
DASAM’s videnskabelige komite (VK-DASAM) 
Formandsberetning 2006-2007 
 
Komiteen har uændret fra oprettelsen i 2005 bestået af Sigurd Mikkelsen (formand), Staffan Skerf-
ving (YMK Lund) , Jørgen Olsen (Kræftens Bekæmpelse), Henrik Kolstad, Johan Hviid Andersen 
og Susanne Wulff Svendsen. 
 
Komiteen har holdt 5 møder. 
 
De 4 referencedokumenter, som den oprindelige aftale mellem Arbejdsskadestyrelsen(ASK)og 
DASAM omfattede, er afleveret. Det sidste blev afleveret i december i 2006. De to referencedoku-
menter om computerarbejde og henholdsvis carpaltunnelsyndrom og lidelser i nakke-skuldre-arme 
gav ikke anledning til optagelse af disse lidelser på Erhvervssygdomsfortegnelsen. Referencedoku-
mentet om slidgigt i hofter og knæ medførte optagelse af slidgigt i hofter efter tungt løftearbejde på 
fortegnelsen. Referencedokumentet vedr. cervikobrakialt syndrom, der i forvejen var på fortegnel-
sen, medførte ændringer i belastningskriterierne for anerkendelse af lidelsen. Det har været et meget 
spændende arbejde, hvor det er i høj grad er lykkedes at involvere internationale eksperter i arbej-
det, både som reviewere og forfattere. Den afsluttende diskussion af referencedokumenternes kon-
klusioner og de præmisser, de bygger på, har efter min vurdering i høj grad bidraget til dokumen-
ternes kvalitet. 
 
Komiteen har på baggrund af de indhøstede erfaringer med udarbejdelsen af referencedokumenter 
løbende foretaget ændringer i sin vejledning om udarbejdelse af disse dokumenter med henblik på 
at opnå ensartethed og en høj videnskabelig standard i arbejdet.   
 
Som omtalt i sidste årsberetning blev bevillingssystemet til udarbejdelse af medicinsk dokumentati-
on til brug for Arbejdsskadestyrelsens beslutninger vedr. erhvervssygdomme ændret, så bevillinger 
til nye referencedokumenter fremover skulle afholdes af Arbejdsmiljøforskningsfonden efter åbne 
opslag udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen. Proceduren var herefter kvalitetsbedømmelse af ind-
komne ansøgninger i Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU), høring i Arbejdsskadestyrelsen 
og endelig afgørelse i Arbejdsmiljøforskningsfondens Strategiske Udvalg.  
 
Der blev i foråret 2006 opslået 6 nye referencedokumenter (ét om kviksølv, ét om natarbejde og 
iskæmisk hjertesygdom, ét om skifteholdsarbejde og kræft,  ét om stress og iskæmisk hjertesygdom, 
ét om stress og psykisk sygdom, og ét om rotator-cuff/biceps tendinit.   
 
I den oprindelige aftale med ASK fungerede VK-DASAM reelt som en slags konsulent for ASK 
med henblik på at fremskaffe kvalificerede ansøgninger til de udbudte projekter. VK-DASAM har 
følt en forpligtigelse til også at påtage sig denne funktion i den nye konkurrencemodel for at sikre, 
at den nye vigtige aktivitet med referencedokumenter ikke skulle lide døden på grund af få eller 
dårligt kvalificerede projekter. ASK har tidligere givet udtryk for, at man var interesseret i at VK-
DASAM fortsat ville påtage sig denne rolle, selv om udbud og bevillingsprocedure blev ændret.  
 
VK-DASAM besluttede på den baggrund at udarbejde projektforslag til alle opslag undtagen opsla-
get om kviksølv, idet dette opslags problemstillinger i forvejen må anses som velbelyste. Ved valg 
af forfattere og reviewere har udvalget lagt vægt på videnskabelige kvalifikationer, og at forfatterne 
ikke på forhånd var bundet af faste konklusioner fra egen tidligere deltagelse i udarbejdelse af re-
views. Det lykkedes at finde meget egnede forfattere og reviewere til alle projekter undtagen pro-
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jektet om natarbejde og hjertesygdom. Udover de 4 VK-DASAM ansøgninger indkom der en kon-
kurrerende ansøgning for hvert af de to stress-projekter. VK-DASAM ansøgningerne blev i UUU 
vurderet som kvalificerede og som bedre kvalificerede end de to konkurrerende projekter. ASK 
anbefalede herefter i høringssvar af 12. oktober 2006 VK-DASAM’s 4 projekter. Den 26. oktober 
ændrede man imidlertid indstillingen, således at man nu anbefalede de to konkurrerende stresspro-
jekter. Begrundelsen for den ændrede indstilling var overordentlig tynd, og den vil jeg ikke komme 
nærmere ind på. Denne nye anbefaling blev efterfølgende fulgt af Arbejdsmiljøforskningsfondens 
Strategiske Udvalg.  
 
Forløbet er så usædvanligt, at Arbejdsskadestyrelsens pludselige holdningsskift kun kan være dikte-
ret af bydende politiske hensyn. Baggrunden herfor kan der kun gisnes om. Det politiske kursskifte 
vil uvægerligt medføre, at der vil blive rejst tvivl om troværdigheden af den medicinske dokumenta-
tion, der udarbejdes i Arbejdsskadestyrelsens regi. Det kan ligeledes blive vanskeligt at rekruttere  
kvalificerede forskere til opgaverne, når der indgår politiske hensyn i afgørelserne. Dette er natur-
ligvis meget uheldigt for hele det arbejdsmedicinske område.  
 
ASK indbød efterfølgende DASAM og VK-DASAM ved formændene til et orienteringsmøde om 
ordningen for fremtidige udbud vedr. referencedokumenter. Mødet blev afholdt i februar 2007. På 
mødet blev det tilkendegivet, at man ikke fremover efterspørger DASAM’s medvirken i udarbejdel-
sen af referencedokumenter, men at DASAM  selvfølgelig er velkommen til at søge.de udbudte 
opgaver. Det blev endvidere oplyst, at man fremover ikke ønsker en kvalitetssikring ud over en re-
viewer-funktion. Det vil efter min vurdering medføre en klar kvalitetsforringelse af referencedoku-
menterne.  
 
VK-DASAM har besluttet at udarbejde de to referencedokumenter om skulderlidelser og om skifte-
holdsarbejde og kræft, som der er opnået bevilling til. 
 
Udarbejdelse af ensartede referencedokumenter af stor videnskabelig tyngde er fortsat vigtig, og det 
bør undersøges, om der er mulighed for at fortsætte det påbegyndte arbejde i internationalt regi, evt. 
som led i et Cochrane samarbejde.   
 
 
Sigurd Mikkelsen (formand) 
Arbejdsmedicinsk Klinik 
Glostrup Hospital  
email simi@glo.regionh.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 

C:\Documents and Settings\vsch\Lokale indstillinger\Temporary Internet 
Files\OLK1\beretning_VK-DASAM_2007.doc 



 

C:\Documents and Settings\vsch\Lokale indstillinger\Temporary Internet 
Files\OLK1\beretning_VK-DASAM_2007.doc 


