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16. marts 2017 

 

DASAM’s bestyrelses årsberetning 2016-2017 
 

DASAM’s bestyrelse har i denne periode bestået af Ole Carstensen (formand), Lars Skadhauge 

(næstformand), Jonas Winkel Holm (kasserer), Charlotte Brauer (sekretær), Henrik Salomonsen, Tine 

Malling og Inge Brosbøl Iversen. Som repræsentant for YAM har Christina Bach og Jonathan Aavang 

Petersen deltaget som observatører i bestyrelsen.  

Selskabet har 166 medlemmer, heraf 10 ikke-læger. 

Der har været afholdt seks bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i marts 2016, samt et fælles 

bestyrelsesmøde sammen med Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Formændene for DASAM’s 
udvalg har deltaget i mindst ét bestyrelsesmøde, hvor udvalgenes aktiviteter har været drøftet.  

 

For en række af de kommende punkter henvises til særskilt beretning fra udvalgene.  

 

ARMONI  
Arbejdet har i det forløbne år været præget af en høj aktivitet, og det er lykkedes at inddrage en række 

yngre læger under speciallægeuddannelsen i arbejdet. Vi forventer at have færdiggjort 61 vejledninger i 

løbet af 2017. Udfordringen som tidligere er at få vejledningerne opdaterede. Der er dog også her flere 

opdaterede end sidste år.  

Der er indledt et samarbejde med socialmedicinsk enhed Frederiksberg, der nu bruger Armoni som 

platform for deres arbejde med udarbejdelse af socialmedicinske vejledninger og guidelines. 

 

Videreuddannelsesudvalget  

Udvalget har revideret den faglige profil i overensstemmelse med målbeskrivelsen. Arbejdstilsynet 

har af ressourcemæssige årsager ønsket at reducere antallet af besøg sammen med Arbejdstilsynet. 

Der er opnået det bedste kompromis, der kunne opnås i denne sammenhæng. Et forløb vil nu 

omfatte 10-15 virksomhedsbesøg med Arbejdstilsynet i en af Arbejdstilsynets regioner. Dette 

hindrer selvfølgelig ikke, at der etableres lokale aftaler, der udvider dette. Der er kommet nye, mere 

detaljerede, retningslinjer for anerkendelse af det arbejdsmedicinske projekt, og en opdatering af 

retningslinjerne for den obligatoriske forskningstræning i specialet.  

 

Kursusudvalg  
Udvalget er velfungerende, og der er fundet kursusledere til samtlige kurser. 
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I 2017 vil to kurser fortsat være fælles med samfundsmedicinerne, mens ét kursus vil være rent 

arbejdsmedicinsk. Det er kurset: Eksponering, toksikologi og miljømedicin. Der er fundet kursusledere, 

og kurserne er annoncerede på DASAM’s og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Udvalg for Miljø og Sundhed 

Der har i det forløbne år ikke været nogen aktivitet i udvalget. 

 

 

Arbejdsgruppe om arbejdsmedicinske patienter med anden etnisk baggrund  

Arbejdet i gruppen er snart afsluttet. Der er udarbejdet en Armoni-vejledning, som er på vej gennem 

systemet og har været kommenteret af samtlige afdelinger. Forslagene er ved at blive indarbejdet i 

vejledningen. Der er planlagt et medlemsmøde i Aarhus onsdag den 17. maj, og programmet er 

blevet udsendt.  

 

Fælles klinisk database  

DASAM har sammen med de ledende overlæger besluttet, at der skal etableres en fælles klinisk 

database for specialet arbejdsmedicin. Der er nedsat en styregruppe bestående af Jens Peter 

Ellekilde Bonde, Lars Brandt, Sigve Christensen, Niels Kjærgaard Jørgensen, Linda Kærlev, Ole 

Carstensen og Ane Marie Thulstrup. Der blev afholdt et stiftende møde i august 2016. Ved dette 

møde blev der ikke udpeget en formand, hvilket betyder, at DASAM's formand stadigvæk er 

koordinator. Det blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en ansøgning til Regionernes kliniske 

kvalitetsudviklingsprogram til foråret 2017. Dette arbejde er dog ikke gået i gang. Det foreslås, at 

der bliver afholdt en heldags-workshop, hvor vi sammen definerer de struktur-, proces- og 

resultatindikatorer, vi vil måle på. Vi er enige om en variabelliste over data, der skal tastes ind eller 

overføres fra de regionale EPJ-databaser/registreringssystemer. 

Der er etableret en regional database i Region Midtjylland, men der har endnu ikke været ressourcer 

til at arbejde med databasen og høste erfaringer med hvilke data, der kan bruges i 

kvalitetssammenhænge.  

 

AM-PRO  

DASAM har de sidste 4 år været med i AM-PRO (www.am-pro.dk). AM-PRO er nu efter en 

stiftende generalforsamling den 20. januar 2017 blevet en formel paraply-organisation for 

arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og selskaber. Formålet er:  

 at fremme en bedre arbejdsmiljøfagligt funderet forebyggende arbejdsmiljøindsats 

 at udvikle og koordinere samarbejdet mellem arbejdsmiljøprofessionelle foreninger og 

selskaber 

 at bidrage til den arbejdsmiljøfaglige og -politiske debat 

 at styrke det internationale samarbejde blandt arbejdsmiljøprofessionelle 

AM-PRO’s opgaver vil i det daglige blive varetaget af et forretningsudvalg bestående af Anders 

Kabel, IDA Arbejdsmiljø og Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne. Henrik Salomonsen og Ole 
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Carstensen er DASAM's bestyrelses repræsentanter. Indtil videre er der ikke fastsat noget 

kontingent, men med den beskedne omsætning, DASAM har, vil vi kun kunne tåle et mindre 

medlemskontingent.  

Henrik Salomonsen deltager derudover i forberedelserne til et evt. oplæg om at skabe en 

arbejdsmiljøtænketank. Initiativet udspringer fra AM-PRO, og første skridt er at afklare, om der kan 

skabes enighed om et fælles formål og grundlag. 

Internationalt samarbejde 

DASAM deltager i UEMS (Europæisk Speciallægeselskab, Arbejdsmedicinsk sektion) samt i The 

International Occupational Medicine Society Collaborative (Internationalt Arbejdsmedicinsk 

Speciallægeselskab). Selskabet har været repræsenteret til et møde i UEMS og ved et videomøde i 

IOMSC.  

Arbejdet varetages af Ole Carstensen.  

 

Samarbejde med samfundsmedicinerne 

Samarbejdet med samfundsmedicinerne er genoptaget, og der er aftalt et fælles årligt 

bestyrelsesmøde med dem. Vi har indtil videre drøftet inspektorsamarbejde, deltagelse i hinandens 

årsmøder og samarbejde om klinisk uddannelse i hoveduddannelsesforløbene. Vi har dog endnu 

ikke drøftet mulighederne for en sammenlægning af specialerne, men er enige om at bevare 

samarbejdet om fælles teoretiske kurser, hvor det er relevant.  

 

 

Samarbejde med andre  

Vi har været inviteret til at deltage i et møde om fagområdet Allergologi, hvor Vivi Schlünssen har 

deltaget fra DASAM. Her blev der drøftet problemer med at få uddannelsesstillinger til uddannelse 

af fagspecialisterne. Der var bred opbakning til etablering af de tre allergicentre i Danmark. Der er 

behov for arbejdsmedicinere, der vælger fagområdet Allergologi. 

Allerginet er en arbejdsgruppe, der arbejder for at sætte fokus på allergologien og den nødvendige 

uddannelse inden for relevante specialer.  

 

Specialeplan 

Den nye specialeplan er implementeret med etablering af tre højt specialiserede funktioner inden for 

arbejdsmedicin. Nedenstående afdelinger er blevet anderkendt: 

 

 Bispebjerg: ”Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger 

(Giftlinjen)  

 Aalborg, Odense, Bispebjerg: ”Arbejdsrelateret udredning af asbestose, hvor der er 

usikkerhed om diagnose eller om omfanget af asbestudsættelse ” 
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 Aarhus, Odense og Bispebjerg: ”Udvælgelse af patienter med særlige erhvervsbetingede 

allergiske sygdomme til undersøgelser i provokationskammer, herunder valg af kemiske 

stoffer eller biologisk materiale til testning. ”  

Hvordan Sundhedsstyrelsen vil evaluere aktiviteten inden for disse snævre områder, er endnu 

usikkert.  

Næste revision af specialeplanen er i 2018.  

 

 

Medlemsmøder 

Der er afholdt to medlemsmøder i 2016. Den 26. maj i Odense omkring "Occupational bronchial 

and nasal challenges: clinical perspectives" i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi. Det 

andet var mødet i anledning af DASAM’s 35 årsjubilæum. Dette møde blev først afholdt torsdag 

den 24. november 2016 (et års forsinkelse), med god opbakning og en efterfølgende meget hyggelig 

fest. Temaet var ”Risikokommunikation” bygget op over Thulesagen og Kviksølvssagen. Begge 

møder fik gode evalueringer, men kunne måske godt have været mere velbesøgte. 

 

Vedtægtsændringer 

Vedtægterne blev foreslået ændret i 2012. Forslaget om at åbne for valg til bestyrelsen for andre 

end læger blev afvist i den daværende form. Der var dog enighed om at undersøge muligheden for 

at inddrage alle medlemmer i bestyrelsesarbejdet. Derfor har bestyrelsen udarbejdet et nyt forslag, 

der ved den ekstraordinære generalforsamling den 24. november 2016 blev vedtaget med 

almindeligt flertal. Forslaget indstilles til endelig vedtagelse med almindeligt flertal på 

generalforsamlingen. 

 

DRG 

Som bekendt blev DRG-værdien af de arbejdsmedicinske udredninger stærkt beskåret i 2015 og 

2016. Vi har siden afholdt en række møder i 2015 og 2016 (Jane F. Thomsen, Niels Kjærgaard, Ole 

Carstensen) med Sundhedsdatastyrelsen omkring vores DRG-fastsættelse. Dette har resulteret i, at 

de arbejdsmedicinske DAGS-grupper er reduceret fra tre til to. Der er ikke forsvundet nogen af de 

arbejdsmedicinske procedurekoder, så indtil videre er den udarbejdede kodevejledning for specialet 

gældende. Vi har forsøgt at undgå, at andre specialer bruger vores DAGS-grupper ved, at der nu 

som forudsætning for, at der udløses en arbejdsmedicinsk DAGS-gruppe, skal være mindst én af 

følgende procedurekoder: ZZ9970A Arbejdsmedicinsk årsags- og risikovurdering, ZZ9970AA 

Arbejdsmedicinsk årsags-og risikovurdering med ekstra dokumentation og/eller ZZ9970AB 

Arbejdsmedicinsk årsags-og risikovurdering med virksomhedsbesøg. Derudover har 

Sundhedsdatastyrelsen endelig opdaget fejlen i deres regneark, så taksterne igen er steget til før 

2015-niveau. Heldigvis har denne periode med lav takst ikke fået økonomiske konsekvenser for 

nogen af de arbejdsmedicinske afdelinger.  
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Derudover har vi ansøgt om oprettelse af en ny DAGS-gruppe, 'Stressbehandling', som først bliver 

vurderet i forhold til 2018, når en grundlæggende ændring væk fra kontaktprincippet bliver vedtaget 

 

International medicin  

ICOEPH er engageret i flere forskellige projekter og har i øvrigt også knyttet kontakt med Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) angående kommende mulige projekter. Bl.a. 

har ICOEPH engagement i et projekt i Uganda, som omhandler kviksølvforgiftning i forbindelse 

med guldminedrift, og der er også en udløber af Bolivia-projektet i gang samme sted. DASAM stod 

som ansøger på en ansøgning på knap 2 mill. til et pesticidprojekt i Nepal i Civilsamfundspuljen, 

men fik afslag på grund af for få midler. Der bliver en ICOH-konference om minedrift i et 

samarbejde med bl.a. DASAM og NIVA Education. DASAM støtter økonomisk og har bevilliget et 

beløb på 1000 Euro til sponsorering af deltagelse fra udviklingslandene. Datoen er 22.-25. august 

2017 i Odense. 

  

Hjemmeside 

Charlotte Brauer har fået ryddet godt op på siden, og den er opdateret. Logoet er fornyet. Der er 

ikke som lovet sket en opfriskning af layoutet, så det bliver i 2017. 

Rejselegat: 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling tildelt følgende rejselegater: 

 Læge Anders Daldorph Nielsen  til besøg ved Center for Occupational and Environmental 

Health (by, land?) 

 Læge og ph.d.-studerende Sofie Bünemann Dalsgaard til ophold på University of California, 

by? 

 Psykolog og ph.d.-studerende Anita Eskildsen til et studieophold ved Center for Health and 

Community på University of California, San Francisco 

Anita vil fortælle om sit ophold på generalforsamlingen. Sofie har ikke været af sted endnu og 

Anders besøg bliver måske ikke til noget. 

 

 

Økonomi 

Foreningens økonomi er stadigvæk solid, skønt vi har brugt knap 9.000 kr af den akkumulerede 

formue blandt andet. på to medlemsmøder. I 2017 planlægger vi at bruge yderlig af formuen til at 

deltage i folkemødet på Bornholm 

 

Høringssvar 

 Danidas forslag om ny ulandsstrategi  

 Den fremtidige dimensioneringsplan i forhold til antal af hoveduddannelsesstillinger og 

introduktionsstillinger i arbejdsmedicin. Vi argumenterede for at fastholde de ni 

hoveduddannelsesforløb, vi har, trods manglende sikkerhed for slutstillinger.  
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 Høring om organisering af allergiområdet efter nedlæggelse af allergologi-specialet  

 LVS høringsvar om landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser  

 Høring om nationale kliniske retningslinjer for behandling af nyopståede lænderygsmerter  

 Høring om, hvorvidt KBU-målbeskrivelsen dækker de behov, vi har i specialet 
 

 

 

Andet 

Lone Donbæk har deltaget i arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedrørende forløbsplaner for 

mennesker med kroniske lænderygsmerter. 

Niels Ebbehøj har deltaget i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedrørende guidelines for 

behandling af  patienter med eksemsygdom. 

Lone Donbæk har deltaget i en arbejdsgruppe under sundhedsstyrelsen for nationale kliniske 

retningsliner (NKR)for nyopståede lænderygsmerter  

Lone Donbæk er udpeget som medlem af styregruppen i Dansk Rygdatabase, (RKKP regionernes 

kliniske kvalitetsdatabaser 

 

DASAM har indstillet medlem til Det Frie Forskningsråd (uden held). 

 

Klage: 

DASAM har modtaget en klage over bedømmelsen af det arbejdsmedicinske forskningsprojekt i 

speciallægeuddannelsen. Klagen indeholdt blandt andet en kritik af de retningslinjer, som lå til 

grund for bedømmelsen. Dette har resulteret i, at retningslinjerne er blevet revideret i et samarbejde 

mellem fagets professorer, videreuddannelsesudvalget og DASAM's bestyrelse. Retingslinjerne vil 

blive fremlagt til orientering på generalforsamlingen 

 

Brev til bekræftelsesminister: 

I forbindelse med epoxy- og isocyanatsagerne på Siemens og Vestas har selskabet sendt et brev til 

beskæftigelsesministeren, hvor vi påpegede behovet for arbejdsmedicinsk viden i Arbejdstilsynet i 

forhold til at kunne lave en kvalificeret vurdering af, hvilke arbejdsskadeanmeldelser, der bør indgå 

i Arbejdstilsynets kvotering af virksomheder til kontrol. Desuden pegede vi på nødvendigheden af 

arbejdsmedicinsk bistand til Arbejdsmiljørådets arbejde med en redegørelse om epoxysagen. 

Derudover havde vi en negativ bemærkning om kronesmiley-ordningens betydning for et godt 

arbejdsmiljø.   
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Brevet resulterede i en henvendelse fra Arbejdsmiljørådet om, at de ville indkalde arbejdsmediciner 

(Niels Kjærgaard Jørgensen) som associeret til arbejdsgruppen, der ellers kun bestod af 

repræsentanter for parterne i Arbejdsmiljørådet. 

 

 

Møde med Arbejdstilsynets direktør 

Derudover blev vi indkaldt til et møde med den tidligere direktør i Arbejdstilsynet, Peter 

Vesterheden, som ikke var særligt imødekommende over for mere samarbejde, end der var i 

forvejen. Vi fik samtidig klar udmelding om, at Arbejdstilsynet ikke havde brug for yderlig 

arbejdsmedicinsk rådgivning. 

 

DASAM i 2017 

Udbygning af samarbejde med samfundsmedicinerne. 

Visionspapir specialet – udbygning af visonsdokumentet  fra 2013. 

DASAM har tilmeldt sig Folkemødet Bornholm, hvor vi i Sundhedsteltet, der sætter fokus på 

ulighed i sundhed, vil sætte fokus på temaet: For nedslidt til at arbejde? Om alder og 

arbejdsmarked. Formålet er desuden også at profilere og sætte fokus på det arbejdsmedicinske 

speciale i offentligheden. 

 

I denne debat ønsker vi at se på nedslidningens fup og fakta. Hvad belaster os, hvad kan vi selv gøre 

for at undgå nedslidning, og er der behov for en differentieret pensionsalder? Hvilken rolle spiller 

den sociale ulighed – og er der brug for et mere fleksibelt arbejdsmarked? Vi ønsker en åben og 

nuanceret debat om det aldrende arbejdsmarked og konsekvenserne heraf. Deltagere fra selskabet 

bliver Jonas W. Holm, Ann Kryger, Johan H. Andersen og Ole Carstensen. Der er inviteret 

deltagere fra DA, 3F, Socialdemokratiet og Liberal Alliance. 

To medlemsmøder: 

 Den arbejdsmedicinske patient med anden etnisk baggrund 

 Registerbaseret epidemiologi med særligt fokus på forskning i arbejdsmiljø (sammen med 

Dansk Epidemiologisk Selskab)  

 

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. 
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På bestyrelsens vegne 

Ole Carstensen, formand 
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