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14. januar 2022 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 14. januar på Teams (virtuelt) 
 

Deltagere: Harald Meyer (HM), Inger Schaumburg (IS), Gitte Jakobsen (GJ), Sorosh Taba (ST), Margrethe 
Bordado Sköld (MBS) og Pernille Melander (PM, observatør for SAP), Astrid Rosenberg Eskildsen (ARE, 
observatør for YAM), Janne Møller (formand for Videreuddannelsesudvalg) er gæst. Milene Torp Madsen 
(MTM) i slutningen af mødet 
Afbud: Zara Ann Stokholm (ZAS) 

 

 Aktion 

1. Valg af referent: GJ 

seneste: ZAS, MBS, ST, HM, ZAS, IS, ZAS  

 

2. Status fra Videreuddannelsesudvalget. Janne Møller 

er inviteret.  

Videreudvalget har arbejdet med revision af 

målbeskrivelsen, der er indsendt i november til 

sundhedsstyrelsen. Afventer svar herfra.  

Stor tak til videreuddannelsesudvalget for den store 

indsats med målbeskrivelsen.  

Stor tak til 

videreuddannelsesudvalget 

3. Opfølgning fra seneste referat, orientering 

 

Enkelte rettelser til referat. ZAS færdiggør med rettelser 

og sender til MBS til hjemmeside og til Bitten.  

Kursusudvalg (GJ): Møde med delkursusledere aflyst. 

Endnu ikke lavet skrivelse om udvalg til reklame for 

medlemmer.  

 

Allergologi-arbejdsgruppe – modulspecialister (Harald):  

Der har været afholdt møde om modulspecialer i gruppe 

for allergi interesserede arbejdsmedicinere (Harald, Gert 

Thomsen og Tanja Carøe deltog) 

Der er nyt møde i næste uge i tværfagligt gruppe (nedsat 

af regioner med deltagelse af repræsentanter fra 

regionerne, DSA, DDS, DLS og DASAM. Deltagere fra 

DASAM: HM og Tanja Carøe (repræsenterer Region 

Sjælland). HM ønsker at udtræde som tovholder for 

DASAM, har ikke tid til at prioritere denne funktion. Der 

arbejdes på at få ny arbejdsmedicinsk tovholder.  

 

Ny finansiering ½ årligt valgfrit halvår NFA (Margrethe): 

Aftale med deling af finansiering mellem NFA, 

uddannelsesregion Øst og de Østdanske 

arbejdsmedicinske klinikker. Der arbejdes nu på de øvrige 

rammer for opholdet. 

ZAS 
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4. Færdiggørelse af referat fra GF i september.  

Sidste version klar til bestyrelsesmødet i februar. 

 

ZAS og HM færdiggør.   

5. Årsmøde 2022 

IS: programmet er næsten færdig og er udsendt som 

second announcement til medlemmerne. 1. dag social 

ulighed, 2. dag klima (fælles tema verdensmålene).  

 

Til efterretning.  

6. Underarbejdsgruppe D under SST om specialers 

fremtid (Margrethe, Anette Kærgaard, Harald) 

1. møde d. 15. december i SST med Brostrøm blevet 

udsat til d. 7. februar. DASAM og DASAMS har forberedt 

oplæg.  

Arbejdsgruppens arbejde skal foreligge i sommeren 2022.  

 

Møde 7. februar 

 

7. Evt. brev til SST om revision af vejledning for 

gravide og Covid-smitte (Harald) 

På anledning fra Grindsted klinikken har vi diskuteret hvordan 

vi skal rådgive gravide i andre sektorer med højt smittetryk, fx 

skole og institutioner.  

Indtil nu har Grindsted og Odense opfordret til at man 

omplacerer ikke-færdigvaccinerede i denne sektor, da man 

vanskeligt kan holde afstand mv, og man ikke kender til 

omikrons effekt på fosteret. 

Holbæk har svaret at man opfordrer til revision af 

vejledningen, dog uden specifikke forslag. 

Fra Bispebjerg forslås at SST reviderer vejledningen så det 

beskrives at muligheden for individuel rådgivning om særlige 

forholdsregler også kan gælde tilsvarende sektorer med 

sammenligneligt smittetryk, som fx skoler og institutioner. 

Men ikke inddrage +/- vaccination i teksten, da vi ikke har 

viden om risikoen med og uden vaccination. 

Dansk Selskab for gynækologi og obstetrik har forespurgt 

SST, der fastholder anbefaling.  

Det vedtages at vi skriver til SST og opfordrer til at vejledning 

revideres.  

IS og MBS skriver til STS 

8. Udkast om Me Too politik? (Astrid m.fl.) 

ARE har fremsendt nyt udkast til politik om krænkende 

handlinger i DASAM og YAM. Fint oplæg, der vedtages 

med aftale om at SAP medtages i overskrift.  

 

 

Vedtaget.  

ARE medtager SAP.  

9. Synlighedspris (Sorosh) 

Der er kommet 3 gode indstillinger. Tildeling besluttet. 

Prisen uddeles til DASAM’s generalforsamling i marts.  

 

10. Nyt fra YAM og SAP/… (Astrid, Pernille)  
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YAM: Netop afholdt vellykket temadag om toksikologi 

(praktisk tox. ved Niels Ebbehøj, CB group om 

skimmelmålinger, Iben Brock Jacobsen om klimakammer)  

SAP: Har været med ved at udvikle målbeskrivelse for 

hvilke kompetencer, der er brug for ved ansættelse som 

psykolog på arbejdsmedicinske klinikker.  

SAP: Efterspørger deltagelse af psykologer til intro ved AT. 

Velvillighed til. SAP kan kontakte Luise Begtrup angående 

mulighed for dette. Forespørgsel kan evt. medtages til 

årlige møde mellem AT og ledende overlæger samt 

DASAM.  

11.  Nyt om eksponeringsregister (Inger og Harald)  

HM haft kontaktet AT, der ikke ønsker at mødes for at 

diskutere forslag.  

Der arbejdes fortsat på det politiske aspekt.   

 

12. AM-PRO, nyt fra, inkl GF 2/2. (Margrethe og Harald) 

Der er tilkommet to nye medlemmer som vil øge 

medlemsindtægterne. DASAM foreslår uændret 

kontingent.  

Der er overvejelser i gang vedrørende en ny formand da 

Anders Kabel ønsker at videregive opgaven. 

 

13. Forebyggelsesudvalg (Margrethe) 

Udvalg besluttet ved årsmødet 2021. 10 har tilmeldt sig 

udvalg. MBS tovholder, indkalder til virtuelt møde inden 

næste årsmøde.  

MBS indkalder 1. virtuelle 

møde 

14. Rejselegat 

Ingen ansøgere.  

Vi skal huske at reklamere 

om muligheden ved 

Årsmøde. Der bliver ikke 

holdt oplæg da der var 

ingen ude og rejse i 2021. 

15. Evt.  

Runde omkring hotline funktionen på afdelingerne.  

  

 

16. Næste møde 

11/2 kl. 10-14 i Odense.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Gitte Højbjerg Jacobsen 

 

 


