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Referat af møde i DASAMs bestyrelse den 24. April 2019, Videomøde 

 

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

Caroline Curtz (CC), Henrik Salomonsen(HS), Tine Malling (TM) og Lene Bech Jeppesen (LBJ) 

observatør fra psykologgruppen.  

Afbud: Jonas Winkel Holm (JWH) 

 Aktion / beslutning 

1. Valg af referent: 

TM 

 

TM skriver referat 

2. Referat fra sidst - opfølgning 

Der vil eftersendes konstitutionsreferat fra årsmødet 

 

 

MBS  

3. Meddelelser 

1. Opfølgning/Opdatering af Kliniske 

retningslinjer for behandling af nyopståede 

lænderygsmerter – Lone Donbæk har 

gennemgået og mener der ikke er behov for 

opdatering fra arbejdsmedicinsk side 

 

 

 

 

 

2. DRG gruppering høring. Overladt til Jane, 

Lars Brandt, Ann Lyngberg og Niels 

Kjærgaard (OC er udtrådt af DASAM's DRG 

udvalg) 

 

 

 

 

 

 

3. Rejselegat. Frist sat til 20. maj. Der er lige 

udsendt opslag via Bitten(dadl) 

4. OC er inviteret til møde i Amerikansk 

arbejdsmedicinsk speciallægeselskab 

(ACOEM) i næste uge, og har skaffet 

finansiering og vil deltage 

 

1. –OC melder tilbage til SST 

angående dette og 

beskrivelse af praksis 

2. DRG-gruppen indsender 

høringssvar om de finder 

dette nødvendigt. De har 

efterfølgende ikke fundet 

anledning til at indsende 

høringssvar. Der kan være 

problematikker omkring de 

højt specialiserede 

funktioner, men ikke lagt op 

til at dette medfører 

ændringer. Udvalget kan 

dog ansøge om nye DRG 

grupper, der tager hensyn til 

et øget ressourcebehov til de 

højt specialiserede 

udredninger 

3. Tages med på næste 

DASAM-møde 

4. - 

4. Medlemsmøde gravide og fraværs melding 

forslag fra Jakob Bønløkke 

 

 

OC skriver til ledende 

overlæger om at spørge 
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Det vurderes at være relevant at invitere til 

medlemsmøde omkring gravides arbejdsmiljø mere 

bredt, både administrative forhold og forskellige 

eksponeringsforhold. 
 

relevante personer til at 

deltage/arrangere 

medlemsmøde 

5. Fælles høring Allergiområdet – Caroline 

 

Der er lagt op til fagområdeuddannelse i Allergologi 

med modulopbygning, hvor 8 i alt. Ikke alle er 

nødvendigvis relevant for arbejdsmedicinsk vinkel. 

Der er en høring herom med frist i foråret. 

 

CC tovholder på 

tilbagemelding til høring. 

Sender ud via Bitten(dadl) 

og kontakter relevante 

indenfor de tre steder med 

højt specialiseret funktion i 

allergologi. 

6. Erhvervssundhedsindsats - Arbejdsmedicinen 

ind i det nære sundhedsvæsen v Margrethe 

I Holbæk har der været diskussioner om at indtænke 

arbejdsmedicin i den nære sundhedsvæsen på 

baggrund af mange politiske vinde; Sundhedsreform, 

mangel på praktiserende læger, aflastning af 

sygehuse, diskussioner om pensionsalder.  

Nogle overvejelser; Kan arbejdsmedicinere sidde i et 

bindeled evt. i sundhedshuse e.l., hvor de 

arbejdsmedicinske klinikker så fik mere specialiseret 

viden som i andre nordiske land. Eller udvidelse af 

porteføljen i arbejdsmedicinske klinikker. 

Kan det startes som pilotprojekt? 

Skal vi byde ind i forbindelse med 

valg/omstruktureringer? 

Der kan være problemer i forhold til finansiering af 

projektet. 

Efterlysning af mere konkret forslag, kunne evt. ligge 

i visionsgruppen. Kunne bede om forelæggelse for 

sundhedsudvalget.  

 

På kort sigt kan der sås et frø med kort brev til 

folketingsmedlemmer, evt. med link. Men siden hvis 

ideen gribes skal der udarbejdes business case. 

 

MBS sender nyt udkast på 

DASAM-papir og visuel 

præsentation. Efter 

godkendelse sendes dette til 

alle folketingsmedlemmer. 

7. Udpegning af juniorinspektor. 

Videreuddannelsesregion Nord: Sofie Bünemann og 

Zara Stockholm vil gerne. Om muligt, indstilles begge, 

ellers Sofie da hun henvendte sig først. 

Videreuddannelsesregion Syd: Milene Torp Madsen vil 

gerne og indstilles 

 

OC  
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8. Visionsprocessen- gensidig orientering  

Nyt møde vedr. folkemødet i morgen 

YAM blevet spurgt fra arbejdsmiljørådet om deltagelse i 

tema om handskebrug. 

Se ellers punkt 6. 

 

- 

9. Opsamling fra generalforsamling 

Klinisk database: GF kom med opfordring til at gå 

udenom RKKP.  

 

YL/ andre uddannelsessøgende i faget uden 

ansættelse i arbejdsmedicinen der ikke kan få støtte 

til deltagelse i Årsmøde: Retningslinje fremad vil 

være at begrundet ansøgning kan fremsendes til 

DASAM, efter ansøgning til aktuel afdeling og 

arbejdsmedicinsk stamafdeling. 

Kontingent: Vedtaget fremad 750,- om det er pr 

1.1.2020 afklares med JWH 

Differentieret kontingent: Forslag om at det skiller 

mellem speciallæge og andre. Det kan indebære 

administrativt besvær. Kan evt. skille mellem 

YL/FAS/PLO.  

Endeligt GF-referat er sendt til OC 

 

OC er tovholder, skriver ud 

til Inger Schaumburg og 

Linda Kærlev, samt 

opfordring til alle via Bitten 

- 

 

 

 

JWH 

Sættes på til næste DASAM-

møde hvor kasserer JWH er 

tilstede. 

 

OC udsender via Bitte 

10. Økonomi – underskrive regnskab hvornår? 

Vedr. Årsmøde er der som forventet underskud, grundet 

den ekstra overnatning og aftale mellem 

Årmødegruppen og Bestyrelsen om ikke at øge 

deltagerprisen midt i processen. 

 

Afventer JWH 

11. Eventuelt 

OC: Kontakt mhp. deltagelse i Finsk arbejdsmedicinsk 

årsmøde  

MBS: integrering af ARMONI skrider fremad, vi er 

snart på LinkedIn 
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12. Næste møde 

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 

Rejselegat 

 

Senere møder: 28.8. i Odense 

                        2.10. Videomøde 

 

 

 

Mvh Tine 


