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15. april 2021 

Referat 

 

Møde i DASAM’s Bestyrelse, den 26.3.2021. 

Deltagere: Harald Meyer (HM), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Zara Ann Stokholm (ZAS), Henrik 
Salmonsen (HS), Signe Hjuler Boudigaard (SHB) Inger Schaumburg (IS). 

Afbud: Lene Bech Jeppesen. 

 

 Aktion 

1. Valg af referent:  

IS 

IS skriver referat 

2. Opfølgning seneste referat. 

Pressemeddelelse om visir/halvvisir har fået megen fin omtale 

i pressen. Det ser ikke ud til at SST har omtalt sagen. 

 

AMPRO. Der arbejdes videre med konkrete forslag til 

videreudvikling af forebyggelse. MBS er med i 

videreudviklingsgruppen, og beretter om følgende 

fokuspunkter fremadrettet: 1) Gå videre med de mange 

kommentarer på debatoplægget ”Et arbejdsliv i 

verdensklasse” fra sidste år. Der forventes workshop indenfor 

specifikke emner, med deltagelse af relevante aktører og 

interessenter. 2) Følge og bakke op om arbejdet med 

etableringen af en arbejdsmiljømasteruddannelse på SDU med 

Peter Hasle som frontløber.  

3) Fortsat øge AMPROs indflydelse på arbejdsmiljørelevante 

organisationer og andet arbejdsmiljøarbejde i DK.  BM 

arbejder p.t. med 2.generationsreformer på arbejdsmarkedet.  

 4) Rekruttere flere medlemmer i organisationen. 

 

  

HS skaffer detaljer om 

uddannelsen, således 

at det kan drøftes på 

næste møde. 

Efterfølgende kan 

Peter Hasle inviteres til 

et senere møde. 

MBS skaffer 

oplysninger om 2. 

generations reformer. 

3.   Status for Jubilæumsmøde og Årsmøde. 

Arbejdsgruppen omkring Jubilæumsmøde har ikke taget stilling til 

aflysning. Programmet klar.  

Årsmødet har stramme afbestillingsregler, som er beskrevet. Der 

sendes rykker ud inden sommerferien. 

  

 

 

 

 

IS sørger for, at 

udvalget drøfter 

aflysning af 

jubilæumsmøde 

afhængig af Corona 

situation og antal 

tilmeldte. 

Udvalget for Social 

ulighed planlægger 

fortsat et 

medlemsmøde til 

efteråret. 
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4. Specialernes fremtid, LVS- materiale vedlagt, videre 

proces under SST-pausen. 

Den virtuelle workshop 26.1.21 som Harald og Anette deltog i 

diskuterede revision af den lægelige videreuddannelse. Der 

ønskes mere fleksibilitet i forløbene. Derfor er der forslag om 

at samtænke flere områder f.eks. samfundsmedicin og 

arbejdsmedicin – måske common trunk eller på anden måde 

for at skabe øget fleksibilitet. Har været drøftet i 

Videreuddannelsesudvalget og i YAM. Begge grupper melder 

åbenhed i forholdt til evt. øget samtænkning, men en egentlig 

diskussion er p.t. vanskelig da der ikke er udmeldt konkrete 

forslag endnu. Processen er udsat et par måneder pga. corona 

situationen. Harald informerer de ledende overlæger, og vi 

skal overveje evt. at holde ekstra GF om sagen - måske 

sammen med Årsmødet. Harald kontakter Helene Probst, SST, 

som har ledet arbejdsgruppe 2. 

HM brev til ledende 

overlæger. 

HM kontakt til SST, 

Helene Probst 

5. Mentorordning. 

Ordningen er sendt ud til alle medlemmer som DASAMmail. 

Der er kommet 1 ønske om at få en mentor. Forløbet 

starter snart. Der er modtaget en kommentar om evt. 

mulighed for gruppedannelse. Dette afvises indtil videre. 

Arbejdsgruppens tre medlemmer er pt. de eneste 

mentorer. Ordningen evalueres om 2 år, med mulighed for 

drøftelse undervejs. 

 IS er kontaktperson 

på mentorordningen. 

6. Brev til Danske Regioner. Svarene fra ledende 

overlæger løbende sendt ud. 

Kommentarerne fra de ledende overlæger viser, at der 

måske ikke er behov for et brev. Måske er det heller ikke 

længere relevant, om den arbejdsmedicinske Klinik fysisk 

er placeret på sygehuse udenfor de store byer. Sagen blev 

rejst på seneste GF, vi drøfter den igen på næste GF. Indtil 

da udsættes yderligere handling. 

Sættes på dagsorden 

ved GF i september. 

7. Status for årsregnskab 2020 og muligt nyt 

regnskabssystem.  

Zara har nu adgang til regnskabssystemet og har haft 

kontakt med revisor. Vi ønsker at få årsregnskabet klar ca. 

1.5.  

Zara og revisor mener ikke der er behov for nyt 

regnskabssystem.     

ZAS kontakter revisor 

om årsregnskab 2020, 

så det kan foreligge 

ca. 1.maj. 

8. Fælles update review database – en klinisk 

opsamling på DASAMs hjemmeside? Oplæg 

Margrethe. 

 

Margrethe fremlagde en ide’ om en database til reviews fra 

daglig praksis i forbindelse med patientarbejde på AMK på 

DASAMs hjemmeside. Hvis der var lavet en oversigt over 

evidensen omkring sammenhæng mellem eksponering og 

Harald og Margrethe 

fremlægger forslag på 

næste 

bestyrelsesmøde. 
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sygdom kunne den bruges igen af anden AMK i udredning 

og dermed lette arbejdet. 

Forslaget blev drøftet. Det aftales at Margrethe og Harald 

til næste bestyrelsesmøde fremlægger et konkret forslag. 

9. Dansk register for objektive målinger af 

eksponeringer i arbejdsmiljøet. Oplæg af Inger sendt 

ud. 

 

Da ikke alle havde læst oplægget fremlagde Inger 

oplægget om et nationalt register. Inger ønsker nedsat en 

intern DASAM- arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 

idéen og igangsætte en proces for alle berørte parter samt 

at få BM med på opgaven. IS går videre med at danne 

arbejdsgruppen, fra DASAMs bestyrelse er Signe, Zara, 

Harald foruden Inger interesseret i at deltage. Henrik ville 

overveje at være med i opstartsfasen. Herudover blev flere 

personer udenfor DASAM nævnt. 

IS arbejder videre og 

forsøger at samle en 

intern DASAM-

arbejdsgruppe til 

opgaven. 

10.  Me Too- Nyt fra Lægeforeningen. 

 

Udsættes til næste møde. 

Sættes på dagsorden 

til næste møde. 

11.  evt. - inklusive næste møde 

 

HS meddelte at der er ansøgt om 3,7 mio. kr. til 

projekt i Nepal. Svar om 1,5 måned.  

Næste møde 21.maj 

kl. 12.30.  

HM indkalder. 

 

Med venlig hilsen 

Inger Schaumburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


