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10. december 2021 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 10. december på Teams (virtuelt) 
 

Deltagere: Harald Meyer (HM), Zara Ann Stokholm (ZAS), Inger Schaumburg (IS), Gitte Jakobsen (GJ), Sorosh 
Taba (ST), Margrethe Bordado Sköld (MBS) og Pernille Melander (PM, observatør for Arbejdspsykologer), 
Astrid Rosenberg Eskildsen (ARE, observatør for YAM). Gert Thomsen (formand for Kursusudvalget) er gæst. 
Afbud: Milene Torp Madsen (MTM) 

 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

seneste: Margrethe, Sorosh, Harald, Inger, Zara, Inger, Zara. 

Zara 

2. Status fra Kursusudvalget. Der skal skaffes 3 nye 

medlemmer af Kursusudvalget (Milene, Iben og Luise 

stopper). Gert er inviteret. 

Der er afholdt 2 kurser, pressehåndtering og TTA i år, har ikke 

set på evalueringer. HM fortæller at pressehåndteringskursus 

er gået godt med positive tilbagemeldinger på kurset. 

Eksponeringskursus i efterår 2022, er søgt til SST, først 

tilbagemelding når finansloven er på plads. 

Delkursuslederne bør mødes og koordinere emnerne i 

kurserne for at undgå overlap. 

Milene, Iben og Luise trækker sig. Gert og Gitte er fortsat 

tilbage. Gert træder ud af formandsposten. 

Ligeledes ønske om at der kommer flere kræfter i 

eksponeringskurset som medarrangører. Evt. overtager 

Bispebjerg toksikologimodulet. 

Janne Møller og Naomi Rosenberg tager over for nuværende 

kursusleder for TTA. 

 

Der er påtænkt at 

delkursuslederne 

mødes til januar 2022. 

Gert og Gitte skriver 

om hvad udvalget 

handler om. HM og 

ARE sender herefter 

ud og reklamerer for 

udvalget til de 

relevante medlemmer. 

Påtænker at rekruttere 

flere medlemmer 

under Årsmødet. 

3. Opfølgning fra seneste referat – og beslutning om at 

give underskudsgaranti på 10.000 kr til Årsmøde 2022! 

Betale ca. 800 kr til vingaver til oplægsholdere på 

AES/AT dag for YAM’ere? 

Der gives underskudsgaranti til Årsmødet.  

Arbejdsmedicinske klinikker, der sender introlæger til AES/AT 

dag bør betale for rejseudgifter, logi og vingaver. Måske 

tidligere brugte ”Holbæk-model” kan bruges (arrangerende 

afdeling lægger ud og sender regninger rundt til de afdelinger 

som har haft medarbejdere som deltagere). 

Der er nu udvalgt 3 fokuspunkter, der tilføjes referatet. 

Referatet er godkendt. 

 

 

 

MBS sender referat til 

Bitten. 

4. Årsmøde 2022 og Generalforsamling 2022 

IS: programmet er næsten færdig – der sendes invitation i 

december. Tema i år ligger under verdensmålene med social 

IS laver et udkast til 

dagsorden til 

generalforsamling. 

Punktet skal bl.a. 
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ulighed og klimaforandringers indgreb på helbred. Det vil 

koste 2.800 per medlem. Oplægsholdere har meldt tilbage. 

 

Årsmødet 2023 er fastlagt til 29.-30. marts 2023. 

 

Revisor er bedt om udkast på årsregnskab senest d. 1. februar 

2021. 

 

 

indeholde punkt om 

hvem, der er på valg i 

bestyrelsen. 

Kassér og bestyrelsen 

skal tage stilling til 

kontingentstørrelse. 

5. Underarbejdsgruppe D under SST om specialers fremtid 

(Margrethe, Anette Kærgaard, Harald) 

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

Der skal diskuteres 5 punkter med fokus på fremtiden: 

1. Opgavevaretagelse 

2. Specialernes størrelse og patientgrundlag 

3. Samarbejde med andre specialer 

4. Fagområder i tilknytning til specialer 

5. Teknologisk udvikling 

Gruppen vil argumentere for at det fortsat bliver et klinisk 

speciale lokaliseret til sygehus med klinisk samarbejde. 

Ligeledes samarbejde med virksomheder, 

arbejdsmiljørådgiver, mm. 

 

 

HM sender udkast til 

PowerPoint slides ud til 

Bestyrelsen efter 

mandag d. 

13.12.2021.  

6. Proces for register for AM-målinger (Inger og Harald) 

IS og HM har haft møde med repræsentanter fra DI og Dansk 

Arbejdsgiverforening. De har 19.000 medlemsvirksomheder.  

Overordnet positive, men medlemmer er i forvejen trætte af 

registreringer. 

IS har talt med STAMI, som har 100 virksomheder der lægger 

data ind i det norske register. BST bidrager til at målinger 

lægges ind. Herudover, lægges der egne målinger ind fra 

projekter og forskning. Der gives 3.000.000 årligt til 

registeraktivitet, opdatering og udvikling. Kemi, røg og gas 

eksponeringer. 

Der skal tænkes omkring politisk og økonomisk støtte til 

projektet. 

 

Næste skridt er at IS 

kontakter 

arbejdsmiljørådgiver 

og tale med dem. 

HM vil kontakte AT. 

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

ARE er kommet med udkast til politik, som er gældende i de 

områder, hvor man ikke er dækket ind af afdelinger.  

Således i DASAM regi fx ved Årsmøder, speciallægekurser 

mm. 

Vil kigge på Lægeforeningens politik og strømline.  

 

ARE strømliner og 

sender nyt udkast. 

8. Allergologi-arbejdsgruppe – modulspecialister (Harald) 

Gruppe nedsat fra regionerne – tanke om at flere speciallæger 

(arbejdsmedicinere, lungemedicinere, dermatologer og ØNH-

læger) vil tage dele af specialistuddannelsen uden at skulle 

tage hele det 2-årlige fagområde-forløb. Det tænkes at der 

laves moduler, så der kan til vælges enkelte moduler. 

Ligeledes mulighed for besøg på tværs af faggrupper, fx 1-2 

ugers ”fokuseret ophold” på arbejdsmedicinsk afdeling. Der er 

skrevet til ledende overlæger omkring dette, og der afventes 

tilbagemelding. 
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9. Nyt fra YAM og SAP/… (Astrid, Pernille) 

Intet nyt. Håber at kunne afholde temadag d. 13. januar. 

 

10. AM-PRO, nyt fra. (Margrethe og Harald) 

Ingen møde siden sidst. 

 

11. Rejselegat 

Deadline var 1/12. Der er ikke kommet ansøgere. 

 

12. Synlighedspris 

Er sendt rundt. Der er kommet indstillinger. 

ST vil samle alle 

indstillinger efter 

deadline i januar 2022 

og sendes til 

Bestyrelsen. 

13. Invitere udvalgsforpersoner  

1. Janne Møller, Videreudd. Udvalget – inviteret til 

januarmødet)  

2. Der findes ingen regelmæssige møder for 

arbejdsmedicinske inspektorer. Der findes et årligt 

møde for alle specialer. Inspektorer i arb.med er 

listet på DASAM hjemmeside. MBS har været på 

besøg ved hudafdeling, OUH november 2021.  

Der vil mangle juniorinspektorer inden længe både i 

uddannelsesregion Øst og Nord. DASAM skal indstille 

nye til SST. 

 

ZAS kontakter 

introlæge i Nord. MBS 

og HM vil finde en i 

Øst. 

Punktet tages på til 

Årsmødet. 

14. Evt.  

  

 

15. Næste møde 

Næste online møde 14/1 kl. 12.30-14.30. 

Vi aftaler et fysisk møde 11/2 kl. 10-14 med frokost sammen i 

Odense. 

 

  

 

Med venlig hilsen 

Zara Ann Stokholm 

 

 

 

 

 


