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9. juli 2020 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 14.5.2020 på video konference 
 

Deltagere:  

Harald Meyer, Henrik Salomonsen, Jonas Winkel Holm, Ole Carstensen, Margrethe Bordado 

Sköld, Tine Malling, Signe Hjuler, Lene Bech Jeppesen, Caroline Curtz 

 

 Aktion 

1. Valg af referent:  

 

Caroline  

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

• Referatet er godkendt. Ikke noget nyt. 

 

 

3. Meddelelser/opfølgning 

Resultat af elektronisk afstemning blandt medlemmerne af 

regnskab, kontingentforhøjelse og budget. 

Dette blev godkendt med flertal. 

 

4. Generalforsamling 2020 den 24. juni kl 15-17 i 

Mødecenter Odense, er der tilmeldte nok (30 eller 

flere), hvem har vi som kandidater til bestyrelsen? 

Der er 24 tilmeldte, bestyrelsen finder at dette er for få.  

Beslutning om at generalforsamling flyttes til 15. september 

fra kl. 10-12 i Odense. Herefter let frokost. Samme dag er der 

planlagt medlemsmøde i Miljømedicinsk udvalg under DASAM i 

Odense.  

 

Harald formulerer et brev 

som sendes ud til 

DASAMS medlemmer via 

Bitten Dahlstrøm.  

Ole kontakter Mødecenter 

Odense, aflyser det 

planlagte møde 24. juni 

og undersøger mulighed 

for at flytte det til den 15. 

september. 

5. Separat konto for ICOEPH for ny bevilling (Jonas) 

ICOEPH udvalg under DASAM har et projekt med 

bevilling fra CISU. Projektets ansøgere er ICOEPH og 

DASAM. ICOEPH ønsker mulighed for at lægge deres 

konto under DASAM i en separat ny konto i Danske 

Bank. Det drøftes om der generelt foreligger aftaler 

imellem ICOEPH og DASAM vedrørende 

ansvarsfordelingen såfremt der skulle forekomme 

økonomiske uregelmæssigheder. Dette er dog ikke 

forventeligt i forbindelse med CISU projekter som er 

meget velregulerede.  

Efter diskussion er 

beslutningen at 

Henrik vil 

henvende sig til 

ICOEPH og 

undersøge om der 

foreligger en form 

for 

samarbejdsaftale 

imellem ICOEPH og 

DASAM og om der 

er vedtægter i 

ICOEPH som 
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 omhandler dette. 

Hvis dette kræver 

bistand fra revisor 

el. andre er dette 

for ICOEPHs 

regning. 

 

6. Orientering om møde med PLO og Yngre 

Almenmedicinere (Margrethe) 

YAM og DASAM har sammen med almenmedicinerne, 

FYAM, DSAM samt PLO planer om et samarbejdsprojekt, 

hvor der kan fortages hurtig indsats overfor patienter fra 

almen praksis. Dette særlig i forhold til tilbagevenden til 

arbejde/forebyggelse etc. evt. fast track. Projektet vil være 

et pilotprojekt med udgangspunkt i Region Sjælland og 

hovedstaden og vil samtidig resultere i en ph.d. 

Henrik foreslår at involvere de Regionen i styregruppen 

til et pilotprojekt.  

 

Margrethe har sagt 

ja til at være 

tovholder på 

udformning af 

projektet/ph.d. 

protokollen, i 

samarbejde med 

flere andre 

involverede, 

herunder Harald, 

Jonas m.fl.  

 

7. Status på medlemsmøde september (Miljømedicin) 

og jubilæumsmødet oktober. 

Program er lagt. Der mangler endnu en repræsentant 

fra fagforeningerne. Ole vil henvende sig til 

sundhedsministeren om at deltage i åbningen 

(beskæftigelsesminister har takket nej).  

Invitationerne er sendt 

ud. 

8. Udpegning af medlem til styregruppe RKKP 

Rygdatabase + deltagelse i ”Vælg klogt” ryg-

workshop 24/6 (se vedlagt mail).  

Dette er på anmodning fra Rygdatabasen, idet de har 

henvendt sig til DASAM. Dette som afløser for Lone 

Donbæk.  

 

Bestyrelsen vil 

bede Bitten 

Dahlstrøm om at 

sende denne 

information ud til 

medlemmer, der er 

mulige kandidater 

blandt de 

arbejdsmedicinske 

speciallæger, som 

bestyrelsen 

efterfølgende vil 

henvende sig til. 

9. Forslag fra Videreuddannelsesudvalget om den 

arbejdsmedicinske projektopgave (se vedlagt mail).  

Videreuddannelsesudvalget har bedt om at dette 

drøftes i bestyrelsen.  

Margrethe præsenterer og suppleres af Signe. Udvalget 

fremfører at opgavens nuværende formål ikke 

reflekterer de vigtigste kompetencer i den 

arbejdsmedicinske hverdag, som den ser ud i dag med 

et stort patientflow. Herudover er omfanget af 

nuværende opgave for omfattende i forhold til den 

afsatte tid. Videreuddannelsesudvalget har derfor 

særligt drøftet formålet med opgaven og ønsker at 

Bestyrelsen 

anbefaler 

videreuddannelses-

udvalget at der i 

det nye forslag 

ikke fokuseres på 

få meget konkrete 

muligheder som 

vurderingsmetode, 

bestyrelsen har 
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ændre formålet. Videreuddannelsesudvalget foreslår at 

ændre kravet til uddannelseslægerne fra at opstille en 

hypotese og efterprøve denne til et krav om at kunne 

anvende forskning ved at håndtere forskningsresultater, 

konkludere og formidle dette. 

Videreuddannelsesudvalget foreslår at ændre kravet til 

at der skal produceres en kritisk litteraturgennemgange 

f.eks i form af statusartikel til UFL eller en Armoni-

vejledning.  

 

Ved afstemning (uden deltagelse af 

bestyrelsesmedlemmer som også er medlemmer af 

videreuddannelsesudvalget) går bestyrelsen med på 

præmissen om at de nuværende krav er for store til 

den knappe tid og at der derfor er problemer med den 

nuværende formulering af det arbejdsmedicinske 

projekt. Princippet i at uddannelseslæger skal lære at 

forholde sig kritisk, fortolke og formidle 

forskningsresultater er der enighed om. Der er således 

enighed, opnået ved flertalsafstemning, om at kravet til 

uddannelseslægerne kan omformuleres.  

 

 

 

ikke konkrete 

forslag.  

 

10. Udpegning af afløser til Jesper Bælum i styregruppen 

for Astmadatabasen under RKKP. Anmodning fra 

RKKP. 

 

Bestyrelsen vil bede 

Bitten Dahlstrøm om 

at sende denne 

invitation ud til 

medlemmer. Der er 

mulige kandidater 

blandt de 

arbejdsmedicinske 

speciallæger, som 

bestyrelsen 

efterfølgende vil 

henvende sig til. 

 

11. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde den 24.juni 14-16.  

Efter dette 19. august 14-16. 

 

 

12. Eventuelt 

Ikke noget til eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Caroline Curtz 


