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2.juni 2022 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse fredag den 22. april on line teams møde 10 - 11.30. 
 

Deltagere: Harald Meyer (HM), Inger Schaumburg (IS), Gitte Jakobsen (GJ), Milene Torp Madsen (MTM), 
Margrethe Bordado Sköld (MBS), Pernille Melander, Astrid Rosenkilde Eskildsen (ARE), observatør for YAM. 

Under punkt 2 deltog psykologerne Morten Willert og Rasmus Halskov og under punkt 3 Anette Kjærgaard. 

Afbud Sorosh Taba. 

 

 Aktion 

1. Valg af referent: 

Inger blev valgt. 

Inger skriver 

referat. 

2. Efteruddannelse og målbeskrivelse for psykologer i 

arbejdsmedicin. 

Morten og Rasmus gennemgik et forslag til systematisk 

efteruddannelse og målbeskrivelse for psykologer i 

arbejdsmedicin. Det følger psykologforeningens retningslinjer, 

og er vedtaget af SAP. DIAS vedhæftes.  

De vil forelægge forslaget for de ledende overlæger på AMK. 

Der skal afsættes tid og penge til indsatsen. De vil evt. 

forelægge for Danske Regioner og SST. De opfordres til at 

inddrage udveksling mellem flere klinikker og ophold hos 

Arbejdstilsynet. 

DASAM bakker op om systematisk efteruddannelse til 

psykologer. 

  

 

 

3. Underarbejdsgruppe D under SST om specialernes 

fremtid og medlemsmøde 25. april herom. 

Harald, Margrethe og Anette fremlagde forløbet og 

udfordringerne i arbejdsgruppe D. Der er fremsendt et 8 

siders notat om specialet Arbejdsmedicin. Der er givet en flot 

tilbagemelding fra SST om, at specialet er afgrænset og at 

kompetencer og opgaver er tydeligt beskrevet. Der skal 

holdes et bilateralt møde mellem Samfundsmedicin og SST, 

med fokus på Socialmedicin. Man har ikke diskuteret modeller, 

og derfor er der ikke behov for et medlemsmøde 25.april. 

Man skal have beskrevet miljømedicin bedre. Der hører 

sammen med Arbejdsmedicin, men kompetencer, opgaver og 

Harald skriver til de 

ledende overlæger om 

Miljømedicin, som skal 

defineres 

landsdækkende, 

opgaver, kompetencer, 

videreuddannelse, etc. 
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funktioner skal beskrives bedre. Harald skriver til de ledende 

overlæger om dette. Kommissoriet for arbejdsgruppen synes 

overhalet, idet alt synes at være til diskussion. Nyt møde i 

begyndelsen af maj. Usikkert om der bliver et ekstra møde. 

Arbejdet skal forsat være færdigt til juni 2022. 

Der kan fortsat blive tale om common trunk, måske fælles 

dele og gode muligheder for at skifte spor. Det er ikke drøftet. 

Medlemsmøde udskydes. Jesper Rasmussen er orienteret. 

  

4. Referat fra seneste møde. 

godkendt 

Sættes i skabelon, på 

hjemmesiden og 

sendes ud til alle 

(MBS) 

5. Årsmøde 2022 

IS fremlagde gruppens arbejde. Evalueringen viser mange 

positive kommentarer. Poster seancen er for klemt efter 

middag. Vi har besluttet at lægge den før middag sammen 

med drink. Pauser for korte. Der arbejdes med sundere 

mellemmåltider. Dag 2 ønskes kortere. Vi overvejer at afslutte 

30 til 60 min. Før sidst. Vi fastholder DSB, da vi får god 

service. Nogle skal fortsat bo på Nyborg Strand, men vi vil 

lave en rotationsordning. Psykologer skal gerne bidrage til det 

fælles tema, så vi er samlet om årsmødet. Miljømedicin bliver 

tema på dag 2. Dag 1 måske eksponering og årsagsvurdering. 

Dette tema er også interessant for psykologer. 

Oplæg om Masteruddannelsen indgår i GF på Årsmødet. 

Vi regner med et overskud. Vil gerne bruge overskud på 

udenlandske oplægsholdere. Regnskab for 2022 årsmøde 

forventes klar til næste bestyrelsesmøde. 

DASAM godkender 

brug af overskud til 

udenlandske 

oplægsholdere. 

DASAM tager 

orientering til 

efterretning. 

HM sætter årsmøde på 

dagsorden. 

6. Arbejdsmiljøpuljen. 

HM og MBS vil holde møde med Jan Steenhard om 

samarbejdsmuligheder for de to AMKer på Sjælland om 

Arbejdsmiljøpuljen. De afventer tilbagemelding. 

Måske skulle der findes en løsning for hele landet. 

HM og MBS spørger 

Jan Steenhard om han 

vil tage et initiativ til 

landsdækkende møde 

efter sommer. 

7. DA’s forespørgsel om arbejdsmedicinernes mulige rolle 

ved fastholdelse af personer efter alvorlig 

arbejdsskade. 

Det aftales, at den bedste løsning er at foreslå et møde, hvor 

vi får mere information om, hvad DA’s ønsker drejer sig om. 

Arbejdsmedicinerne har en sådan rolle allerede. 

IS kontakter DA og 

opfordrer til at der 

afholdes et møde 

mellem DA og DASAM. 

HM,MBS og IS 

deltager. 
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Der arbejdes på en ARMONI indstruks om erhvervevne. Milene 

sørger for at lave et kort resume om erhvervsevne. 

MTM sender kort notat 

til HM om 

erhvervsevne. 

8. Årshjul (Milene) 

Milene har forladt mødet. 

HM sætter på 

dagsorden til næste 

møde. 

9. Økonomi/regnskab                                                                    

GJ har ikke fået adgang til konti. Der mangler personlig 

identifikation fra MTM til banken. MTM tager kontakt snarest. 

 

MTM afklarer med 

banken. GJ forsøger at 

få overblik over 

økonomi. 

På dagsorden næste 

møde. 

10.  Eksponeringsregister. 

IS har haft kontakt med S, SF, Enhedslisten og radikale. Har 

hørt fra Christian Juhl og Lennart Damsbo. Der opfordres til et 

møde. Vi kan senere overveje foretræde for 

Beskæftigelsesudvalget. Her skal en professor helst deltage. 

IS kontakter Venstre og konservative. 

11. Næste møde 

Måske skal det ændres. HM skriver ud med flere forslag til 

næste møde 10. eller 3. juni. 

IS søger fortsat 

kontakt med BEUs 

medlemmer. 

 

 

 

HM skriver ud om 

mødetid for næste 

møde. 

12. Eventuelt 

Folkemødet på Bornholm ligger 16.-19. juni. HM er inviteret af 

BAT kartellet for at holde oplæg om Asbest. Vil blive en ekstra 

dag og overveje at deltage hos arbejdsmarkedets parter, NFA 

eller andre. Har overnatning. Måske vil andre deltage. 

HM spørger OC. 

 

Med venlig hilsen 

Inger Schaumburg 

 

 

 

 

 

 

 


