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DASAM’s bestyrelses skriftlige årsberetning 2012-2013 
 
DASAM’s bestyrelse har i denne periode bestået af Vivi Schlünssen (formand), Ane Marie Thul-
strup (næstformand), Anders Ingemann Larsen (kasserer), Tine Rubak Erichsen (sekretær) samt 
Peder Skov, Ole Carstensen og Erik Jørs. Som repræsentant for YAM har dels Gitte Jacobsen, dels 
Paula Hammer deltaget som observatører i bestyrelsen. 
 
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen mart 2012. Formændene 
for DASAM’s udvalg har deltaget i mindst ét bestyrelsesmøde, hvor udvalgenes aktiviteter har væ-
ret drøftet. 
 
ARMONI 
Der henvises til særskilt beretning. ARMONI er fortsat forankret ved AMK i Esbjerg med Ole Car-
stensen som redaktør. Indførelse af et nyt Web-styresystem har været en succes. Aktuelt er 46 ud 
af 66 planlagte instrukser færdige. Heraf er der færdiggjort 4 i 2012. Det er fortsat ikke helt nemt 
at få de enkelte afdelinger til at deltage, selvom det er en oplagt kompetenceudvikling for yngre 
læger under supervision af en speciallæge. Der er stadig overskud. Overskuddet tænkes bl.a. brugt 
til konferencer, hvor indholdet af specielt komplicerede eller kontroversielle vejledninger diskute-
res.  
 
Videreuddannelsesudvalget 
Der henvises til særskilt beretning. Medlemmerne i videreuddannelsesudvalget har arbejdet hårdt 
på revisionen af målbeskrivelsen, som bliver et selvstændigt tema på dette årsmøde. Aktuelt er 
alle tre uddannelsesregioner repræsenteret i videreuddannelsesudvalget, hvilket har været særde-
les vigtigt i forbindelse med revideringen af målbeskrivelsen. 
 
Kursusudvalget 
Der henvises til særskilt beretning. Der foreligger nu en færdig kursusplan for 2013/2014 udarbej-
det i samarbejde mellem DASAM og DASAMS (Dansk Selskab for Samfundsmedicin). 
 
Udvalg for miljø og sundhed 
DASAM’s udvalg for miljø og sundhed blev oprettet i 2011 for at styrke den miljømedicinske profil. 
Der henvises til særskilt beretning. I det oprindelige forslag til kommissorium var der lagt op til, at 
udvalget selv skulle udarbejde en mere konkret overordnet målsætning og arbejdsplan, og der 
blev foreslået en række arbejdsområder, f.eks. udarbejdelse af hvidbog og aktuelle miljømedicin-
ske problemstillinger. Det har vist sig vanskeligt at effektuere de ambitiøse, konkrete forslag til 
arbejdsområder. Der er derfor udarbejdet et nyt kommissorium, hvor det er præciseret, at udval-
get for miljø og sundhed varetager DASAM’s miljømedicinske opgaver. Som et konkret eksempel 
kan nævnes den fortsatte debat om helbredseffekter ved vindmøllestøj, hvor det miljømedicinske 
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udvalg har udarbejdet et papir, som opsummerer DASAM’s holdning samt peger på forskningsbe-
hov indenfor området.  
 
International medicin 
Der henvises til særskilt beretning. Udvalget er yderst aktivt. Stadig flere, både arbejdsmedicinere 
og arbejdsmedicinske klinikker, er involveret i internationale arbejdsmiljøprojekter. Der er aktuelt 
Projekter i Bolivia, Uganda, Nepal og Filippinerne med fokus på pesticider og kviksølv, og der har 
været kursusvirksomhed i Ghana og Tanzania med fokus på Occupational Health and safety. 
DASAM vil gerne signalere, at international udveksling af og samarbejde omkring arbejdsmedicin-
ske kompetencer er vigtige. Det er derfor muligt at ansøge selskabet om rejselegat. Et særskilt 
punkt på generalforsamlingen bliver Anshus beskrivelse af hvad det først bevilligede DASAM rejse-
legat skal bruges til. 
 
Rekruttering og sammenlægning af arbejdsmedicin og samfundsmedicin 
Ved sidste generalforsamling blev DASAM’s bestyrelse bedt om dels at øge fokus på rekruttering 
til specialet, dels at arbejde for en sammenlægning af det arbejdsmedicinske og det samfundsme-
dicinske speciale. DASAM har derfor nedsat et rekrutteringsudvalg, som varetager begge disse 
opgaver. Der er holdt indledende møder med bestyrelsesmedlemmer for DASAMS, og der er en 
overvejende positiv stemning for en sammenlægning af specialerne på lang sigt, herunder en posi-
tiv stemning omkring fortsat samarbejde omkring speciallægekursus. Samfundsmedicinerne har 
dog netop brugt mange kræfter på en ændring i deres nuværende målbeskrivelse og har desuden 
travlt på grund af etablering af kliniske enheder. I første omgang er aftalt konkret samarbejde om 
mulige fælles stillinger og mulig fælles forskningstræning. Der er nedsat et kombineret DASAM-
DASAMS udvalg, som holder regelmæssige møder, næste gang i efteråret 2013.  
 
Vision for udvikling af det arbejdsmedicinske speciale 
DASAM har taget initiativ til at nedsætte to arbejdsgrupper, som arbejder på at indføre 2 nye be-
handlingstilbud på de arbejdsmedicinske klinikker, nærmere betegnet stressbehandling samt et 
tilbud om arbejdsfastholdelse/TTA. 22. november 2012 blev evidensen for virkningen af stressbe-
handling gennemgået ved et DASAM medlemsmøde, og eksempler på konkrete aktiviteter på de 
arbejdsmedicinske klinikker blev præsenteret. Aktuelt er bestyrelsen langt med at udarbejde en 
mini-MTV på stressbehandlingsområdet. Vi håber at kunne præsentere en mini-MTV for arbejds-
fastholdelse i løbet af 2013. 
 
De ledende overlæger samt DASAM har siden efteråret 2012 arbejdet på et visionspapir med ar-
bejdstitlen ”Udkast til vision for arbejds- og miljømedicin 2013”. Papiret blev drøftet af de ledende 
overlæger, DASAM’s bestyrelse samt fagets professorer 15. februar 2013, hvor der var enighed om 
at visionspapiret bliver et DASAM papir.  Papiret er et selvstændigt punkt på generalforsamlingen. 
Der stiles mod et færdigt papir oktober 2013 efter en høringsrunde blandt selskabets medlemmer. 
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Andet 
DASAM bliver ofte via paraplyorganisationen, Lægevidenskabelige Selskaber, tilbudt at indgive 
høringssvar for nationale retningslinjer for en række områder. Mange af selskabets medlemmer 
har ydet en stor indsats med at udarbejde disse høringssvar. Bl.a. har vi indgivet høringssvar på en 
række af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker til kommunerne. Vi har også haft mulighed for 
at udpege medlemmer til at sidde i centrale udvalg, bl.a. har vi medlemmer i Sundhedsstyrelsens 
udvalg for NKR på skulderområdet samt i et udvalg under Sundhedsstyrelsen, som har fokus på 
ptalater i sygehusudstyr.  
 
I årets løb er DASAM opfordret til at deltage i et nyopstået europæisk selskab for arbejdsmedicin. 
(http://www.eomsociety.org). Da selskabet er i sin vorden, afventer vi konkrete initiativer, inden vi 
melder os ind.  
Vi har sagt ja tak til at deltage i et indledende møde om internationalt samarbejde mellem ar-
bejdsmedicinske selskaber på foranledning af de arbejdsmedicinske selskaber for hhv. amerikan-
ske (American College of Occupational and Environmental Medicine)og engelske (Society of Oc-
cupational Medicine) læger.  
 
DASAM’s nyoprettede udvalg for virksomhedsnær arbejdsmedicin er fortsat aktivt og har bl.a. ar-
rangeret seminarer i relation til dette samt sidste årsmøde. Samtidig er vi blevet inviteret til at 
deltage i en mulig paraplyorganisation for arbejdsmiljø på initiativ af arbejdsmiljørådgivere i Dan-
mark. Det er stadig usikkert, hvad dette vil føre til. 
 
Sidst, men ikke mindst, vil bestyrelsen gerne rette en varm tak til alle de aktive DASAM-
medlemmer, som på forskellig vis har ydet en stor indsats i årets løb – og benytte lejligheden til 
endnu engang at takke årsmødeudvalget for at vi igen kan være sammen om et forhåbentligt sjovt 
og lærerigt årsmøde. 
 
 
DASAM’s bestyrelse  
28. februar 2013  
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