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Referat af møde i DASAMs bestyrelse den 28. august 2019, Odense 

 

Deltagere: Ole Carstensen (OC), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Henrik Salomonsen(HS), 

Signe Hjuler (SH) (observatør YAM), Jonas Winkel Holm (JWH) , Tine Malling (TM) og Lene 

Bech Jeppesen (LBJ) (observatør fra psykologgruppen).  

Afbud: Harald Meyer (HM), Caroline Curtz (CC) 

 Aktion / beslutning 

1. Valg af referent: 

HS 

 

HS skriver referat 

2. Referat fra sidst - opfølgning 

HM er interviewet til pjece om AM-PRO. 

Møde med de socialmedicinske overlæger er 10/9 

 

3. Meddelelser 

a. Papirer fra AM-PRO workshop om forebyggelse er 

lagt på DASAM hjemmeside 

 

b. Medlemsmøde om gravide og fraværsmelding 

bliver afholdt 9/10 i Odense. Invitation udsendt. 

Efter mødet holder bestyrelsen møde. 

 

c. Danmarks mentale sundhedsdag – klinikkerne 

har stillet sig til rådighed for at bidrage med 

oplæg hos virksomheder og organisationer, der 

er ikke kendskab til konkrete aftaler. 

 

d. Jubilæumsmøde med indbudte gæster er planlagt 

til 29/10 2020 i Odense, emnet kredser omkring 

arbejdsmedicinens rolle. 

 

Årsmøde 2020 – emner: Forebyggelse, 

miljømedicin, videre/ekspertuddannelse efter H-

uddannelsen kommer måske på i 2021. OC er 

gået ind i Årsmødeudvalget, der i.ø. indeholder 

en række stærke kræfter. Processen inkl. budget 

er på sporet. 

 

e. Hjemmeside og Armoni 

Der bliver arbejdet på at løse visse tekniske 

vanskeligheder med brugeradgange og adgang til 

dokumenter, som alle skal have adgang til. 

Søgefunktionen fungerer når man er logget ind, 

det vil blive rettet. 

OC vil beskrive hvordan man får adgang. 

Den engelske version af præsentationen af 

DASAM er ikke færdig endnu, OC sender et 
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tidligere udkast, der kan blive tilpasset. 

Beskæftigelsesministeriet v/Styrelsen for 

arbejdsmarked og rekruttering vil drøfte 

differentieret pensionsalder og seniorpension med 

DASAM. Der er flere tænkbare modeller, en af 

dem kunne være at bygge på 

rehabiliteringsteamet, gerne støttet af en 

visitationsmodel, så den mest relevante lægefigur 

(socialmedicin eller arbejdsmedicin) bliver 

inddraget. Dette emne vil blive drøftet videre på 

overlægemødet. 

 

f. DASAM har sendt et brev til alle medlemmer af 

det nyvalgte Folketing om arbejdsmedicinens 

rolle bla.a i forhold til en 

tilbagetrækningsreform/seniorpension. Flere har 

kvitteret for det, og OC har haft et møde med 

Andreas Stenberg (B), der anbefaler en mere 

detaljeret beskrivelse af hvad DASAM/en 

arbejdsmediciner kan bidrage med ved 

udredning/indstilling til seniorpension. OC tager 

dette med til mødet med de ledende overlæger. 

 

g. YAM v/MBS har haft et debatindlæg i Politiken, se 

på hjemmesiden. Ros for initiativet fra alle😊. 

Der har været kontakt mellem YAM og FYAM om 

fælles berøringsflader og eventuelle 

samarbejdsområder, hvilket har medført 

interesse også fra PLO og DSAM, DASAM deltager 

også gerne i et sådant (video)møde, dato ikke 

fastsat. 

 

h. OC er inviteret til et møde med det franske 

senats social- og arbejdsmarkedsudvalg 19/9. 

Skal levere et 40 minutter indlæg om 

organiseringen af arbejdsmedicin og arbejdsmiljø 

i Danmark.  

 

i. Der skal findes en ny juniorinspektor, MBS 

spørger relevante kandidater fra YAM. 

 

j. SAP har planlagt en forberedende møde 2/10 om 

målbeskrivelse for efteruddannelse for psykologer 

knyttet til AMK’er og lignende områder. Arbejdet 

med at finde et ståsted i Dansk Psykologforening 

fortsætter. 

OC, MBS 
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4. IOMSC Declaration on Health Care Professional 

Well-being. 

DASAM er blevet forespurgt af International 

Occupational Medicine Society Collaborative om 

støtte til ovennævnte deklaration, hvor formålet er 

at sikre ordnede arbejdsforhold for (især 

amerikanske) kolleger. 

 

 

 

OC svarer 
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Dette tiltrædes.  

5. Status /opfølgning på arbejdsmedicinens rolle i 

forhold til de seneste politiske forslag om 

differentieret tilbagetrækning. 

Behandlet ovenfor. 

  

 

6. Visionsprocessen 

Pjece om arbejdsmedicin er lagt på hjemmesiden 

 

 

7. Økonomi  

Kontigentet er forhøjet til 750 kr. for alle. JWH 

oplyser at der er p.t. OK likvidet, 75.000 kr. i 

kassen. 

 

 

 

8. Differentieret kontingent 

Lægeforeningen kan skelne mellem speciallæger og 

andre (YL, psykolog), så der er ikke en teknisk 

hindring og udgiften forventes at være beskeden. 

Bestyrelsen skal til næste GF komme med konkrete 

forslag til for differentieret kontingent, fx at øge 

kontingentet med 250 kr. for speciallæger, men 

fastholde det for YL, psykologer og andre.  

 

Bestyrelsen/kasseren (JWH) 

9. Finansiering af uddannelsesstillinger 

Der er 3 forskellige finansieringsformer i regionerne. 

Stillingen er knyttet til afdelingen, ved ubesat stilling 

er der følgende muligheder  

- afdelingen kan disponere selv og fx ansætte vikar 

- der er et øremærket beløb, så midlerne kun kan 

bruges til formålet (knyttet til afdelingen eller 

lægen) 

- der er allokeret et fast beløb til 

uddannelsesstillinger og afdelingen må selv finde 

finansiering, hvis der er en aktuel ophobning af 

uddannelseslæger 

 

Den uddannelsessøgende læge har krav på at få 

stillingen, uanset om der er økonomi til den. 

 

Der er et generelt problem i små specialer, fx ved 

barselsorlov mv. Dette skal nok løses via 

Lægeforeningen og Videreuddannelsesudvalget kan 

evt. samle flere små specialer bag en henvendelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBS bringer forslaget til 

videreuddannelsesudvalget 
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10. Ny kontrakt vedr. Armoni 

Der skal findes en ny redaktør fra 1/1 2020. OC 

tilbyder at fortsætte, men gerne i samarbejde med 

en ny redaktør. Der er en mulig kandidat blandt de 

eksisterende redaktionsmedlemmer. Økonomien er 

fortsat forankret på AMK Esbjerg og det fungerer 

fint. 

OC sender kontraktudkast til næstformanden, der 

sørger for at posten bliver slået op. Det sker i form 

af en mail til alle AMK’er. Besættelse af posten er en 

beslutning, der ligger hos de ledende overlæger 

samt DASAM’s bestyrelse.  

 

 

 

OC, HM 

11. Møde med At’s direktør 28/8 2019 

Pga møde hos ministeren kommer vicedirektør Vibe 

West og kontorchef Helle K. Iversen. Fra DASAM 

kommer de ledende overlæger og formanden. 

 

12. Miljømedicin 

Emnet trænger til mere opmærksomhed, der er 

mange trends i tiden, hvor et fagligt velfunderet 

miljømedicinsk bidrag vil være vigtigt. Det vil være 

vigtigt at få det hvilende miljømedicinske udvalg 

tilført nye medlemmer og fornyet aktivitet. 

Miljømedicin kan være et årsmødeemne. 

 

Bestyrelsen 

13. Farming, Health and Environment, fase 3 

Projektet i Nepal, der er et samarbejdsprojekt 

mellem en nepalesisk NGO og Diálogos og 

ICOPHE/DASAM i Danmark, løber frem til 1/3 2020 

og der arbejdes på en ansøgning til CISU til en fase 

3 2020-23. Ansøgningsfrist er 11/9, bliver projektet 

bevilget vil DASAM være projektbærende i de næste 

3 år. Helene Borup og HS deltager i den danske 

projektgruppe, HS er DASAM-kontaktperson. 

 

 

14. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde ligger i forlængelse af 

medlemsmødet i Odense 9/10, videomødet 2/10 

aflyses. 

 

 


