra de ledende AMK-

overlæger til de ledende Socialmedicinere for at 

diskutere muligt samarbejde.  

Nyt brev til folketingsmedlemmer, hvor det 

fremhæves at de to specialer har forskellige 

kompetencer, som supplerer hinanden. Måske en 

version fra begge selskaber.  

 

7. Folkemødet. 

Ole er inviteret af BAT-kartellet til at tale om 

helbredseffekter af de asbesttage der ligger på 

danske bygninger. Han efterlyser gode input, også fra 

Øyvind O og Jakob B. 

Landbruget har inviteret OC til at deltage i et 

debatmøde med bla. Troels Lund Poulsen, Landbruget 

formand, repr. fra Socialdemokratiet om arbejdsmiljø 

i landbruget 

MBS deltager torsdag og fredag, deltager i 

Arbejdsmiljøteltet om korrekt brug af handsker, 

arrangeret af Arbejdsmiljørådet. Der deles 

favoritlister fra APP’en mellem OC og MBS, så der 

bliver god lobbying. 

T-shirt kunne være med budskab og hjemmeside 

både foran og bagpå.  

mellem de ledende 

overlæger på de 

arbejdsmedicinske og 

socialmedicinske afdelinger, 

samt DASAM's bestyrelse 

om opgaven`? 

8. Visionsprocessen- gensidig orientering. 

Intet nyt 

 

OC  
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9. Økonomi  

Regnskabet rundsendes til underskrifter. 

Revisorudgift vedr. ICOEP, JWH rykker Flemming 

Lander for at overføre det skyldige beløb på ?? kkr. 

Med øget medlemsgebyr kommer der om få uger ca. 90 

kkr. i kassen, men på grund af det store underskud på 

årsmødet er formuen brugt. 

 

 

- 

10. Differentieret kontingent 

Vi spørger lægeforeningen hvad det vil koste at skelne 

speciallæger fra uddannelseslæger og psykologer. Det 

kunne blive fremtidige stigninger i kontingentet, som så 

evt lægges over på speciallægerne. Tages på næste 

møde.  

 

JWH spørger Bitten 

Dahlstrøm 

- 

 

 

 

JWH 

Sættes på til næste DASAM-

møde hvor kasserer JWH er 

tilstede. 

 

 

11. Finansiering af uddannelsesstillinger 

Der er forskellige finansieringsformer i de forskellige 

regioner, nogle får penge selv når stillingerne ikke er 

besat, andre ikke.  

Man kunne kontakte det Nationale råd for lægers 

uddannelse, for at høre om man kunne få hele 

uddannelseslægens forløb finansieret, også mens de er i 

sideuddannelse uden for sundhedsvæsnet.  

Herefter kan vi overveje et brev til ovenstående. 

 

 MBS vil spørge i Region Øst, 

hvordan de gør i andre 

specialer som øjenlæger, 

hudlæger mv. 
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12. Nepalprojektet 

Håndtering af pesticider på korrekt vis. Skal udvides til 

at dække en større del af Nepal (fase 3). Der kan søges 

penge hos DANIDA til dette, forhåbentlig i juli. Helene 

Borup fra Holbæk og HS er med sammen med Erik Jørs 

og Anshu Sharma. Janne Møller vil gerne være med. 

Det betyder at DASAM fortsat er projektbærende 

gennem ICOEPH 

 

13. Eventuelt 

- Møde med Arbejdstilsynets direktør 28/8/, emner 

modtages gerne. Hvordan vil de vejlede/rådgive når de 

nu får ekstra midler? Der er modstand imod dette fra 

rådgiveres side. Der er oplæg fra den ledende overlæge i 

AT i Norge om lægernes funktioner.  

-  

6.6. Videomøde  

Foreløbige punkter:  

Hvordan fastholde at der er læger i relevante 

institutioner som NFA / AT. 

Flere resurser til faget, på finansloven? 

Status med revisor? 

Differentieret kontingent 

 

Senere møder: 28.8. i Odense 

                        2.10. Videomøde 

 

 

 

Mvh Harald 


