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DASAM’s videnskabelige komite (VK-DASAM) 
Formandsberetning 2007-2008 
 
Komiteen består af Sigurd Mikkelsen (formand), Staffan Skerfving (YMK Lund) , Jørgen Olsen 
(Kræftens Bekæmpelse), Henrik Kolstad, Johan Hviid Andersen og Susanne Wulff Svendsen. 
Komiteen har holdt 1 møde i tilslutning til to heldagesmøder, hvor vi behandlede referencedoku-
menterne vedr. skifteholdsarbejde og kræft og vedr. rotator-cuff/biceps tendinit. 
 
Vedr. baggrunden for aktuelle status henvises til VK-DASAM’s formandsberetning for 2006-2007 
(se DASAM’s hjemmeside). 
 
VK-DASAM har siden sidste år udgjort den organisatoriske ramme for udarbejdelsen af to referen-
cedokumenter, et om skifteholdsarbejde og kræft med Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik i 
Århus,  som forfatter, og et om fysiske belastniger og rotator-cuff/biceps tendinit med Gareth Jones, 
University of Aberdeen, som første forfatter. Rapporterne er afleveret som planlagt og har været 
behandlet i Erhvervssygdomsudvalget. Rapporterne kan ses på DASAM’ hjemmeside. Rapporten 
om skiftehold og kræft har medført, at brystkræft nu i Erhvervssygdomsudvalget kan anderkendes 
som arbejdsbetinget efter mange års natarbejde. For skulderlidelsernes vedkommende har Arbejds-
skadestyrelsen vurderet at referencedokumentet  bekræfter de gældende retningslinier for anerken-
delse. 
 
Arbejdsskadestyrelsen har i det forløbne år via Arbejdsmiljøforskningsfonden udbudt flere nye pro-
jekter mhp. udarbejdelse af referencedokumenter. VK-DASAM er ikke gået ind i en rekruttering af 
egnede forfattere og reviewere til disse dokumenter, da man ikke kan påregne, at det er det bedst 
kvalificerede projekt, der får bevillingen. Endvidere efterspørger Arbejdsskadestyrelsen ikke længe-
re en kvalitetssikringsmodel svarende til den VK-DASAM hidtil har stået for, idet man nu blot øn-
sker peer-review af to eksperter som ved en almindelig tidsskrift-artikel.. 
 
VK-DASAM’s videre funktion har været diskuteret internt i VK-DASAM og på et møde i DA-
SAM’s bestyrelse. Der er ikke i Danmark efterspørgsel efter ensartede referencedokumenter med en 
høj grad af kvalitetssikring. Det må imidlertid være en klar arbejdsmedicinsk interesse, at der fortsat 
udarbejdes højt kvalificerede referencedokumenter som baggrund for vores virksomhed. En mulig-
hed er at internationalisere bestræbelserne gennem dannelse af en EU-VK, eller måske bedre gen-
nem dannelse af et videnskabeligt EU-Selskab for Arbejds- og Miljømedicin med et VK-
underudvalg. Det vil kræve et større forudgående udredningsarbejde at sondere mulighederne her-
for. Der har endnu ikke været taget konkrete initiativer i den sammenhæng 
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