15. april 2021

Referat
Møde i DASAM’s UDVALG MOD SOCIAL ULIGHED I SUNDHED den 11. marts 2021, teams møde.
Deltagere: Margrethe Bordado Sköld (MBS), Anders Ingemann Larsen (AIL), Olaf Chresten Jensen (OCJ),
Inger Schaumburg (IS).
Afbud: Ole Steen Mortensen (OSM), Flemming Lander (FL).

Aktion
Is skriver referat

1. Valg af referent:
IS
2. Fokusområder og ramme for udvalget:
DASAM har på seneste bestyrelsesmøde udtalt følgende:
DASAM’s samlede Bestyrelse tænker, at fokus for udvalget
mod social ulighed i sundhed bør tage udgangspunkt i
personer, der har relation til arbejdsmarkedet.
3. Opgørelse af Covid19 forskning/projekter, som
inddrager social gradient.
MBS har skrevet til de arbejdsmedicinske klinikker. Der er ikke
yderligere relevante projekter i gang.

Det vil være ramme
om udvalgets arbejde
fremover.

IS skriver videre på
AIL’s notat inden
næste møde

AIL notat om COVID og arbejdsmedicin kunne blive sendt til
DASAM’s medlemmer eller blive til et indlæg i ugeskriftet.
Vi drøftede de fremsendte bilag.

4. DASAM’s temadag og årsmøde efteråret 2021
Årsmødet ligger 16.-17. september og temaet er
”Arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse”. IS og MBS er
tovholdere i workshop dag 2 og tænker det er vigtigt, at social
ulighed inkluderes i denne. Vi kan se denne diskussion også
som et oplæg til en temadag om social ulighed, som udvalget
planlægger sidst på efteråret.
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På dagsorden næste
møde.

Vi vil drøfte dette igen næste gang.
5. Arbejdsmiljøportal i DK, hvordan kommer vi videre med
risici og eksponeringer i nogle arbejdsfunktioner med
særlige risici. STAMI som inspiration.
IS besøgte STAMI i april 2019, MBS ligeledes på nordisk
studietur november 2018. IS planlægger et oplæg til
bestyrelsen om et eksponeringsregister til næste møde i
marts.
Der var en drøftelse af forebyggelse ved kontakt til
arbejdsgiver og besøg på arbejdspladsen, som et led i
udredningen af patienter på AMK. Det ville styrke den
praktiske forebyggelse.
Vi drøftede, hvordan vi kunne bidrage til et mere inkluderende
arbejdsmarked, fx at skabe muligheder på arbejdsmarkedet
for sårbare personer med angst og psykiatriske diagnoser.
6. evt.
Martin Lindhart Nielsen har kontaktet IS med et ønske om at
indgå i udvalget. Han inviteres næste gang.

7. Næste møde
MBS indkalder om ca. 1 måned via Teams

Med venlig hilsen
Inger Schaumburg
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Drøftelsen fortsætter
på næste møde.
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