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9.december 2022 

Referat 

 

Møde i DASAM’s bestyrelse den 9.december 2022 på Teams (virtuelt) 

 

Deltagere: Harald Meyer, HM, Inger Schaumburg, IS, Pernille Melander Thorsen PM, Gitte Højberg 
Jacobsen, GJ, Astrid Rosenberg Eskildsen, ARE (observatør fra YAM), Margrethe Bordado Sköld, MBS 

Afbud: Milene Torp Madsen, Sorosh Taba 

 Aktion 
1. Valg af referent: 

 Valg af referent (seneste: Inger, Milene, Pernille, Sorosh, Inger, Astrid, 

Gitte, Margrethe) 
 

MBS skriver referat 

2. Referat fra sidst (opfølgning): 

Intet yderligere til referatet fra mødet i november. 

 

 

 Rekruttering til Kursusudvalget; nyt om møde d. 25/11 med 
nyuddannede speciallæger og delkursusledere (Gitte) 

Forslag om at delkursuslederne fremover skal indgå i kursusudvalget for at sikre at 
udvalget har nok og kvalificerede medlemmer. Enighed om dette.  
Dette giver følgende nye medlemmer fra delkurserne: Harald Meyer, Zara 
Stokholm, Erik Jørs, Anja Huusom, Paula Hammer, Sofie Bünemann, Janne Møller, 
Tanja Korfitsen Carøe, Margrethe Bordado Sköld. 
Fremadrettet skal der diskuteres om der skal et miljømedicinsk kursus ind i 
rækken. 

 

 Møde med Steffen Bohni NFA (expo-database) 

NFA har også arbejdet henimod en eksponeringsdatabase efter 
DASAMs forslag. Der er aftalt møde mellem DASAM og NFA d. 
12.januar 2023 

 
 
 Psykologers AT virksomhedsbesøg Nord 

Psykologer i Nord-midt må ikke være med ud på AT tilsyn, trods at 
dette er en mulighed i Syd og Øst. HM har talt med direktør Sine 

Frederiksen om hvorfor, og om at åbne muligheden for tilsynsbesøg i 
midt-nord, hun ville undersøge sagen og vende tilbage. 
 

 

Referatet godkendes, MBS 
lægger ud på hjemmesiden 
og sendes rundt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

HM, MBS, Vivi Schlünssen 
deltager fra DASAM 

 

 

HM vil rykke Sine 
Frederiksen for afklaring. 
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 Indstilling til Vidensråd for Forebyggelse 

DASAM havde valgt at indstille professor Ole Steen Mortensen. Han 

endte desværre ikke som en af de nyudpegede medlemmer. 
 

 
3. Meddelelser/opfølgning 

 Ida arbejdsmiljø har forespurgt om DASAM ikke vil videreformidle 
relevante nyheder fra dem på DASAMs hjemmeside. Dette accepteres. 

 

MBS som er webmaster vil 
fremadrettet videreformidle 

4. Arbejdsmiljøklagenævnet, udpegning af arbejdsmedicinske medlemmer 

Ved lov skal der egentlig være en af hvert køn i nævnet. Aktuelt er 

Annette Kærgaard og Ellen Pedersen medlemmer og disse ønsker at 
genopstille.  
 

Evt. forslag om andre 
egnede kandidater sendes til 
HM. 

5. Økonomi –status (Gitte) 
Det ser fornuftig ud. Årsmødet er som sædvanlig den store udgift. Indtægter: 
380 000 dkk, Udgifter indtil videre 299 00 dkk. 

GJ taler med revisor og 
udarbejder udkast til 
DASAMs regnskab inden 
mødet i februar 

6. Årsmøde 2023 

 1.announcement udkast, budget og ansvarsområder er 

rundsendt(Inger) 
o Regnskab 2022: Overskud på 46 120, der mangler en sidste 

afregning på 2777 dkk for oplægsholderudgift.  

o Budget 2023: Med aktuelt budget for 2023 forventes 
overskud på 17750. Der forventes afgift på 2600 i år for 
deltagelse hele mødet. 

o Spændende og flot sammensat program.  
Dag 1: PFAS og risikokommunikation.  

Dag 2: Årsagsvurderinger ved Psykiske problemstillinger og 
ved Allergi og astma. 

 

 

GJ og forperson Mette 

Lausten i 
årsmødeudvalget vil 
gennemgå regnskabet for 

2022 sammen mhp 
endelig godkendelse. 

Der bemærkes få pauser 
eftermiddag dag 1, IS tager 
dette med tilbage til 
udvalget. 

7. Generalforsamling 2023 (dagsorden (se udkast)) 
Gitte, Sorosh, Milene, Harald er på valg. Gitte og Harald genopstiller, Sorosh 
genopstiller måske. Der bliver således 1-2 ledige pladser i bestyrelsen. 

 Udkast bestyrelsens beretning (HM) 

 

 

 

HM skriver videre på 
beretningen, diskuteres til 
næste møde. 

Is og Pernille arbejder videre 
med indkaldelsen til GF 

8. Krav til den arbejdsmedicinske forskningsopgave  
Henvendelse fra PKL Ann Kryger uddannelsesregion Øst. 
Drøftelse om hvorvidt man bør kunne meritgodkende projekter som er 
udfærdiget prægraduat /> 5 år. Skal man være forskningsaktiv under HU? Skal 

Videreuddannelsesudvalget 
bedes diskutere sagen og 
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det med til GF? Evt. merit skal afklares i løbet af det første arbejdsmedicinske 
ophold.  

 

komme med nogle konkrete 
forslag. 

MBS tager det med til 
udvalget. 

9. Synlighedspris (Sorosh) 
Frist 20/12.  

ST samler indstillinger ind. IS 
sørger for pokal og MBS for 
diplom.  

10. Nyt fra YAM (Astrid) 

YAM temadag blev afholdt i november, vellykket fagligt og socialt 
arrangement med fin opbakning. 

 

 

11. Nyt fra PAM  (Pernille) 

Opfordrer til at der kommer flere medlemmer i PAM, ingen psykologer fra 
BBH og Holbæk. 

HM og MBS forhører sig hhv 
BBH og Holbæk 

12. Næste møde Afholdes på Teams  
6.januar 2023 

13. Eventuelt 

Stigende forekomst af skønsmænd forespørgsel. Der er typisk få speciallæger 
der melder sig. På det seneste har der været flere tilfælde hvor disse har 
meldt fra, hvorfor det nogle gange mangler tilbagemeldinger. 

Forespørgsel om DASAM vil sponsorere deltagelse til Tox-kursus. Med Anja 
Huusom og Paula Hammer som tovholdere planlægges afholdelse af 2 dages 
toksikologi kursus forår 2023, inspireret af eksponeringskurset for H-læger, 
udbudt til alle interesserede. Der vurderes at kurset har relevans for meget af 
det daglige arbejde som arbejds og miljømediciner, men at det naturlige ville 
være at afdelingen betaler kursusudgifter. DASAM har, og vil fremadrettet 
fortsætte med, bestræbt sig med at prioritere medlemsmøder og støtte til 
faglige arrangementer som kommer mange medlemmer til gode/favner 
bredt. 

Glædelig Jul og tak for et godt bestyrelsesår! :) 

 
HM skriver til de ledende 
overlæger og forhører sig 
om der kan rekrutteres flere 
til opgaven. 

 

HM giver besked. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen, 

Margrethe Bordado Sköld 


