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8. september 2022 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse fredag den 3. juni on line teams møde 13.30-15.00 
 

Deltagere: Harald Meyer (HM), Inger Schaumburg (IS), Gitte Jakobsen (GJ), Sorosh Taba (ST), Astrid 
Rosenkilde Eskildsen (ARE), observatør for YAM. 

Afbud: Margrethe Bordado Sköld (MBS), Pernille Melander (PM), Milene Torp Madsen (MTM). 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

Sorosh blev valgt. 

ST skriver referat. 

2. Opfølgning fra sidst. 

IS orienterer om status på Eksponeringsregisteret, specielt 

om kontakten til politikere i Beskæftigelsesudvalget i 

Folketinget. Der har været kontakt til S, SF, Enhedslisten, 

R, V, K og DF. 

IS har talt med Lennart Damsbo (S), Christian Juhl 

(Enhedsl) og assistent for Anne Honore’ Østergaard (V). IS 

har opfordret til et møde. Vi kan senere overveje foretræde 

for Beskæftigelsesudvalget. Her skal en professor helst 

deltage. 

PM oplyser: NAP er blevet endegyldigt godkendt som 

netværk af Dansk Psykologforening (deraf NAP i stedet for 

SAP). Vi havde konstituerende møde 2. maj, hvor der blev 

valgt ny formand, Daniel Ditlevsen fra klinikken i Odense, 

samt ny kasserer, Charlotte Gadegaard fra klinikken i 

Herning. Et medlem er udtrådt, Lene Bech Jeppesen, og to 

er nyvalgte, Charlotte Gadegaard og Karen Tinghus (også 

Odense). Enighed om, at det for nuværende ikke giver 

mening at vælge en observatør til DASAM da PM er i 

bestyrelsen. 

Derudover har vi samarbejdet om og fået trykt debatindlæg 

i Politiken, omhandlende begrænset adgang til behandling 

for patienter med tilpasnings/belastningsreaktioner. 

IS forsøger at aftale 

møde inden sommer og 

foretræde efter 

sommerferien. 

3. Underarbejdsgruppe D under SST om specialernes 

fremtid. 

Næste møde med SST 10. august 2022. Arbejdsmedicin 

har indsendt forslag til model 1 for at kvalificere andre 

speciallæger til at arbejde på en samfundsmedicinsk 

institution. Samfundsmedicinerne har flere model forslag, 

med bl.a. fokus på folkesundhed.  
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Som situationen ser ud nu, virker det ikke til at arbejdet i 

arbejdsgruppen vil medføre ændringer for det 

arbejdsmedicinske speciale og organisering. Med forbehold 

for at arbejdet ikke er færdigt endnu. 

Ingen behov for medlemsmøde aktuelt jf. ovenstående.  

Vedr. navneskift tages det efter denne arbejdsgruppe er 

færdig med sin gode arbejde. Måske behov for mere 

indhold omkring hvad navneændringen hvor ”miljømedicin” 

rent faktisk vil betyde. 

4. Referat fra seneste møde. 

godkendt 

Sættes i skabelon, på 

hjemmesiden og sendes 

ud til alle (MBS) 

5. DASAM oplæg om arbejdsskader og politiske 

forhandlinger (IS, MBS, HM) efter møde med DA 

Der er et politisk ønske om at revidere 

arbejdsskadesystemet. Der har været tekniske drøftelser 

mellem arbejdsmarkedets parter, KL, Regionerne og 

Beskæftigelsesministeriet det seneste år.  

Fokus er at arbejdsskadesagerne kan behandles hurtigere 

og mere sammenhængende, at flere kan bevare deres 

tilknytning til arbejdsmarkedet og at niveauerne i 

erstatningerne revurderes. DASAM forslår at AES kunne 

bede om en ydelse, således at arbejdsmediciner, evt. i 

forbindelse med en speciallægeerklæring, kan 

iværksætte/medvirke tiltag rettet mod arbejdsfastholdelse 

(fx deltage i rundbordssamtaler/virksomhedsbesøg).  

Det skriftlige oplæg fra DASAM vedlægges som bilag til 

referatet. 

HM sender oplægget til 

arbejdsmarkedets parter, 

KL, Regionerne og 

Beskæftigelsesministeriet. 

Desuden Lægeforeningen. 

6. Delt DASAM repræsentantskab i Uddannelsesregion 

Øst 

 

Bestyrelsen støtter forslaget om at DASAM’s 

repræsentantskab deles i Uddannelsesregion Øst. Jonathan 

Aavang Petersen sidder således i ansættelsesudvalget og 

MBS i uddannelsesrådet fremadrettet. 

MBS videregiver besked. 

7. DASAM repræsentant til WHO ekspertgruppe 

 

WHO vil nedsætte et Technical Advisory Group on 

Occupational Burden of Disease Estimation og har spurgt 

DASAM om mulige deltagere. HM skriver til nogle 

professorer/forskningsansvarlige overlæger i faget og til 

Bitten så alle i DASAM får tilbuddet om at melde sig. 

HM sender mail rundt til 5 

kollegaer og til Bitten så 

folk selv kan melde sig 

8. Rejselegat Amsterdam (Margrethe og Janne) 

anmodning om øgning til 12.000 kr. pga. uventede 

ARE skriver til MBS om at 

slå rejselegatet op så 
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ekstraomkostninger 

 

Bestyrelsen godkender at budgetoverskridelsen på 2000 kr. 

dækkes. 

 

medlemmerne kan 

ansøge. 

9. Ny målbeskrivelse.  

Bestyrelsen sender spørgsmål/kommentarer til den nye 

målbeskrivelse til HM som vil samle dem og sende dem 

videre til relevante udvalg 

Bestyrelsen læser og 

skriver til HM inden for 

den næste uge. HM 

sender inputs til Janne 

Møller. 

10. Økonomi/regnskab                                                                    

GJ har fået adgang til konti. Vil arbejde på at få adgang til 

DASAM’s e-boks for kasserer og formand.  

GJ forsøger at få adgang 

til e-boks 

 

11.  Invitation af udvalgsformænd 

 

Vi vil invitere Armoni redaktøren til næste 

bestyrelsesmøde. 

HM skriver til Armoni 

redaktøren 

12. Næste møder 

19.08.2022 kl. 13.45 

Årshjulet skal på dagsorden til august mødet. 

23.09.2022 kl. 13.45 

 

HM sender invitationer 

ud. 

13. Nyt fra YAM og SAP/NAP  

YAM afholder temadag d. 07.11.22 om psykosociale 

arbejdsmiljø. Afholdes formentligt i Århus. 

 

14. Eventuelt 

Regnskab for Årsmøde 2022 forventes fremlagt på næste 

møde. Lægeforeningen har glemt at rykke for manglende 

betaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 


