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7. februar 2020 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 20. januar,  

Arbejdsmedicinsk afdeling, Odense Hospital 

Deltagere:  

Ole Carstensen (OC), Caroline Curtz (CC), Henrik Salomonsen (HS), Harald Meyer (HM), Jonas 

Winkel-Holm (JWH), Margrethe Bordado Sköld (ref).  

Observatør for SAP: Lene Bech Jeppesen (LBJ) 

Afbud: Tine Malling (TM) og observatør for YAM: Signe Hjuler Boudigaard (SHB). 

Under første del af mødet deltog desuden formand for kursusudvalget, Gert Thomsen (GT), og 

formand for u-landsudvalget/ICOEPH, Eriks Jørs (EJ). 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

 

MBS skriver referat 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

- Samarbejde om Mental Sundhed på arbejdspladsen. 

Pia Ryom, ledende arbejdspsykolog, Aalborg, vil 

fremadrettet repræsentere SAP i samarbejdet. 

 

- DBO/VAM og DAMO vil gerne yde finansiel støtte til 

jubilæumsdag, hver med 10 000 DKK. Se endvidere under 

punkt Jubilæumstemadag. 

 

 

 

 

3. Kursusudvalget ved Gert Thomsen 

Aktuelt 5 medlemmer, god geografisk og erfaringsmæssig 

spredning. HU kursusrækken består af 15 kursusdage 

udelukkende for arb.med. og 15 kursusdage sammen med 

samf.med.  

I 2019 blev der afholdt 3 stk HU-kurser:  

1. Pressehåndtering  

2. TTA og forebyggelse (nyt kursus, gode evalueringer) 

3. Eksponeringskursus 

I 2020 venter Klinisk Arbejdsmedicin, og sammen med samf.med: 

Sundhedsjura, Projektledelse og International sundhed (i 

sidstnævnte vil der fokuseres mere på international 

arbejdsmedicin fremadrettet).  

Fremadrettet: 

- Risikokommunikation og vurdering, kursus med 

samf.med forventes at delvis bliver lagt over i 

Pressehåndtering (som vil blive udvidet med 1 dag) og 

delvis i Eksponeringskurset.  

 

 

GT kontakter SST i fht 

hvordan i-kursusdage 

bliver lagt ind som 

obligatoriske 

kursusdage. 

GT og MBS undersøger 

videre i fht struktur og 

rammer for de nye i-

kursusdage. 

 

OC vil forhøre sig om 

interesserede i fht 

sparringspartner til 

Eksponeringskurset. 
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- Der overvejes et kursus hvor mhp at opdyrke/klæde 

uddannelseslægerne på til arbejdsmedicinsk virke 

udenfor de arbejdsmedicinske klinikker (fx 

flyvemedicin, bedriftslæge etc) 

- Gitte Højberg eftersøger en ekstra delkursusleder 

grundet stor arbejdsbyrde i Eksponeringskurset 

- Udvalget anmoder om tid til et 2 dages arbejdsseminar 

for udvalget mhp drøftelser og planlægning for de 

næste år 

- Intro kursusdage: Sikring af afholdelse af AT/AES dag 

ligger nu i kursusudvalget. I forlængelse af 

TTA/forebyggelseskurset planlægges nu et kursus om 

det sociale system for I-læger: Lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats -LAB (grundbegreber og 

systemkendskab), også forankret i kursusudvalg. 

Holbæk har budt ind som oplægsholdere.  

- YAM ydrer ønske om 1 dages grundkursus NFA 

grundkursus i forlængelse af AT/AES (da begge 

instanser geografisk ligger i København)  

Således forslag om 3 kursusdage i introuddannelse. 

Opbakning fra bestyrelsen men det skal også være 

praktisk muligt (Obs for forståelse fra klinikkerne). En 

overvejelse er at måske slå 2 dage sammen (fx NFA + 

LAB), altså kun ½ dag hver, eller at lægge LAB-kurset 

på en returndag og at dette kursus fremadrettet 

foregår regionalt. Hvis kurserne skal godkendes som 

obligatorisk kræves der at det er 

kompetencekomplementerende og at det skrives ind i 

den nye målbeskrivelse. 

4. Formanden for u-landsudvalget ved Erik Jørs 

- Udvalget har været projektbærende for DASAM for 

projekt i Nepal vedr. sprøjtemidler. Bevilling på ca. 3 

mio, er ved at afslutte fase 2. Har søgt om at kunne 

fortsætte til fase 3, men desværre fået afslag. EJ har 

kontaktet SISU i fht udbedring og genansøgning, denne 

er under udarbejdelse, frist 1/3.  

- Affaldssorteringsprojekt i Nepal: der er søgt penge, 

men desværre fået afslag. Afventer genansøgning i 

fond for medborgerskab.  

- Derudover andre projekter sammen med Dialogos.  

Herunder et mineprojekt i Uganda som har fået 

bevillinger.  

 

- Udvalget står for H-kursus International sundhed og vil 

fortsætte med dette. 

- Stud.med. ved SDU kan tilvælge et kursus om Global 

Health and Research, 14 dages kursus og 6 ugers 

klinikophold i udlandet + masteropgave. God 

tilslutning, ca. 25 studerende hvert halve år, mange 

nordmænd og svenskere. 5-7 som omhandler 

arbejdsmedicinske problemstillinger. AMK Odense stiller 

med vejledere. 
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- ICOH, EJ sidder som leder i Scientific Committee for 

minearbejde. Nylig afholdt minekonference på Bali, 

Indonesien. Afventer konferenceafholdelse i Indien. I 

2021 afventes en konference i Melbourne, Australien. 

Økonomien er god, der er ca. 150 000 DKK i 

opsparinger. Penge bruges fx. til konferencedeltagelse 

af samarbejdsaktører i u-lande når finansiering ikke 

findes andre steder. 

- Der eftersøges flere arbejdsmedicinske kræfter til 

udvalget. 

- Udvalget vil fortsat betale revision af DASAMs 

regnskab. 

- Professor Peter Hasle er nu blevet ansat på SDU og er 

ved at bygge en master/diplomuddannelse i 

arbejdsmiljø. HS har videreformidlet kontaktoplysninger 

til AMK Odense mhp samarbejde. 

- Landbrugskonference: tidligere planlagt i 2020. Der 

foreslås at konferencen rykkes til 2022 og bliver slået 

sammen med Nordisk arbejdsmiljøkonference og NIVA 

kursus over samme emne. Forventes afholdt i Odense. 

5. Miljøudvalget 

MBS rapporterer. Udvalget har været sovende men er nu 

genetableret. Aktuelt 9 aktive og 2 passive medlemmer.  

Der er planlagt workshop møde d. 3 februar på BBH mhp at 

lægge en ramme og fokusområder for udvalget samt 

planlægning af temadag. Dato for temadag er fastsat til 6. 

maj 2020. Sted: Odense. 

 

MBS kontakter Lars 

Skadhauge ifht 

bookning af auditorie i 

Odense. 

6. Meddelelser 

a. Hjemmeside og Armoni: 

- Det er god gang i skrivning af Armoni-vejledninger, 

flere uddannelseslæger er i gang med at skrive 

vejledninger. 

 

b. SAP: Rasmus Halskov overtager Sanna Koch Autrup plads 

som observatør i AM-PRO. 

c. YAM: Afholdt temadag om Forebyggelse i Arbejdsmedicin 

d.4.dec 2019. ca. 25 YAMere deltog. 3 oplægsholdere og 

efterfølgende workshop. Resultat/opsamling fra dagen vil 

konkretiseres i YAMs bud på arbejdsmedicinske 

vurderinger og arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse. 

Præsenteres dag 2 til DASAMs årsmøde. 

d. Møde med Samfundsmedicinerne: 

Afventer invitation og datoforslag fra DASAMS mhp 

diskussion af fremtidigt samarbejde. Der er stadig 

uklarheder omkring hvordan vurderinger i fht 

seniorpension fordeles efter det første år hvor 

kommunerne har fået tildelt opgaven. 
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e. Seminar om fremtidig 

arbejdsmiljøforskningsstrategi, 8. januar 2020 

Deltagere fra bl.a. universiteterne, NFA, vores professorer, 

beskæftigelsesministeriet og andre forskningsaktive 

arbejdsmiljøaktører. Forinden var der sendt synopsis ud hvor der 

var meldt ud 3 fokus(evidens)områder i form af 1) Sammenhæng 

mellem arbejdsmiljø og helbred, 2) effekt af interventioner 3) 

implementering og udbredelse af indsatser. OC holdt et af de 3 

oplæg (sammenhæng mellem helbred og arbejde), bl.a. med 

fokus på arbejdsmedicinens bidrag gennem årene. Efterfølgende 

workshops baseret på de 3 fokusområder og oplæg. Der blev bl.a. 

diskuteret evt. at fjerne indsatsområder.  

Input fra dagen tages med videre i arbejdet med at udforme den 

ny strategi som vil gælde for 4-5 år fremadrettet. Udkast til høring 

vil blive rundsendt til relevante parter mhp kommentarer. 

f. Der har været en stigning i afvisninger af 

arbejdsmedicinske forskningsprojekter i AMFF. OC har talt 

med Jens Peder Bonde om trenden. P.t. enes om en 

afventende tilgang til problemstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Årsmøde 

- Programmet er færdigt. Second announcement ventes 

inden længe.  

- Tilskud til årsmødet for H-læger i sideuddannelser: Som 

sidste år opfordres der til at stamafdelingen finansierer 

H-læger i sideuddannelse. (stamafdeling er som 

udgangspunkt: 1. afdeling uddannelseslægen er 

tilknyttet i sit H-forløb). Der modtages enkeltstående 

ansøgninger til støtte fra DASAM ved særlige tilfælde. 

DASAM dækker ikke transport. 

  

- Synlighedspris: Nyt fra i år. Mhp fokus på Synlighed af 

arbejdsmedicin, medlemmerne kan indstille DASAM 

medlemmer. Pris iform af vandrepokal/statuet + diplom 

vil blive uddelt til årsmøde.  

-   

 

OC vil udforme 

tidsrammeudkast til 

GF-dagsorden. 

 

 

 

MBS får infobrev om 

synlighedspris sendt 

ud 

 

 

8. Generalforsamling 12.marts 

- Dagsordenpunkter, SHB har foreslået at punkterne 

sættes ind i en foreløbig tidsramme for at sikre at tiden 

ikke skrider. 

- Dirigent: Der foreslås SHB. 

- Kontingent: Sidste år vedtaget stigning for 750 DKK for 

alle, undtaget medlemmer > 70 år som er berettiget 

frit medlemskab, uanset om de er erhvervsaktive eller 

ej. Fremadrettet foreslås: 

o Kontingentstigning for speciallæger til 925 DKK. 

o Kontingent for YL vil fastholdes på 750 DKK. 

Diff. Kontingent punkt 

sættes på GF 

dagsorden. 

MBS spørg SHB vedr. 

dirigentposten 
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o Seniorer > 70 år skal betale 750/2= 325 DKK.  

Pensionister <70 år kan evt. søge om nedsat 

kontingent. 

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. 

Valg af ny formand. OC ønsker at fratræde. HM vil gerne stille 

op. 

Valg til bestyrelsen. TM, CC, MBS er på valg. TM ønsker ikke 

at genopstille. CC og MBS genopstiller. OC går også af som 

bestyrelsesmedlem. JWH ønsker ikke at fortsætte som 

kasserer, overvejer evt. at genopstille som medlem af 

bestyrelsen. 

Der er således pt. mindst 2 ledige pladser. Der har været 

henvendelser fra interesserede medlemmer. 

 

 

 

HM, CC, LJ og MBS 

forhører sig med 

mulige og 

interesserede 

kandidater. 

9. NFA – ved Per Jakobsen, ledelsessekretariatet, har 

henvendt sig til OC til hvordan NFA kan bidrage til 

DASAMs årsmøde. 

Programmet er allerede fastlagt for i år. Det er dog plads til bidrag 

via de frie foredrag, postere. Derudover er forskere tilknyttet NFA 

meget velkomne til at deltage ved årsmødet som deltagere.  

Fremadrettet er årsmødeudvalget åbne for at NFA også kan 

bidrage med evt. oplæg ved relevante temaer.  

 

OC vil skrive tilbage og 

inkludere invitation i 

mail. 

10. Jubilæumsmøde 

Jens Peder Bonde har sagt ja til at være en af 

oplægsholderne. Der florerer ideer over andre oplægsholdere 

samt hvem vi skal invitere om eksterne aktører: 

Beskæftigelsesministeren? Anne Marie Paahus har sagt hun 

gerne vil, men tager 13 500 dkk for et oplæg +kørsel.  

Vincent Hendricks kunne være et alternativ.  

DBO/VAM og DAMO har sagt ja til at yde finansiel støtte til 

jubilæumsdag med hver 10.000 DKK.  

DASAM kan maximum bidrage med 70 000, vi stiler mod 

udgift i størrelsesorden 35.000 DKK. Der er lagt op til at der 

er fri adgang for medlemmer og øvrige deltagere skal betale 

400 DKK. 

Der er enighed om at der kan evt. kan ydes udgifter for 

oplægsholder Anne Marie Paahus.  

 

 

 

MBS vil skrive til Anne 

Marie Paahus og 

forhøre sig om hun 

stadig er ledig. 

11.  Høringssvar svangreomsorg 

Luise Begtrup, AMK BBH og Inger Schaumburg har været 

tovholdere. Enighed om fint og fyldestgørende svar.  

I fht Parvovirus og evt. fraværsmelding: Enighed om at følge 

vores egne retningslinjer. Selv om dette ikke er i samråd med 

SSTs aktuelle retningslinjer. 

OC orienterer om at Pia Olsen Dyhr har fået fastsat penge af 

til efteruddannelse til arbejdsmiljøjordmødre. DASAM vil være 
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proaktive i fht at invitere til samarbejde i fht dette. Flere 

løsninger på arbejdsmiljøjordmødre kunne tænkes, evt. også 

at jordmødrene tilknyttes AMKerne. Kunne åbne for 

tværfaglighed såvel som flere udadgående aktiviteter fra 

afdelingerne.  Der er i gang sat en lignende ramme for et 

forskningsprojekt ved Aarhus AMK. 

 

OC vil forhøre sig med 

Luise Begtrup om hun 

vil samarbejde med 

OC om at skrive et 

protokolforslag mhp en 

mulig ramme.  

 

12. Udpegning af medlem til SST rådgivende udvalg for 

Miljø og Sundhed fra Vest. I øst er der Charlotte Brauer og 

Harald Meyer. http://miljoogsundhed.sst.dk/ 

OC spørger navngivne 

personer. 

13. Visionsprocessen –gensidig orientering 

Intet nyt – udover ny synlighedspris, se punkt 7 

 

14. Høringssvar til SST vedr. dimensioneringen af 

speciallægeuddannelsen i arbejdsmedicin 

OC har udformet et høringssvar fra DASAM vedr. 

dimensionering baseret på tilbagemelding fra klinikkerne og 

videreuddannelsesudvalget. Udkastet blev rundsendt inden 

mødet og der er enkelte ændringsforslag fra bestyrelsen som 

drøftes. 

 

OC retter udkast og 

sender til SST. Frist 3. 

februar 2020. 

15. Finansiering af sideuddannelserne i H-forløb 

Videreuddannelsesudvalget har udformet et brev (fremsendt 

til bestyrelsen ved formand Janne J. Møller inden mødet) til 

det Nationale Råd for Lægelige Videreuddannelse hvor DASAM 

anmoder om ændring af finansiering af H-læger i de små 

specialer. 

HM deltog til møde i Lægeforeningen d. 7. januar og luftede 

samme tanker til øvrige deltagere og arrangører. 

 

 

OC sender brevet 

16. Økonomi/regnskab 

Økonomien er anstrengt, så det er afgørende at budget for 

årsmøde og jubilæumsmøde bliver holdt. En 

kontingentstigning som aftale vil lette lidt på den økonomiske 

situation 

 

17. Næste møde 

Vi holder kort videomøde 17. februar, med drøftelse af 

beretning. og de spørgsmål der dukker op i forhold til 

årsmødet 

 

http://miljoogsundhed.sst.dk/
http://miljoogsundhed.sst.dk/
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18. Eventuelt  

AM-PRO har holdt årsmøde, Svag økonomi. Derfor lille 

kontigentstigning for DASAM's vedkommende til 2500 kr. pr 

år. Der vil sandsynligvis blive planlagt workshops med henblik 

på øgede initiativer. 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Margrethe Bordado Sköld 


