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Referat
Linda orienterede om: afholdt fællesmøde i DASAMs årsmøde og Jubilæumsmødeudvalg
20.8.19 kl. 11-14.30, hvor Linda deltog pr video kl 11-13.
Der er nedsat 2 udvalg til at arrangere hhv. årsmøde marts 2020 og 40-års jubilæumstemadag
efterår 2020 med dette fællesmøde hvorefter man besluttede at splitte udvalgene op men
løbende orientere hinanden.
- Årsmødeudvalg: Ole Carstensen, Margrethe Bordado Sköld, Rasmus Halskov, Inger
Schaumburg, Lone Donbæk Jensen, Mathilde Baumann, Nanna Eller og Mette Lausten Hansen
- Jubilæumsudvalg: Sofie Dalsgaard Bünemann, Jens Tølbøll Mortensen, Paula Edeusa
Hammer, Linda Kærlev, Margrethe Bordado Sköld og Inger Schaumburg
Dato for jubilæumstemadag 29. oktober 2020, i Odense med efterfølgende middag et sted i
Odense, evt middag i Nordatlantens Hus. Linda har booket WP25 lokale på SDU i tidsrummet
13-21, samt rettet forespørgsel på tidsrummet 7-13 for samme lokale, men ikke muligt at få
svar før juni 2020. Derfor undersøges andre muligheder.
Idéer fra fællesmøde i DASAMs årsmøde og Jubilæumsmødeudvalg til temaer fra Fællesmødet:
Hvad har det arbejdsmedicinske speciale betydet i samfundet? (Temadag) – oplæg Jens Peter
Bonde, STAMI... – der besluttes ikke yderligere vedr. jubilæumsdagen.
Hvad kan det arbejdsmedicinske speciale bidrage med i samfundet? – Arbejdspladser,
sundhedsvæsen, samfund
Hvilke beskæftigelsesmuligheder er der for arbejdsmedicinere udenfor de arbejdsmedicinske
klinikker?
Hvilke efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder er der for speciallæger?
Hvad kan andre bruge arbejdsmedicinere til? Hvad ønskes af specialet i fremtiden?
Hvad er kerneopgaven?
DAMO INPUT
DAMO input jubilæums temadagen: DAMO kan bidrage med økonomi til jubilæums
temadagen.
DAMO forslag jubilæums temadagen: Evt Odeons mindre lokaler eller det gamle Musikhus
lokaler Odense.
DAMO forslag jubilæums temadagen: DASAM medlemsundersøgelse (Linda). BESLUTNING:
Gert og AMK Esbjerg påtager sig at søge i DAMO regi DASAMs formand Ole Carstensen om
accept til at bruge DASAMs medlemsliste til udsendelse af spørgsmål om Arbejdsmedicinske
(AM) lægers karrierevalg fx om: 1) Hvornår blev du AM speciallæge/ Hvornår forventer du at
blive AM speciallæge? Hvad arbejder du med nu (speciale/afdeling)? Hvad vil du bruge din AM





speciallæge uddannelse til fremover? Til udsendelse til DASAM medlemmer. Resultater fx til
præsentation på jubilæumsdag.
DAMO forslag: Evt bede virksomhed med et godt samarbejde med de arbejdsmedicinske
klinikker om at holde oplæg på jubilæumsdagen.
DAMO BESLUTNING: Nyt DAMO møde 22 januar kl 13.15-14.15 hvor vi laver årsberetning til
præsentation på DASAM Årsmødet 12.-13. marts 2020.
DAMO BESLUTNING: Vi lægger igen op til intet kontingent 2020 til vedtagelse på
generalforsamling på DASAM Årsmødet 12.-13. marts 2020.
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