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23.september 2022 

Referat 

 

Møde i DASAMs bestyrelse fredag den 23. september online Teams møde 13.45-15.30 
 

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

 Aktion 

1. Valg af referent: 

Milene Torp Madsen 

MTM skriver referat. 

2. Orientering fra Fælles cheflægemøde d.16.9.2022 

 

Seniorpensions patienter- Der henvises stadig en del 

til arbejdsmedicin. Fælles holdning er at disse 

afvises da det hører til socialmedicin. Der blev rejst 

spørgsmål om de henvises til arbejdsmedicin, fordi 

socialmedicinerne ikke får afdækket tilstrækkeligt. 

Dette uvist indtil videre, og bør afklares før vi evt. 

tager sagen op om arbejdsmedicin også bør bistå i 

sagerne. 

 Vedr. Anmeldelser til AES/AT- gerne skrive kort om 

udsættelsen i skemaet og da AT ikke får journalen. AT 

bruger det nu aktivt i prioritering af tilsyn. Der var 

spørgsmål til om hvordan blodbly svar sendes til AT, det 

vidste AT ikke. 

 

 Forslag om national eksponeringsdatabase:Databasen er 

foreslået at ligge i NFA regi. 

 

 Arbejdsmiljørådet: Det blev drøftet om DASAM har en 

repræsentant der kan stille op til arbejdsmiljørådet. 

Annette Pagh Rosenthal er medlem nu som SSTs 

repræsentant. Men der kunne være andre (DASAM 

repræsentant9 der kunne deltage og bidrage med viden 

til brug for ministeren.  

  

 

 

Hvis henvisningerne 

får et stort omfang. 

Bør antallet opgøres, 

og derfra tage stilling 

til hvordan vi 

adresserer det drøftes 

igen på dec.- 

bestyrelsesmødet. 

 

 

AT- og vil finde ud af 

dette og vende 

tilbage. 

Hvordan hvornår? 

 

 

 

 

HM vil tage en 

uformel snak med 

sundhedsstyrelsen 

3. Godkendelse af og opfølgning fra sidste referat. 

Referat godkendes 

 

MBS sender rundt via 

Bitten. 

 

 

 

 

 

4. Kursusudvalget: behov for ny formand og 

medlemmer                                                                 

HM opfordrer Gert 

Thomsen til at 
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Der er kun rekrutteret 1 nyt medlemmer til udvalget (fra 

BBH). Afdelingerne skal bakke op om det mhp. at få nye 

medlemmer således så de får fri til mødet. Der foreslås at 

nyuddannede speciallæger inviteres til møde og deltagelse i 

udvalget. 

DASAM kan være behjælpelige mht at give lidt penge til 

middag mm. 

Det drøftes om det kunne være relevant at tilbyde 

pædagogisk opkvalificering. Det via lægeforeningen eller 

sundhedsstyrelsen. 

 

indkalde til et møde 

med nyuddannede 

speciallæger og 

delkursusledere. 

Gitte vil drøfte dette 

med Gert og evt nye 

medlemmer. 

 

5. Repræsentant til videns råd for forebyggelse 

DASAM indstiller professor Ole S Mortensen 

 

HM orienterer OSM 

6. Klinisk miljømedicin- Miljøstyrelsen vil nedsætte et 

koordinationsudvalg: 

Forslag til Brev fra Miljøudvalget/DASAM gennemgås:  

Her foreslår vi at DASAM bliver repræsenteret i udvalget, 

samt at Paula Hammer kunne være deltager i 

koordinationsudvalget. 

 

 

Tilføjelse i brevet at 

den kliniske 

miljømedicin 

varetages på de 

arbejdsmedicinske 

klinikker. 

Gør det tydeligt at 

det både er DASAM 

og Miljøudvalget der 

underskriver brevet 

HM kontakter SST. 

7.   Revision af speciallægeuddannelse 

Arbejdet i undergruppe D er nu færdig. Den endelige rapport er 

sendt til Gruppe 2 i revisionsarbejdet. 

Overordnet anbefales   at skal der kigges på hvordan den 

samfundsmedicinske videreuddannelse skal forbedres og løftes. 

Både i fht socialmedicin og med indarbejdning af 

”folkesundhedsmedicin”, samtidig som administrativ medicin 

skal bevares. 

Arbejdsmedicinsk videreuddannelse anbefales at opgraderes på 

det miljømedicinsk område, samt at arbejde på rekruttering til 

specialet.  

 

Emnet skal sættes på 

dagsorden igen på 

DASAM-

bestyrelsesmøde når 

forslaget er vurderet 

politisk. 

Janne Møller inviteres 

med til mødet i 

november evt virtuelt 

Formål med 

deltagelse af Janne er 

at drøfte: hvordan 
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Det afventes at det Nationale råd for lægelig videreuddannelse 

vurderer forslagene  inden det kommer i politisk høring ved 

årsskiftet. 

opgraderes 

miljømedicin 

8. Årsmødet 

Program udkast på vej-  

Dag 1-emne Miljømedicin (PFAS og Grindsted cases) og risiko-

kommunikation  

Dag 2- Individuel risiko rådgivning bl.a v. Morten Willert 

Anders Kabel- oplæg om master uddannelsen 

Alle: byd ind med 

forslag til 

oplægsholdere 

PM: Pernille får 

kompetencedokument 

på som punkt til 

ledende 

overlægemøde forud 

for årsmøde i 2023. 

9. Møde med Lægeforningens formand Camilla Ratcke 

og Direktør Torben Buse, 5.9.2022, HM, IS og MBS 
deltog 

Følgende punkter blev drøftet 

 Forebyggelse, fastholdelse og rummelig 

arbejdsmarked – vi mener arbejdsmedicin kan 

bruges mere  

 Lad arbejdsmedicin aflaste almen praksis i 

arbejdsrelaterede problemstillinger 

 Revision af den lægelige videreuddannelse - status 

 Arbejdsmedicin tidligere ind i arbejdsskadesager 

(fastholdelse/TTA) 
 Nationalt register for målinger 

Der var generelt opbakning fra lægeforeningen til at DASAM 

arbejder på at få arbejdsmedicin mere på banen i ovenstående 

problemstillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Emner til næste gang og fremadrettet 

Fastholdelse og rekruttering- 

Hoveduddannelses stillinger der bliver ikke besat 

Er der initiativer der kan hjælpe/facilitere at I- 

stillingskandidater bliver i specialet? Af mulige årsager 

nævnes frygt for manglende slutstillinger, lang og 

vagtbelastet sideuddannelse, mindre variation i arbejdet 

end tidligere (mere patient og produktion på afd), lang 

transport m.m. 

Sorosh: Der kigges på om der kan laves I stilling i ”dele 
blok” mellem Århus- Aalborg. 

 

Kan man overveje 

mere systematisk 

evaluering af ansatte 

i I-stillinger for at få 

mere viden om 

årsager til at de ikke 

søger HU stilling? 
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Synlighedspris  

Årsrapporterne 

YAM -status 

 

ST rundsender 

Synlighedspris 

indstillingsmail 

 

 

Henvisninger om 

seniorpension drøftes 

i december. 

Dorthe Goldschmidt 

(forperson DASAMS) 

inviteres til møde i 

februar 2023 

11.  

 Reform af arbejdsskadesystemet  

Der diskuteres politisk om arbejdsmedicin har en rolle i 

reformen af arbejdsskadesystemet. Den nye aftale blev 

færdig d.d. og der er lagt optil at der skal nedsættes en 

teknisk arbejdsgruppe som skal kigge på bedre fastholdelse 

for borgere med arbejdskader. Arbejdsmedicin kunne have 

en rolle i dette og DASAM bør være repræsenteret i 

gruppen.  

 

 

 

 

HM vil skrive til de 

relevante parter mhp 

at opfordre til at 

DASAM medtages i 

arbejdsgruppen. 

12. Årshjul (Milene) 

 

 

Kort gennemgang af årshjul for bestyrelsen i DASAM 

 

 

MTM sender revideret 

årshjul ud 

13. DASAM- møde fysisk i november i Odense forslag 

 

MTM finder pris fra 

Grand på forplejning 

14.  

Nyt fra PAM- intet nyt 

 

15. Nyt fra YAM  

YAM temadag afholdes på BBH d.7.november. Temaet i år 

er Psykosocialt arbejdsmiljø. Der spørges ind til evt. 

overlap med HU kursus i eksponeringer. Dette kan ikke 

udelukkes, men deltagere på YAM temadag er også intro og 

afd.læger m.fl. 
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16. EVT-  

 Har der været ansøgninger til 

arbejdsmiljøpuljen?Bispebjerg- Holbæk Initiativ 

sammen med Arbejdsmiljørådgivere: Mødes om 

mulighed for et projekt sammen som pilot. 

 

 Orientering fra Harald fra møde med nordiske 

arbejdstilsynslæger i Helsinki 25.-26. august, hvor 

der blev drøftet følgende emner: 

Allergisk alveolit 

Vibrations induceret skader 

Finland: 

Ca. 60 % af ansatte er knyttet til en bedrift læge  

Problemer på genbrugsstationer med 

Skimmelsvampe og Kviksølv i lysstofrør 

Norge: 

6 læger ansat i Arbejdstilsynet- Gennemgår klager, 

prioriterer opgaver for de tilsynsførende 

Livsstilsindsats på arbejdet- husk ikke at nedprioritere 

fokus på arbejdsbetingede sygdomme 

 

 
Facebook opdatering fra mødet 3 ” highlights” 

Forslag: 

1. Miljømedicin- opkvalificeres i den arbejdsmedicinske 

videreuddannelse. Der skal proces i gang i DASAMS 

bestyrelse og Videreuddannelsesudvalg mhp.  udvikling 

af denne del af speciallægeuddannelsen.  

Der arbejdes bl.a. på at DASAMs Miljømedicinske 

udvalg repræsenteres i nyt koordinationsudvalg i 

miljøministeriet. 

 

2. Foranlediget af DASAM diskuteres det politisk om 

oprettelse af database for arbejdsmiljømålinger. 

Desuden arbejdsmedicineres potentielle rolle i reform af 

arbejdsskadesystemet ifm øget fastholdelse efter en 

arbejdsskade. 

       

3. Problemstilling med besættelse af HU- stillinger  

       Er der initiativer der kan hjælpe/facilitere at I-   

       stillingslæger bliver i specialet? 

 

 

MTM spørger hos 

CRECEA om der er 

kontakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTM lægger det på 

Facebook siden når 

emnerne er godkendt 

af bestyrelsen. 

 


