
Møde i DASAMs Udvalg mod Social ulighed i Sundhed 9. september 2021 

 

Deltagere: Inger, Olaf, Anders, Martin og Margrethe 

Afbud: Ole, Janne,  

 

 

   

1. Godkendelse af referat fra 20. maj  

Referatet blev godkendt 

 

 

2. Valg af referent 

Anders 

 

3. Alliancen mod Ulighed i Sundhed: næste partnermøde d. 6. oktober 2021 på Dampfærgevej 22, 2100 

KBH. Tilmelding: Link til tilmelding.<https://tilmeld.kl.dk/netvaerksmoede-okt-2021/conference> 

Handler om børn. Der er ingen af dagens mødedeltagere der deltager d. 6. oktober.  

Andre fra DASAM kan fint deltage! 
Når næste nyhedsbrev fra alliancen kommer, sender vi det til DASAM’s medlemmer med opfordring til 
at komme på en mailliste og få nyhedsbreve tilsendt hvis man er interesseret.  

 

 

4. Status på artikel om arbejdsmedicinens rolle i kampen mod social ulighed, ved MBS 

Margrethe har holdt sommerferie fra dette, tager tråden op nu.  

 

5. Olaf fortæller om transportarbejderes overrisiko for DMII. Kan DASAM synes det er en god idé 

at arbejde med dette forskningsmæssigt og i praksis? Olaf spurgt fmd. Harald. Kan en yngre 

arbejdsmediciner finde interesse i dette. Afventer svar, opflg. Årsmøde. Margrethe bringer til YAM 

generalforsamling. 

Martin foreslår kontakt til Steno Diabetesctr.  

Gruppen finder dette emne helt relevant i arbejdsmedicinen. 

 

6. Børns ”arbejdspladsvilkår” i skolen, ved Janne 

Janne afbud til i dag. Jannes tanke er vi som udvalg også kan tage børns vilkår i 

skolerne/uddannelserne op. Ved tidlige indsatser mhp integrering af sundhed i ”arbejdsmiljøet” vil 

børn opdrages til at et sundt og godt arbejdsmiljø er en selvfølgelighed/værdi. Det gælder hele 

uddannelseslivet og både arbejdsmiljø og sundhedsfremme. En ide kan være at kontakte elever og 

studerendes organisationer ang. evt. samarbejde. 

Afventer at Janne deltager i næste møde. 

 

7. DASAM Generalforsamling, se vedhæftet beretning  

Beretning sendt til DASAM. Vi får en kollega til ved generalforsamlingen at spørge ind til den 

skriftlige beretning mhp at synliggøre udvalget, bl.a. for evt. nye, (yngre) kolleger. 
 

8. Medlemsmøde: Vi byder os ind til næste årsmøde (marts), en hel dag.  

Det skal gerne være med fokus på nogle handlinger (”aktivistisk”) og ikke kun en eksercits i p-værdier 

og evidens.  

Ligeledes skal det være bredt arbejdsmedicinsk og ikke kun med fokus på røg, støj, møg og stress, dvs. 

inkludere sociale forhold, netværk, sårbarhed, uddannelse. 

Kan COVID være en case at lære af (medieret af Morten Sodemann), kan DMII være en anden case (jf 

pkt. 5. ovenfor). 

Udvalget vil gerne deltage/aflaste årsmødeudvalget i planlægning af dagen, samt mediere en 

workshop/dialog med medlemmer mhp udpegelse af fokusområder og konkretisering af indsatser. 

https://www.google.com/url?q=https://tilmeld.kl.dk/netvaerksmoede-okt-2021/conference&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw12NSzY-t8Xa6BoCBDq4d6H


Margrethe kontakter årsmødeudvalg. 
 

9. Evt.:  

Engagere yngre arbejdsmedicinere i udvalget? Se pkt. 7. ovenfor. 

 

10. Næste møde: Margrethe Doodler, bliver primært fysisk møde. 

 


