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23. februar 2022 

Referat 110222 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 11.februar 2022 i Odense. 
 

Deltagere: Harald Meyer (HM), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Zara Ann Stokholm (ZAS), Gitte Jakobsen 
(GJ), Milene Torp Madsen (MTM), Inger Schaumburg (IS) 

Afbud: Astrid Rosenberg, Pernille Melander Thorsen, Sorosh Taba 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

IS 

IS laver referat 

 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

Harald forsøger stadig at få en ny tovholder til allergologi 

arbejdsgruppe. 

 

HM finder ny tovholder 

Referat godkendt 

3. Status for årsmøde 2022.  

Is orienterede. Cirka 85 tilmeldte. Program næsten færdigt. Vi 

lægger op til velkomstdrink og 4 glas under middagen samt en 

drink i vognporten resten for egen regning. Udvalget 

undersøger, hvordan det lader sig gøre med DSB. Der regnes 

ikke med underskud. Der skrives ud om posters og frie 

foredrag. Frist 20. februar. 

Årsmødeudvalg og 

udvalg for social 

ulighed fortsætter 

arbejdet. 

IS er i årsmødeudvalg 

IS og MBS er i udvalg 

mod social ulighed. 

 

4. Status for Generalforsamlingen i DASAM. 

Generalforsamling: Harald ønsker genvalg som formand. Zara, 

Margrethe og Inger ønsker alle genvalg. Årsberetning er 

kommenteret på mail. 

Forslag til dirigent: Henrik Salomonsen alternativt Ole 

Carstensen. Forslag til referent: Tine Malling alternativt 

Marianne Kyndi. 

Ekstra punkt til dagsorden: Politik om krænkende handlinger i 

DASAM, YAM og SAP/NAP. Forslag til fremlæggelse af Astrid. 

Regnskab gennemgået. Zara retter henvendelse til Revisor 

med rettelser. Budget for 2022 gennemgået. Zara færdiggør. 

Kontingent foreslås uændret. 

Der mangler folk i Årsmødeudvalg fra Sjælland, samt i 

kursusudvalget, hvor der kun er 2 personer tilbage. 

HS kontakter dirigent 

og referent. 

HM skriver til ledende 

overlæger, professorer 

og YAM om mulige 

kandidater. 

MBS kontakter Astrid. 

IS færdiggør 

dagsorden. 

Zara retter 

regnskabstekst 

sammen med revisor. 

Budget laves færdigt. 
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5. Velkomsttale til Landbrugskonferencen: OHS in 

Agriculture 21.8.22 om aftenen. 

Det drejer sig om en ICOH konference, der afholdes på FYN 

med Erik Jørs som tovholder. IS holder talen som 

næstformand i DASAM. Inger får ide’er fra alle i bestyrelsen. 

Talen bør indeholde historier fra landbruget, FN’s verdensmål, 

prekariatet, sprogproblemer, intet kendskab til 

arbejdsmiljøregler, gravides arbejdsmiljø fylder meget. 

IS laver oplæg. Gitte 

kontaktes om konkrete 

historier. 

IS tager kontakt til 

Erik Jørs. 

6. Undergruppe D under SST om specialernes fremtid. 

Anette Kærgaard, Margrethe og Harald indgår i arbejdet for 

DASAM. Derudover er Tine Malling og Ann Lyngberg udpeget 

fra regionerne. Arbejdet er blevet stærkt forsinket pga. 

Corona situationen, men deadline ser ud til at være fastholdt 

til juni 2022. Det ønskes drøftet hvor mange specialer der er 

behov for, øget fleksibilitet, muligheder for at skifte speciale 

og fokus på hvad der er patienter og borgeres behov i 2040. 

Der er 4  arbejdsgrupper, hvor især gruppe 1 og 2 arbejder 

med disse rammer. DASAM er repræsenteret i undergruppe D 

under arbejdsgruppe 2, vedrørende fremtiden for specialerne 

Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin, men kun som 

rådgivende. Ved første møde blev specialerne præsenteret 

(7/2 2022.). Bestyrelsen har fået materialet. Der var 5 

spørgsmål, der skulle besvares. De skal nu se på en gammel 

rapport/diskussionsoplæg fra 2014 fra DASAM/DASAMS – 

hvad der er relevant, og hvad er forældet. På næste møde i 

april skal der diskuteres fremtidige modeller for specialerne. 

Sidste møde bliver nok omkring 9.maj 22.  

Der skal afholdes medlemsmøde mellem 19. april og 9. maj 

mhp orientering og input til arbejdet inden sidste møde. Vi 

spørger led. Overlæge Jesper Rasmussen, om det kan 

arrangeres på OUH. Milene og Inger er arrangører sammen 

med AMK Odense. Margrethe laver den endelige indkaldelse 

og får sendt ud gennem Bitten. 

IS kontakter Jesper 

Rasmussen om 

mulighed for 

medlemsmøde på OUH  

helst 25.4. eller 21.4. 

kl. 10-15, så der er 

plads til diskussion. 

Milene og Inger 

arrangerer mødet i 

samarbejde med AMK 

Odense. 

Margrethe sender 

endelig invitation ud 

gennem Bitten 

 

7. Nyt fra YAM og SAP/NAP (Astrid og Pernille). 

Begge fraværende. Margrethe har siden skrevet til Astrid, og 

hun svarer, at der ikke er noget nyt. 

 

8. Nyt om eksponeringsregister. 

Harald og Inger har haft møde med FH og DA/DI. Harald har 

talt med AT (på AM-PRO møde). Der arbejdes nu med kontakt 

til beskæftigelsesordførere i de politiske partier.  

Milene aftaler møde med Crecea’s direktør Jacob Storck. Siden 

vil vi kontakte foreningen af arbejdsmiljørådgivere og måske 

en større virksomhed. 

Inger kontakter de 

politiske partier for 

møde. 

Milene arrangerer 

møde med Jacob 

Storck. 
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9. Arbejdsmiljøpuljen og udeblevne ændringer om 

arb.med. 

AT/Ministeriet/politikerne har ikke ønsket at afsætte en 

mindre del af  arbejdsmiljøpuljen, som AMK kunne ansætte 

læger/psykologer for til løsning af arbejdsmiljøproblemer i 

mindre virksomheder . Vi kan stadig samarbejde med 

Arbejdsmiljørådgiverne, hvis de ønsker det, 

virksomheden/AM-Rådgiveren søger så om pengene. Harald 

kontakter ledende overlæger, om de har ressourcer til at 

indgå i samarbejde med arbejdsmiljørådgiverne, inden vi gør 

mere. 

Harald skriver til de 

ledende overlæger om 

muligheder for 

samarbejde. 

10. AM-PRO, nyt fra generalforsamling. 

Margrethe orienterede fra GF. Hun er valgt til næstformand. 

Milene bliver DASAM repræsentant i AM-PRO, men først med 

funktion fra sommer 22. Margrethe spørger Astrid om hun vil 

være YAM repræsentant, som takker nej, men vil forhøre sig 

med YAMs bestyrelse om en anden. Der kommer ny 

hjemmeside snart. Debatoplægget bruges fortsat som basis 

for arbejdet. 

Dansk Selskab for Fysioterapeuter i Arbejdsliv og 

Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv har 

meldt sig ind i AM-PRO. 

 

Margrethe har spurgt 

Astrid. Vi afventer et 

nyt navn fra YAM. 

Milene er DASAM’s 

repræsentant i AM-

PRO fra sommer 22. 

 

 

 

  

11. Planlægge møde med Lægeforeningens formand. 

Hun kommer til Årsmødet i marts. 

 

 

12. Næste møde. 

Årsmødet 9.-10. marts. Vi er enige om, at bestyrelsesmøde i 

frokostpausen er svært, og at vi så ikke får tid til at snakke 

med medlemmerne. 

Vi holder næste møde virtuelt fredag 11. marts kl. 14-15, hvor 

vi skal konstitueres og følge op på GF. 

 

 

13. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Referent Inger Schaumburg 
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