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15. april 2021 

Referat 

 

Møde i DASAM’s Udvalg for Social Ulighed i Sundhed den 20. januar 2021 videomøde 
 

Deltagere: Anders Ingemann Larsen (AIL), Ole Steen Mortensen (OSM), Flemming Lander (FL), Olaf Christen 
Jensen (OCJ), Margrethe Bordado Sköld (MBS) og Inger Schaumburg (IS). 

Afbud: Marianne Kyndi 

 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

 

 

Is referent 

2. Velkomst og præsentationsrunde. 

Forud for mødet var tilsendt dagsorden og bilag samt oplæg fra 

AIL og en model for social ulighed (mekanismer og 

interventionspunkter) fra Finn Diderichsen. 

 

 

3. Alliancen mod social ulighed, orientering.  

MBS orienterede om den nationale alliance mod social ulighed 

som DASAM er medlem af. Vi skal som medlem udvælge 

fokusområde, sætte mål og afprøve løsninger samt bidrage 

med konkrete initiativer. Alliancen forventer at holde to møde 

i 21 – et i april og et i efteråret. Margrethe deltog i møde om 

social ulighed i sundhed for ulige interesseorganisationer på 

Christiansborg i efteråret 20, hvor der var meget fokus på 

forebyggelsesmuligheder i tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi 

kan blive inspireret af et indlæg Altinget af næstformand i 

3FTina Christensen og Lægeforeningens formand Camilla 

Rathcke fra 15.9. (Vedhæftet) 

 

 

4. Diskussion af form og rammer for udvalget. 

Vi drøftede, hvordan vi ser social ulighed i arbejdsmedicinsk 

perspektiv. Modellen kan bruges til at se forebyggelses 

muligheder. Vi drøftede forskellige tilgange og grupper 

Personer på arbejdsmarkedet, personer udenfor 

arbejdsmarkedet, indvandrere, vandrende arbejdstagere, 

ulighed i behandling, rehabilitering og forebyggelse, 

arbejdsulykker, ulighed i Covid smitte bla. Plejehjem, 

sundhedsvæsen, buschauffører. 

Is spørger Henrik 

Kolstad om projektet 

Cobra hos ansatte i 

Region Midt. 

Is spørger NFA om de 

har viden om 

faggruppers 

smitterisiko 

Ole sender kopi af 

artikel af Kirsten Nabe 

om social ulighed og 
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Vi vil se på de strategier der ligger om arbejdsmiljø – om de 

inddrager social ulighed. 

Vi vil undersøge hvilke forskere der undersøger Social Ulighed. 

OSM vil give reference til lærebog samt overveje hvilke 

personer i arbejdsmedicin, der forske i social ulighed. 

Vi vil prioritere at lave et indlæg om social ulighed i Covid 

smitte: 

- Arbejde, boligformer, uddannelse, smitterisiko og 

håndteringsmuligheder og hvordan arbejdsmiljø og 

arbejdsmedicin kan bruges til forebyggelse. Anders vil lave 

et oplæg indenfor den næste uge og rundsende til alle 

måske med udgangspunkt i plejesektoren. Overveje 

kontakt til Torben Hulman FOA. 

  

faggrupper samt angst 

for Covid. 

Olaf læser den danske 

strategi (trepartsaftale 

fra 2020) og EUs 

arbejdsmiljø strategi. 

På dagsorden næste 

gang. 

Anders laver indlæg 

der cirkuleres om en 

uge (27. januar) 

5. Strategier for håndtering af relevante sager. 

DASAMs bestyrelse ser gerne at udvalget forholder sig til 

løbende sager og via bestyrelsen kommer med forslag til 

håndtering eller svar. 

Feks. Høringssvar til Epidemiloven, som netop er afsendt. 

(kopi af svar vedlægges) 

 

6. aktuelle sager. 

Vi glemte at forholde os til et muligt medlemsmøde om Social 

Ulighed. 

Sættes på dagsorden 

næste gang 

7. Næste møde. 

Om 14 dage. Margrethe sender mødeforslag. Helst kl. 14. 

 

8. Eventuelt.  

  

  

  

 

Med venlig hilsen 

Inger Schaumburg 

 

 

 


