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Referat af møde i DASAMs bestyrelse, den 12.02.2021 på Video (UDKAST) 

 

Deltagere DASAM: Harald Meyer (HM), Zara Ann Stokholm (ZAS), Henrik Salomonsen (HS), Inger 
Schaumburg (IS), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Lene Bech Jeppesen (LBJ) 

Afbud: Signe Hjuler Boudigaard (SHB).  

 Aktion / beslutning 

1. Valg af referent: - måske Zara? (seneste referenter var Signe, 
Henrik, Lene, Inger, Henrik, Signe, Margrethe) 

ZAS skriver referat. 
Bestyrelsesreferater sendes 
ud til DASAM medlemmer 
via Bitten Dalstrøm 

2. Opfølgning på seneste referat: - Politiken henvendelse om 
Epi-lovudkast 
 
 

 

Observatørposten fra SAP vil 
gerne bibeholdes og der er 
udpeget en ny kontakt.  
Henvendelsen fra Politiken 
er videresendt til 
infektionsmediciner. 

3. Skal vi gå i pressen om visirer/halv-visirer på 
arbejdspladser? En mere på søgning? 
HM har henvendt sig til SSI omkring anvendelsen af 
værnemidler. Der er kommet et svar fra Brian Kristensen 
afsnitsleder, overlæge, PhD Central Enhed for 
Infektionshygiejne, som umiddelbart ikke er interesserede i at 
ændre på deres vejledninger omkring anvendelsen af visir. Der 
foreligger sparsomt dokumentation, specielt omkring 
hage/halve visir. 

HM påtænker at sende en 
pressemeddelelse omkring 
anvendelse af visir, hvor det 
frarådes at der på 
arbejdspladser med ansatte 
og kunder anvendes visir og 
især hage/halve visir. 

IS kommenterer på 
pressemeddelesen efter 
Harald laver endnu en 
litteratursøgning. 

4. Status for Jubi-møde, Årsmøde, medlemsmøde slut ’21 om 
social ulighed?  
Programmet for jubilæumsmødet er færdiggjort. HM åbner 
mødet sammen med en videohilsen fra lægeforeningens 
formand Camilla Rathcke. Synlighedsprisen for 2019 uddeles.  
 
Årsmødet- programmet er godt på vej. 16.-17. september. 
 
Ikke yderligere planer omkring medlemsmøde om social 
ulighed. 

 

Jubilæumsmødet: MBS 
sørger for at sende invitation 
og program ud til DASAMs 
medlemmer. IS sender 
budget til ZAS. 

Årsmødet: IS sender budget 
til ZAS. 

 

5. Tilbagemelding fra workshop 25/1 i LVS om specialernes 
fremtid – hvad gør vi fremadrettet? (HM/Anette Kærgaard) 
HM og Anette Kærgaard deltog i mødet. Viftet af områder var 

HM vil kontakte LVS omkring 
en tidslinje. 
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meget brede. Arbejdsgruppe 2 har planer om at lave en 
undergruppe med overvejelser om sammenlægning af specialer 
mhp. mere fleksibilitet. Her er samfundsmedicin og 
arbejdsmedicin specifikt blevet nævnt. Der er ingen 
udmeldinger om en tidslinje.  
En evt. sammenlægning af Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin 
er diskuteret ved YAM, hvor det ses som en styrke med en 
common trunc. 

 

HM vil kontakte 
videreuddannelsesudvalget 
og bede dem om at samle 
tankerne omkring en evt. 
sammenlægning og hvordan 
vi kan påvirke en evt. 
kommende proces, og 
derved få indflydelse.  

Derefter kan det tages med 
til en evt. ekstraordinær 
generalforsamling. 

6. Mentorordning (Inger, Zara)  
IS har rettet dokument til efter tidligere input. Indeholder nu 
alle faggrupper. Evt. evaluering om 1-2 år. 
 

IS vil være formidler af 
kontakt mellem mentor og 
mentee.  

Sendes til Bitten mhp. videre 
formidling. 

7. Brev til Danske Regioner (Udkast til brev ved Inger, 
kommentarer fra os og ledende overlæger)  
Er rettet til. 

HM sender ud til ledende 
overlæger med henblik på 
kommentarer med 3 ugers 
responstid.  

Brevet gøres efterfølgende 
færdigt og sendes til Danske 
Regioner til maj. 

8. Status på kasserer-overlevering og muligt nyt 
regnskabssystem (Zara), Erik Jørs overtager netbank fra 
Flemming  

ZAS har fået adgang til konto. Regninger for 2020 er sendt til 
revisor. Der er aftalt ikke at anvende et specifikt 
regnskabsprogram. Erik overtager kontorettigheder fra 
Flemming. 

ZAS kontakter revisor 
omkring tilbagemelding på 
budget inden første april. 

9. Arbejdsmedicin og andre aktører (via AM-PRO), og 
refleksioner over generalforsamlingsreferat (vedhæftet) 
Invitation til Arbejdsmiljøkonference og workshops er 
rundsendt. MBS holdt oplæg om arbejdsmedicinens rolle i 
arbejdsmiljøforebyggelse ved medlemsmøde i IDA arbejdsmiljø 
d. 9. feb., i forlængelse af artiklen i AM-PRO debatoplæg. 
Udmeldingen fra AM-PRO er at arbejdet med fokus på 
forebyggelse, herunder frugterne af debatoplægget,  vil 
fortsætte. 

 

10. Ulighed i sundhed, status for nyt DASAM-udvalg 
(Margrethe, Inger)  
Der er forskellige meninger i hvordan man skal tage fat i emnet. 
Bestyrelsen spørges ind til en mere klar definition af hvilken 
form for social ulighed gruppen skal beskæftige sig med.  
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Bestyrelsen tænker at fokus for udvalg mod social ulighed i 
sundhed bør tage udgangspunkt i personer, der har relation til 
arbejdsmarkedet. 

11. Me Too – nyt fra Lægeforening? Udkast fra Harald? 
Udskydes! 

 

12. Hvad vil vi med vores nyhedsside (Nye lærerbøger mv?) og 
Facebook-side? 

Der foreslås at der kan 
reklameres for indsendelse 
af bøger mv. til anmeldelse. 
Hvis dette bliver aktuelt kan 
der sorteres i 
henvendelserne.  

Bestyrelsen vil foreslå mulige 
anmeldere. 

13. Eventuelt – inklusive næste mødedatoer 

Eksponeringsregister v/ IS. 
JEM v/ ZAS. 
Næste møder 26/3, 15/4. 

 

 

Referent ZAS 19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


