28. februar 2020

DASAM’s bestyrelses årsberetning 2019-2020
DASAM’s bestyrelse har i denne periode bestået af Ole Carstensen (formand), Harald Meyer
(næstformand), Jonas Winkel Holm (kasserer), Margrethe Bordado Sköld (sekretær), Henrik
Salomonsen, Caroline Curtz og Tine Malling.
For YAM har Signe Hjuler Boudigaard deltaget som observatør i bestyrelsen. Lene Bech Jeppesen
har deltaget som observatør for Selskabet af Arbejdspsykologer (SAP)
Selskabet har 166 medlemmer. Der er 12 ikke lægelige medlemmer, heraf 11 arbejdspsykologer.
Der har været afholdt otte bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i marts 2019. Formændene
for DASAM’s udvalg har deltaget i mindst ét bestyrelsesmøde, hvor udvalgenes aktiviteter har
været drøftet. Fem af de syv møder har været videomøder, som fungerer godt.

Kontakt og dialog med de politiske partier omkring tilbagetræknings reform og seniorpension:
Der har i 2019 været flere kontakter i form af DASAM's brev til ministre og
folketingsmedlemmerne både i de gamle og det nye folketing. I maj måned gjorde vi folketing og
regeringen opmærksom på vores kompetencer på forebyggelsesområdet i samarbejde med de andre
specialer, samt vores kendskab til erhvervsvilkår og dermed mulighed for at deltage i den
borgernære indsats omkring vurdering af helbred og arbejdsmiljø. I juli måned sendte vi et brev til
den nye regering og folketing, hvor vi gentog at vi kunne hjælpe med at inkludere dem, der havde
problemer med at klare deres arbejde på grund af helbredsmæssige problemer. Samtidig gjorde vi
opmærksom på at der fremadrettet er brug for et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der tages
højde for den enkelte og hans/hendes eventuelle mentale, fysiske og/eller sociale udfordringers
betydning for helbred og funktionsevne. Der har i den forbindelse også været en dialog med de
socialmedicinske afdelinger, der naturligt finder, at denne vurdering mere naturligt hører hjemme på
deres afdelinger. Aktuelt er seniorpensionen i kraft siden 1. januar 2020, hvor det det første år er
kommunernes ansvar at stå for den helbredsmæssige vurdering, indtil AES overtager pr. 1. januar
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2021. . Med det forventede antal ansøgninger om senior-pension, vil det sandsynligvis, udløse
ekstra stillinger, hvis nogle af ansøgerne skal forbi en arbejdsmedicinsk afdeling.

Deltagelse i folkemødet på Bornholm
Ole Carstensen og Margrethe Bordado Sköld deltog på folkemødet i 2019 som debattører om
asbest, forebyggelse af hudsygdomme og forebyggelse af ulykker. Deltagelsen var næsten
udgiftsneutral for selskabet. Udbyttet af denne deltagelse er svær at vurdere, men specielt i år fik vi
talt med mange i Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, og flere lokal- og folketingspolitikere
fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten. Desuden drøftedes arbejdsmedicinens rolle
med Lægeforeningen, YL, PLO og DSAM/FYAM. Under alle omstændigheder blev
arbejdsmedicin nævnt en del gange i debatter arrangeret af fagbevægelsen.
For en række af de kommende punkter henvises til særskilt beretning fra udvalgene.

ARMONI
Arbejdet og aktivitetsniveauet har stabiliseret sig. Det er lykkedes at inddrage en række yngre læger
under speciallægeuddannelsen i arbejdet. Vi har nu 55 færdige vejledninger. Det går støt og roligt
fremad, men lidt langsommere end ambitionen. Udfordringen som tidligere er at få vejledningerne
opdaterede. Socialmedicinsk enhed Frederiksberg, bruger Armoni som platform for deres arbejde med
udarbejdelse af socialmedicinske vejledninger og guidelines, som også kan bruges af os. Armoni er
blevet integreret med DASAM's hjemmeside, så der bliver en fælles indgang til begge sider, som kan
tilgås fra arbejdsmedicin.dk. Det giver lidt øgede driftsudgifter og tid til at lære det nye software, der
ligger bag hjemmesiden, at kende.
Videreuddannelsesudvalget
Arbejdet med revision af målbeskrivelsen er i gang og forventes afsluttet i 2020. Der er et ønske om
at forbedre mulighederne for sideuddannelse og de valgfrie ophold under hoveduddannelsen.
Kursusudvalg
Udvalget er velfungerende. Det tidligere 3 dages kursus Sundhedsfremme, forebyggelse og
rehabilitering, som har været afholdt med samfundsmedicinere, vil ikke længere afholdes og vil
erstattes af 2 dages kursus i forebyggelse (1 dag) og tilbage-til-arbejde/arbejdsfastholdelse (1 dag).
Peder Skov er delkursusleder. Første kursus blev afholdt efterår 2019, Et 2 dages kursus
Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation som har været afholdt med
samfundsmedicinerne vil ikke længere afholdes og vil erstattes af et nyt kursus i 2020 Der pågår en
ideudvikling i kursusudvalget om et nyt kursus (måske 2020) omhandlende international
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arbejdsmedicin (og måske flyve-dykkemaritim medicin) til erstatning for kursus i International
Sundhed.
Årsmødeudvalget
Årsmødeudvalget har som vanligt med god energi sørget for, at vi igen får et spændende fagligt og
netværksskabende møde. I år har de haft udfordringen med at lave et budget, der skal holdes,
hvilket har resulteret i en lille stigning af deltagerafgift samt delvis brugerbetaling i baren.
International medicin ICOEPH 2019
ICOEPH er gennem sine aktive medlemmer med i projekter i Bolivia, Uganda og Nepal og
internationale netværk herunder ICOH, hvor vi pt. har formandsskabet i SC MinOSH.
Vi samarbejder med Dialogos om forebyggelse af global kviksølvforurening gennem kviksølvfri
guldudvindings-metoder, som er højaktuel pga. FN's Minamata konvention og metoden som vi har
afprøvet i projekter flere steder i verden promoveres nu af UNEP og WHO, selvom de i starten var
skeptiske pga. brug af borax i de kviksølvfri metode. Derudover deltager vi i projekter om
forebyggelse af pesticidforgiftninger og forurening, hvor vi udover at højne målgruppers viden og
påvirker en adfærdsændring adfærd også har indflydelse på den nationale politik i de lande vi
arbejder i. Deltagelse i konferencer og publikationer udgør også en del af vores fortalervirksomhed
globalt.
ICOEPH har fortsat brug for at DASAM og de arbejdsmedicinske klinikker tager ejerskab til
aktiviteterne og opfordres til at flere unge i intro- og kursusstillinger indtænkes i globale
projektsammenhænge. Vi har brug for jer, hvis vi forsat skal bidrage med dette internationale
arbejde.

Udvalg for Miljø og Sundhed
Udvalget har gået fra at være et hvilende til et aktivt udvalg ultimo 2019. Udvalget har nu 11 aktive
og 2 passive medlemmer.
Der er afholdt ét fællesmøde i udvalget d. 3.februar 2020, hvor udvalgets rolle og opgaver
fremadrettet blev diskuteret. Her blev der blandt andet foreslået at udvalget kan varetage opgaven
som /bidrage med:



Miljømedicinsk task force
Klinisk/sundhedsfaglig ekspertise og input i den miljømedicinske forskning og debat

Ole Carstensen (formand)
Arbejdsmedicin, Universitetsklinik
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Email: olcars@rm.dk
Tlf: 2380 5183

Margrethe Bordado Sköld (sekretær)
Arbejds‐ og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Hospital, Indgang 20 F
Bispebjerg Bakke 23F
2400 København NV
Email: margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk
Tlf:31900315



Øge fokus indenfor det arbejdsmedicinske speciale i fht miljømedicinske problemstillinger
(tidlig forebyggelse, forskningsprojekter)
 Hjælp til undervisning af faget (fx for medicinstuderende)
 Tæt samarbejde/sparring/del af Giftlinjen, herunder hjælpe med at bygge bro mellem
Giftlinjens problemstillinger og kliniske vurderinger af patienter (en form for
miljømedicinsk ambulatorie)
Derudover er der planlagt en temadag d. 15. september 2020, med medinddragelse af eksterne
aktører på området, hvor der bl.a. er lagt op til drøftelse af udvalgets rolle
Visionsudvalget
I 2018 blev der nedsat et visionsudvalg, som efter en workshop i september 2018..
Der blev nedsat fire grupper, hvor der i 2019 kun har været aktivitet i
. "Synlighed og Samfund" ( Margrethe Bordado Sköld, Iben Brock Jacobsen, Lars Skadhauge,
Morten Blønd, Harald Meyer, Inger Schaumburg, Milene Torp Madsen, Astrid Rosenberg
Eskildsen og Peder Skov),
Initiativerne i gruppen har været understøttet af bestyrelsen

Rekruttering til specialet
Aktuelt er der 26 læger i H-stilling, heraf en del i ph.d. forløb. Ud af 144 speciallæger i
arbejdsmedicin arbejder de 47 indenfor specialet. 52 er pensionerede. Af dem der arbejder indenfor
specialet er 48 % 65+. Der mangler afdelingslægestillinger til de færdiguddannede speciallæger, der
bliver færdige de næste år.
DASAM har skrevet et brev til det Nationale Råd for Lægers uddannelse og peget på problemet
med finansiering af vores uddannelsesstillinger i flere regioner, hvor finansieringen kan give flere
problemer med at finde stilling i de valgfrie 6 måneder og samtidig kan giver afdelinger, hvor vi
kun kommer en gang i mellem i sideuddannelse, problemer. Vi har foreslået en anden model med
fuldt finansiering, når stillingen er besat.
DASAM's høringssvar til dimensioneringsplanen er, at der bør være et uændret antal HU stillinger
(9 på landsplan), samt 2,5-3 gange flere introduktionslægestillinger.

Fælles klinisk database
Arbejdet med den fælles kliniske database er gået i stå efter at vi to gange har fået afslag fra
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. Der var ved sidste generalforsamling en
opfordring til at genoptage arbejdet, evt. med alternativ finansiering fra de arbejdsmedicinske
afdelinger. Der har dog desværre ikke været ressourcer i bestyrelsen til at prioritere dette arbejde i
året der er gået.
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Arbejdsmedicin deltager i astma-databasen, hvor Jesper Bælum sidder i styregruppen. De fleste
klinikker leverer data til denne, undtagen de klinikker, der kun bruger a-diagnosen dz048B til alle
deres patienter. De klinikker der leverer data lever pænt op til standarderne hvor det er relevant.

Specialeplan og de arbejdsmedicinsk afdelingers placering.
I forbindelse med bygningen af de nye supersygehuse vil en del af de Arbejdsmedicinske afdelinger
efterlades på relativt mindre hospitalsenheder, ligesom Arbejdsmedicin Esbjerg er varslet flyttet til
det mindre sygehus i Grindsted., som er en del af Sydvestjysk Sygehus. I specialeplanen er
forudsætningen for opretholdelse af en Arbejdsmedicinsk hovedfunktion, tæt samarbejde med andre
relevante kliniske specialer, herunder:
 Ortopædisk kirurgi
 Intern medicin: reumatologi
 Intern medicin: lungemedicin
 Dermato-venerologi
 Neurologi
 Psykiatri
Der bør desuden være adgang til neuropsykologisk assistance.
Det vækker bekymring at Arbejdsmedicin efterlades på geografisk isolerede steder, hvor adgangen
til samarbejde om udredningen besværliggøres af geografien og manglende muligheder for at
mødes og konferere patienterne.
AM-PRO
DASAM har de sidste 7 år været med i AM-PRO (www.am-pro.dk). AM-PRO er en formel
paraply-organisation for arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og selskaber.
AM-PRO’s opgaver varetages af et forretningsudvalg bestående af Anders Kabel, IDA
Arbejdsmiljø og Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne. Henrik Salomonsen og Ole Carstensen er
DASAM's bestyrelsesrepræsentanter. I 2019 har YAM og SAP efter forespørgsel blevet tildelt
observatørposter i AM-PRO.
AM-PRO kritiserede i april den brede arbejdsmiljøaftale der blev indgået mellem folketingets
partier, for ikke grundlæggende at styrke den forebyggende indsats, men i stedet satse på mere
tilsyn, skrappere sanktioner og mere generel vejledning, som virkemiddel for et bedre arbejdsmiljø.
I forhold til den forebyggende indsats indeholder aftalen stort set kun en procedure for opstilling af
fælles nationale mål for partssystemets og Arbejdstilsynets indsats:”anvende den fornødne viden”.
AM-PRO har været meget aktiv i strategien for at blive synlige i arbejdsmiljødebatten og deltager
bl.a. i ”focal point”, som er kontakten til Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao og har i 2019 med succes
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afholdt en workshop om forebyggelsen i arbejdsmiljøindsatsen, samt deltaget og blandet sig aktivt i
debatterne om arbejdsmiljø på folkemødet.
Internationalt samarbejde
DASAM deltager i UEMS (Europæisk Speciallægeselskab, Arbejdsmedicinsk sektion) samt i The
International Occupational Medicine Society Collaborative (Internationalt Arbejdsmedicinsk
Speciallægeselskab). Ole Carstensen har repræsenteret DASAM til et møde i IOMSC i Santa Ana
og fortalt om organiseringen af Arbejdsmedicin i Danmark.

Samarbejde med samfundsmedicinerne
Samarbejdet med samfundsmedicinerne har udover samarbejdet omkring de fælles kurser været
begrænset. Der er dog et godt samarbejde mellem de to specialer i Holbæk, som består af en fælles
afdeling med en samfundsmediciner som ledende overlæge. Der er planlagt et møde mellem
DASAMS og DASAM slut marts måned omkring samarbejde om speciallægekurser og
speciallægeuddannelse. Her deltager formændene fra selskaberne og fra kursus- og
videreuddannelsesudvalgene.
Medlemsmøder
Der er afholdt et medlemsmøde siden sidste generalforsamling.


9. oktober: blev der afholdt møde om gravidrådgivning, med fokus på natarbejde, tunge
løft/stående gående arbejde og infektionsrisici. I denne forbindelse blev Armonis gravid
vejledninger opdateret.

DRG
Fremadrettet skal der søges om procedurekoder til de nye højt specialiserede funktioner. Initiativet
til dette ligger hos de afdelinger, som har højt specialiserede funktioner. Da DRG aktiviteten ikke
længere er grundlaget for den økonomiske styring og budgetfastsættelse, har området dog lidt mistet
interessen, hvorfor arbejdet ikke har været prioriteret. DRG udvalget har ikke fundet det
nødvendigt at kommentere på de nye forslag til DRG takster for 2020

Inspektorordningen
Der har i 2019 været inspektorbesøg på Arbejdsmedicinsk afdeling Aarhus (januar) og Arbejds- og
miljømedicinsk afdeling Bispebjerg (oktober). Begge besøg var meget tilfredsstillende.

Ole Carstensen (formand)
Arbejdsmedicin, Universitetsklinik
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Email: olcars@rm.dk
Tlf: 2380 5183

Margrethe Bordado Sköld (sekretær)
Arbejds‐ og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Hospital, Indgang 20 F
Bispebjerg Bakke 23F
2400 København NV
Email: margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk
Tlf:31900315

Hjemmeside
Vores nye hjemmeside fra 2019 arbejdsmedicin.dk, der også kan tilgås fra dasam.dk, ser ud til at
fungere godt. Armoni.dk er siden sidste generalforsamling integreret i denne. Så visionen om at få
en fælles indgang til Arbejdsmedicin i Danmark er lykkedes.

Facebook og Linked-In
Ingen succes. Der er ingen der bruger siden. Alle bestyrelsesmedlemmer har
administratorrettigheder og kan slå ting op. Vi bruger Bitten Dalstrøm til at dele informationer.

Rejselegat:
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling tildelt et rejselegat:
Legatet gik til Janne Julie Møller og Margrethe Bordado Sköld, hoveduddannelseslæger i Region Øst,
mhp. et uddannelsesbesøg ved Public Health Research Institute og Coronel Institute of Occupational
Health, Amsterdam Nederland, april 2020.
De fik også i 2018 et legat til et studieophold ved to bedriftssundhedstjenester i Tromsø, Norge, maj
2019
De vil fortælle om udbyttet af opholdet i Tromsø 2019 under de frie foredrag på årsmødet.

Frister for næste års rejselegater bliver
1. maj 2020 og 1. september 2020

Jubilæumskonference:
DASAM afholder sit 40 års jubilæum ved en konference i Odense den 29. oktober med en
efterfølgende festmiddag. Det foreløbige program bliver udsendt den 5. marts. Der bliver en egen
betaling for selskabets medlemmer på 100 kr. for dagen og 100 kr. for deltagelse i middagen
Økonomi
Da DASAM har været projektbærende gennem ICOEPH har vi måttet ændre på
regnskabsprincipperne og har siden 2017 fået regnskabet revideret hos en autoriseret revisor.
ICOEPH betaler den ekstra udgift, det belaster DASAM's økonomi, fra deres bevilling til projektet.
Foreningens økonomi er belastet af et stort underskud på årsmødet i 2019, hvorfor kontingentet blev
sat op ved sidste generalforsamling. For at imødegå de kommende års udgifter på grund af at
stigende aktivitetsniveau i selskabet, bla. en jubilæumskonference foreslås en kontingentstigning for
selskabets speciallæger, jf. sidste års generalforsamlings beslutning om at bestyrelsen kommer med
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et forslag til et differentieret kontingent, så de vellønnede speciallæger betaler mere end ikkelægelige medlemmer og de yngre læger.

Møde med Arbejdstilsynets direktør
DASAM inviterede i 2019 Arbejdstilsynets direktør og vicedirektør, Søren Khrylmand og Vibe
Westh til at møde. Søren Krylmand kunne desværre ikke deltage. Dette møde var positivt og
lovede godt for et fremtidigt samarbejde. Mødet vil blive gentaget igen i 2020, hvor Arbejdstilsynet
har inviteret til et møde den 28. august.
.
Partnerskabet "Sammen om mental sundhed".
Ole Carstensen og Pia Ryum er aktuelt DASAM's repræsentanter i samarbejdet. Arbejdsmedicin,
Odense, Bispebjerg og Herning har i 2019 stillet sig til rådighed med oplæg på på mentale
sundhedsdag. https://www.danmarksmentalesundhedsdag.dk/. Dette arrangement gentager sig hvert
år. I 2020 den 8. oktober.
Andet
Caroline Curtz er udpeget til at være DASAM's repræsentant i Dansk Allergologisk selskabs
bestyrelse. Caroline har som repræsentant for DASAM deltaget i Regionernes høringsmøde om
tilrettelæggelse af Allergologisk fagspecialistuddannelse for speciallæger i tilgrænsende specialer.
DASAM har støttet ICOH Statement Preventing Tuberculosis Among Health workers
Formanden har deltaget i et møde på den Franske ambassade for medlemmer af det franske senats
socialudvalg, og fortalt om arbejdsmedicinens organisering i Danmark
Formanden og sekretæren har deltaget i et møde i beskæftigelsesministeriet omkring fremtidens
arbejdsmiljøforskning og AMFF nye forskningsstrategi, og DASAM har efterfølgende sendt et
høringssvar, med de anbefalinger om prioriteringen af forskningen fra DASAM's side
Sekretæren og næstformanden har deltaget i et møde med Dansk selskab for Almen medicin
omkring øget samarbejde.
Næstformanden har deltaget i "De lægevidenskabelige selskabers møde om dimensioneringsplanen"
En arbejdsgruppe under DASAM har skrevet et høringssvar til Sundhedsstyrelsens reviderede
retningslinjer for svangre omsorg
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DASAM ønsker at støtte en planlagt ICOH konference i Odense i 2022 om arbejdsmiljø i
landbruget, som medarrangør, hvor Erik Jørs er tovholder og Vivi Schlünssen og Ole Carstensen er
med i både organisationsgruppen og den videnskabelige gruppe

Sidst, men ikke mindst, vil bestyrelsen gerne rette en varm tak til alle de aktive DASAMmedlemmer, som på forskellig vis har ydet en stor indsats i årets løb – og benytte lejligheden til
endnu engang at takke Årsmødeudvalget for, at vi igen kan være sammen om et lærerigt og sjovt
årsmøde.

På bestyrelsens vegne
Ole Carstensen, formand
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Årsberetning videreuddannelsesudvalget 2019
Udvalget består af PKL Ann Kryger, PKL Anette Kærgaard, PUF Gert Thomsen, afd.læge Tine Malling,
afd.læge Mette Lausten Hansen, HU-læge Signe H. Boudigaard, HU-læge Margrethe B. Sköld og HU-læge
Janne Julie Møller
Udvalget har i arbejdet med målbeskrivelsen siden efteråret 2017 mødtes fysisk. I 2019 blev det til 4 gange.

Revision af målbeskrivelsen
Vi er nu stort set i hus med målbeskrivelsen, som er blevet kortet væsentligt ned, og der er tillagt nye
kompetencer og kompetencevurderingsmetoder.
Der er udarbejdet 3 kompetencekort (herunder en refleksiv rapport) i introduktionsuddannelsen og 12
kompetencekort i hoveduddannelsen (herunder 2 stk delte kompetencekort mellem sideansættelserne og
den arbejdsmedicinsk ansættelse).
Det arbejdsmedicinske projekt er erstattet af den arbejdsmedicinske forskningsopgave bestående af en
kritisk litteraturgennemgang, som skal udmunde sig i en statusartikel/Armoni vejledning. Endvidere skal der
udarbejdes en skriftlig kortfattet dokumentation af udvælgelseskriterier for og diskussion af kvaliteten af de
studier, der ligger til grund for statusartiklen/Armoni vejledning.
Etablering af H-forløb
Videreuddannelsesudvalget har via DASAM sendt et forlag til alternativ finansiering af H-forløb til Det
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen, i det det har været svært at indfri de
forhåndsaftaler der har ligget med de forskellige afdelinger i sideuddannelsen, både på baggrund af
økonomi og manglende kontinuitet af H-læger. Vi har derfor foreslået at pengene følger uddannelseslægen.

Dimensioneringsplan for speciallæger 2021-2025
Videreuddannelsesudvalget forudser at der vil blive et øget behov for arbejdsmedicinske speciallæger gr.
det aktuelle politiske fokus på ulighed i sundhed, hævning af pensionsalderen (herunder behov for bedre
arbejdsfastholdelse og TTA) samt tilkendelse af seniorpension, som arbejdsmedicinerne har budt ind på.
Men aktuelt vurderes det tilstrækkeligt med aktuelle uddannelseskapacitet.

17. januar 2020
Janne Julie Møller
Formand

Årsberetning for årsmødeudvalget 2019
Udvalget består af følgende
 Rasmus Halskov, psykolog (Aalborg)
 Lone Donbæk Jensen, afdelingslæge (Aarhus)
 Mette Lausten Hansen, afdelingslæge (Aarhus)
 Ole Carstensen, overlæge og DASAM formand (Herning)
 Inger Schaumburg, Arbejdsmedicinsk speciallæge
 Mathilde Baumann, Introduktionslæge (Holbæk)
 Margrethe Bordado Skjöld, HU-læge (Region H)
 Nanna Hurwitz Eller, overlæge (Bispebjerg)

Årsmøde arbejdet
Udvalget har mødtes fysisk eller pr. videokonference 5 gange. Det første møde foregik sammen med
udvalget for planlægning af jubilæumstemadagen efterår 2020.
Fokus har været på at skabe et relevant og vedkommende program for alle årsmødedeltagere indenfor
vores kernearbejdsområde forebyggelse. Vi har arbejdet under den økonomiske ramme, at alle udgifter til
årsmødet udelukkende afholdes af deltagerbetalingen, denne hæves derfor til kr. 2700.
Der er desuden arbejdet med opsætning af elektronisk evaluering af årsmødet, samt videreførelse af
vejledningsdokumenter til årsmødearbejdet.

På vegne af udvalget
24. januar 2020
Mette Lausten Hansen
Formand

Beretning for ARMONI 2019.

Redaktionsgruppen har bestået af Camilla Helene Borup, Niels Kjærgaard Jørgensen, Ole
Carstensen, Gitte Jacobsen, Daniel Navy Ditlevsen, Jesper Rasmussen, Poul Frost og Jakob
Bønnelykke.
Redaktionsgruppen har nu repræsentanter fra alle de arbejdsmedicinske afdelinger med undtagelse
af Århus.
Det praktiske arbejde er udført af den faglige redaktør, Ole Carstensen. Der er en kontrakt der
gælder for de næste 2 år til udløbet af 2021, hvor der skal findes anden redaktør.
Den faglige redaktør er ansvarlig over for DASAM’s bestyrelse vedrørende det faglige indhold,
økonomi og tekniske drift af ARMONI samt tildeling af adgang og instruktion af brugere og
bidragsydere. Det er de arbejdsmedicinske afdelinger, der betaler driften af systemet. DASAM’s
bestyrelse har vedtaget, at øvrige aktører blandt arbejdsmiljøaktører kan bidrage og dermed få
adgang til Armoni. Socialmedicinsk afdeling, Frederiksberg har ønsket en adgang til siden, hvor de
kan uploade egne kliniske vejledninger og retningslinjer. Disse vejledninger kan selvfølgelig også
tilgås af arbejdsmedicinere. Dette har fungeret fint i godt to år. Socialmedicinsk afdeling betaler et
administrationsgebyr for at kunne gøre brug af Armoni.dk
Der har kun været afholdt et møde i redaktionsgruppen i 2019.
Vejledninger
Der er nu i alt 55 vejledninger, og der er aktivitet i forhold til udarbejdelse af 12 nye vejledninger,
så der indenfor de næste år vil være 69 vejledninger. Der er pr. 1. jan 23 vejledninger (mod 24
sidste år), der burde have været revideret. Forfatterne er blevet rykket. Der sker en vis afgang fra
aktiv tjeneste indenfor specialet og udfordringen er at finde nye ansvarlige for de allerede
eksisterende vejledninger. Vi har en aftale med de ledende overlæger om at arbejdet med
udarbejdelse og revision af vejledningerne er højt prioriteret arbejde på afdelingerne, og det er
begyndt at gå bedre med at afdelingerne prioriterer arbejdet. Der er også enighed om at alle
klinikker skal bidrage til udfærdigelse af vejledninger og der arbejdes med en omfordeling, som
allerede har haft resultater, så at Ålborg og Holbæk har fået ansvar for et stigende antal. .
Opfordringen til at det er læger i hoveduddannelses stillinger som får ansvar for revision og
udarbejdelse af vejledningerne er begyndt at slå igennem. Det er en oplagt kompetenceudvikling
for de yngre læger under supervision af en speciallæge at være ansvarlig for en klinisk
vejledning, som både er værdifuldt på deres CV, og som kan give nogle krydser i portofølgen.
Derfor er det stadigvæk en opfordring at alle HU læger i deres uddannelsesprogram får lagt
en Armoni opgave ind.
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Tabel: Status på Vejledninger
Antal af
Rækkenavne
Status
Opdateret og Publiceret
Skal genlæses af forfatter efter review
Skal revideres
Skal reviewes
Skal udarbejdes
(tom)
Hovedtotal

Tabel over hvilke afdelinger der har påtaget sig ansvaret
Rækkenavne
Bispebjerg
Esbjerg
Herning
Holbæk
Novozymes
Odense
Ålborg
Århus
(tom)
Hovedtotal

Antal af
Bispebjerg
18
6
27
9
1
3
8
10
82
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34
7
23
5
12
81

Drift
Armoni.dk er blevet en del af dasam.dk og har fået et nyt CMS program "worldpress". Vi har haft et
professionel bureau til at varetage overflytningen, ligesom det nu bliver hostet og vedligeholdt med
sikkerhedskopier og opdateringer hos samme bureau. Det øger driftsudgiften med ca 3500 kr over
de næste år, men da der er opsparet et overskud, får det ikke betydning for betalingen til Armoni.
Besøgstal
En del af ARMONI er offentlig. Da vi har fået nyt CMS system, der ikke har statistik funktion, kan
vi ikke længere følge med i antallet af besøgende og populære sider.
Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. Det er Sydvestjysk Sygehus regnskabssystem, der håndterer
økonomien, betaler regningerne og indkræver pengene fra de arbejdsmedicinske klinikker.
Regnskabet viser et akkumuleret overskud på kr. 236.872.

På redaktionsgruppens vegne
Ole Carstensen
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Dasams kursusudvalg
Beretning 2019
Medlemmer: Milene T Madsen, Gitte H Jacobsen, Luise M Begtrup, Iben B Jacobsen og Gert Thomsen
Der er i 2019 afholdt følgende kurser:
Individuel risiko formidling og presse - 2 dage - Harald Meyer
TTA - 2 dage – Peder Skov - Nyt
Eksponering 3+2+2 dage – Gitte
Evalueringerne har gennemgående været gode, for TTA kurset meget fine. Det ser ud til at ramme, hvor der
er behov for mere viden/kompetence
Det er i den forbindelse foreslået, at der laves en kursusdag i introuddannelsen om ”Lovgivning om
beskæftigelsesindsatsen”. Denne dag skal i givet fald have samme status som AT/AES dagen
Den aktuelle fordeling mellem kurser, vi afholder selv, og kurser vi har med samfundsmedicinerne er 15
dage/15 dage. Der er i udvalget tankere om at hjemtage yderligere, men vi afventer, de planlagte drøftelser
mellem de to selskaber
Gert Thomsen
Formand

