
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DASAM 15/11-11 
 
Tilstede: Anders Ingemann (AI), Peder Skov (PS), Ole Carstensen (OC), Gitte Jacobsen (GJ), Tine 

Rubak (TR), Vivi Schlünssen (VS), Erik Jørs (EJ).  

Afbud: Ane Marie Thulstrup (AMT) 

Specielt inviterede: Jane Frølund Thomsen, afbud fra Sigurd Mikkelsen.  

 

1.       Formalia, ref. fra sidste møde 5/9-11 godkendt. EJ valg til referent. 

2.       Oplæg om DRG (Jane Frølund) 

DRG blev indført i 2007, fra 2008 foreligger valide data og det ser ud til at klinikkerne koder 

nogenlunde ens, det har dog tidligere fremgået at enkelte klinikker var for flittige til at kode 

med de dyre takster 2 og 3, hvilket i det lange løb vil påvirke alle klinikker, hvorfor det er 

nødvendigt gennem DRG-udvalget at holde jævnlige evalueringer og diskutere sig frem til ens 

retningslinier for kodning. Erklæringer registreres i klinikkernes patientregistreringssystem, 

men tæller ikke med i klinikkernes opgørelser over sete patienter og således heller ikke i DRG 

afregningen, hvilket ikke altid var tilfældet i starten af DRG takseringen. De sidste år har vi set 

en nedgang i nyhenviste patienter, dette gør at man kan være tilbøjelig til at indkalde samme 

patient flere gange til kontroller som kan være unødvendige, men er med til at banke DRG 

indtjeningen i vejret. Dette frarådes kraftigt og nye system med creep (”strafgebyr”) hvis man 

indkalder patienter flere gange vil modvirke dette. Omvendt er der nogle forløb som kræver 

flere indkaldelser og dem vil vi altså ikke få så god en honorering for som hidtil. 

På baggrund af dette blev diskuteret muligheden for at få nye behandlingstilbud indført omkring 

patienter der kræver et længere og evt. tværfagligt forløb, og samtidigt også få en større 

honorering for dette. Der var tale om to situationer dels psykologiske korte udrednings- og 

behandlingsforløb vedr. stress, udbrændthed mv. og dels arbejdsfastholdelsesforløb (TTA) med 

tværfagligt samarbejde, rundbordssamtaler mv. Der er gjort flere forsøg med dette som har vist 

positive effekter for patienter og samfund og vi enes om at lave en ansøgning til 

Sundhedsstyrelsen om disse to såkaldte ”pakkebehandlinger”. OC tager kontakt til Herning og 

VS til Århus og vi forventer to forslag/klaringrapporter inklusive baggrund med review og 

evidens for gavnlig effekt præsenteret på Årsmødet og færdige inden sommerfering 2012. Vi 

foreslår at socialmedicinerne inddrages vedr. TTA , og  PS sonderer muligheder for funding til 

udarbejdelse af klaringsrapporterne som skal ligge i klinik regi. 



Det aftales at OC ser på mulighed for at skaffe DRG data på landsplan udenom Sundhedsstyrelsen, 

da denne nu er begyndt at opkræve penge for disse informationer. OC checker om DRG 

kodevejledning ligger på ARMONI. DRG-udvalget præsenterer status på DASAMs årsmøde i 

lighed med øvrige DASAM udvalg. 

3.       Oplæg om VK-DASAMs fremtid (Sigurd Mikkelsen)  

SM var fraværende men havde sendt en mail. Af den fremgik at VK i nuværende form var ophøt 

med at eksistere. Vi fra bestyrelsen takker medlemmerne af VK for værdifuldt arbejde gennem 

årene. Vi er enige om det fortsat er ønskeligt at have et måske ikke videnskabeligt udvalg, så 

ivhertfald et med et lidt bredere arbejdsområde, kunne kaldes et Udviklingsudvalg. Anders 

laver et oplæg til generalforsamlingen. 

4.       Meddelelser og opfølgning  

a. (herunder info om vindmøller (Vivi), 13/12-11 afholdes offentligt møde arrangeret af DASAM i 

lægeforeningens hus i Kbh. Der er inviteret bredt og kommer helt sikkert mange spændende 

indlæg. Husk tilmelding via lægeforening.  

b. Status fra årsmødeudvalget (Tine), årsmødet afholdes 29/2-2/3-12. Store tema bliver 

”evidensbaseret erhvervsvejledning” og talere er indbudt. Nye phd-er er kontaktet vedr. 

præsentationer af årets phd-afhandlinger. Økonomi på plads. 

c. Psykiatri og arbejdsmarked i DK (Ane-Marie). Vivi havde fået briefing fra Ane-Marie som deltog 

i møde 25. oktober hvor OECD medlemmer spurgte inviterede om danske forhold af betydning 

for psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet. De besøger også andre 

medlemslande som optakt til rapport om samme emne som kommer til høring næste år.  

d. funktionelle lidelser, høring (Anders), er i god gænge. 

e. udvalg omkring arbejdspladsnær arbejdsmedicin? (Anders) der indkaldes til prækonference 

workshop om formiddagen før DASAMs årsmøde starter. Dette resulterer i dannelsen af et 

udvalg omkring dette tema under DASAM. Anders har udarbejdet et oplæg desangående.  

5.       Status presse (Vivi) vi har haft 3 emner i pressen promoveret af vores spindoktor Dan. Vivi er 

glad for samarbejdet selvom det ikke er gratis. Vi bakker op om et fortsat engagement med 

Dan. OC efterlyser en historie med vinklen ”hvorfor bakker sygehusledelserne ikke op om de 

arbejdsmedicinske klinikker og deres specielle niche?”, ved møder handler det stort set kun om 

budgetter og ingen visionære drøftelser, andet end ”jaja det ser jo fint ud” og så hurtigt videre  

Arbejdsmedicinske problemstillinger og nye tiltag forsøges bragt på banen i samtaler med 

sygehusledelserne.  



6.       Pralebrev til ministeren – vinkel og indhold (Vivi) Kommer snart med et udkast. 

7.       Fagområde (Vivi) David har lavet et udkast omkring allergologi som arbejdsmedicinsk 

subspeciale. Vivi har set på det og fremlægger et PP show med større indhold af 

arbejdsmedicin, vi kommenterer på dette og David og Vivi går videre med sagen, som 

bestyrelsen støtter. Stiler imod et forsalg der præsenteres for bestyrelsen inden årsmødet.  

8.       DASAM og årsmøde økonomi (Anders) ser godt ud. 

9.       Status for hjemmesideudfordringer (Tine og Ole) Der har været problemer idet DASAMs 

hjemmeside har været hacket. Det kan måske rettes op, men koster noget, OC forsøger så billigt 

som muligt. Esbjerg får EDB praktikant som måske kan hjælpe. 

10.   Forslag om sammenlægning af Arbejds- og samfundsmedicin (Vivi) Det kan vi tilslutte os, der 

tages kontakt til samfundsmedicinerne vedrørende dette. 

11.   Anmodning fra Lilli:  

1.      1  Fælles forkortelse for de arbejdsmedicinske afdelinger. Vi sender bolden videre til 

de ledende overlæger, da det i sidste ende er dem der bestemmer.  

2.      DASAM /specialet repræsenteret f.eks. på lægedage i Bellacentret God idé, det vil vi 

gerne også op AM i Nyborg bør vi være præsenteret. 

 

Næste møde 17/1-11 på Bispebjerg 

 

Erik Jørs 


