
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I DASAM DEN 7.5.2001 PÅ STOREBÆLTCENTRET 
NYBORG  

Tilstede:  
Inger Schaumburg, David Sherson, Niels Ebbehøj, Sigve W. Christensen og Susanne Svendsen 
(suppleant for Vivi Schlünssen)  

Afbud fra:  
Torben Sigsgaard og Jane Frølund Thomsen  

Pkt.1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20.2.01.  

Susanne vil rykke Sundhedsstyrelsen for svar på brev vedr. sideuddannelse. NE vil rykke 
Sundhedsstyrelsen for svar fra tidl. møde vedr. dispensationer (mødet den 13.12.00) Både DS og 
Arne Poulstrup har rykket Anders Foldspang for endeligt tilbud fra MPHer. IS har planlagt et møde 
med Arne Poulstrup og Carsten Bech, Sundhedsstyrelsen vedr. MPH-samarbejde den 13.6.. Der 
mangler fortsat en link fra lægeforeningen til vores hjememside, som TS og Henrik Bøggild er 
ansvarlig for.  

Pkt.2.) Meddelelser.  

a) IS har haft et møde med Anders Kabel, formand for BST-foreningen. I fremtiden vil IS få BST-
Nyt. BST-Nyt kan formentlig også findes i BST-foreningens hjemmeside (www.bstforeningen.dk).  

b) Dansk Erhvervspædagogisk Læreruddannelse (DEL) tilbyder kurser for arbejdsmiljø prof. 
Voksenunder-viseruddannelse første del. Flere oplysninger ved hjemmeside (www.delud.dk.)  

c) Vi har fået forespørgsel fra den østrigske lægeforening vedr. arbejdsmedicinsk uddannelse i 
Danmark. DS (sammen med Ole Christensen) vil svare på forespørgslen.  

d) DASAM har fået 2 nye medlemmer Anders Kabel og Carl Hansen. Claus Stagis har meldt sig ud. 
Vi har nu ca. 150 medlemmer.  

e) Astma-allergiforbundets nye pjece, som vi har været med til at skrive, vedr. erhvervsvejledning 
er nu udkommet. Der planlægges en række (4 artikler) i Månedsskrift for Praktiserende læger vedr. 
erhvervsvejledning. NE er redaktør på artikelserien. Der planlægges artikler vedr. astmadel, huddel, 
organisatoriske aspekter (kommunallæger) samt rådgivning vedr. astma-allergiinitiativer. Der vil 
muligvis komme en 5. artikel vedr. ryg.  

f) Dansk Medicinsk Selskab har udgivet en lille pjece, som hedder lægelig basis for 
sygehusvæsenets struktur - den højt specialiserede enhed.  

g) Nordisk Arbejdsmiljømøde holdes i Trondhjem, Norge fra den 3. - 5.9.01.  

h) IS har fået et brev vedr. referenceprogrammer. Der er fire områder, som udvalget har udvalgt , 
der ikke har noget med arbejdsmedicin at gøre.  



i) Lægeforeningen har videre sendt et dokument fra EU vedr. arbejdsmedicin. DS vil svare på 
forespørgslen.  

j) AMI er interesseret i at holde et møde vedr. udvikling og kompetence i undervisning vedr. 
arbejdsmiljø på specialistniveau. De indkalder til møde med AT, BST, MPH og AMK'er enten den 
21.5., 29.5. eller 31.5. NE deltager fra bestyrelsen.  

k) Regnskabet fra astmamødet sidst i nov. er nu afsluttet. Dansk Lungemedicinsk Selskab har betalt 
halvdelen af udgifterne (knap 5.000 kr.), derudover har vi fået tilskud fra Dansk Medcinsk Selskab.  

l) AMI holder et møde vedr. fravær fra arbejde den 17.5. NE vil forsøge at få en københavner til at 
deltage i mødet.  

m) Ingeniørforeningen og ASE holder et møde vedr. Sundhedsfremme på arbejdspladsen den 14.5..  

Pkt. 3) Formandens ønske om orlov fra den 1.8.01.  

IS vil begynde mPM-uddannelse. Således ønsker hun at gå på orlov fra den 18.01. NE vil være 
fungerende formand frem til næste årsmøde, hvor der skal vælges ny formand.  

Pkt.4) Problemer vedr. arbejdspladsbesøg.  

Jesper Bælum har skrevet et brev der påpeger, at flere og flere af Arbejdstilsynets tilsyn udføres 
som såkaldt tilpasset tilsyn. Der er færre og færre almindelige tilsynsbesøg. Tilpasset tilsyn udgør 
ofte en halv eller hel dag med mange møder. En løsning kunne være, at reservelægen kun deltager i 
en del af de tilpassede tilsyn nemlig arbejdspladsbesøg og evt. sikkerhedsudvalgsmøde. YAM vil 
diskutere emnet og prøve at finde ud af, hvor stor problemet er. DS skriver svarbrev til Jesper 
Bælum.  

Pkt.5) 10 farlige jobs.  

Datagrundlag for udvælgelse af 10 farlige jobs er alt for begrænset og konservativ. IS vil skrive 
brev til arbejdsministeren med opfordring om, at man, inden man laver næste liste, drøfter dette 
med BST og AMK. Man kan i brevet nævne, at AMK vil kunne forestå overvågning af 
arbejdsmiljøet.  

Pkt.6) Nedsættelse af udvalg vedr. Rotator cuff syndromet (Bodil Bach's forslag).  

Bodil Bach, Poul Frost og en fra Århus (Susanne Svendsen?) indgår i udvalget fra DASAM's side. 
IS vil skrive til reumatologerne, ortopædkirurgerne og radiologerne om de vil indmelde 2-3 
personer i udvalget.  

Pkt.7) Opfølgning af arbejdsmedicinsk fremtidskonference i Viborg fra sidste uge.  

Jens T. Mortensen skriver konferencerapporten. Han vil også skrive et kort referat til Ugeskrift for 
Læger. Han vil ligeledes sende et oplæg til Dagens Medicin. Konferencerapporten vil kunne findes 
på konferencens hjemmeside: www.perspektiv-konference.dk. Der vil blive oprettet en link fra 
DASAM's hjemmeside til perspektivkonferencens hjemmeside, hvor rapporten kan hentes.  



Nogle af de emner, der blev drøftet ved ovennævnte konference, bør der arbejdes videre med f.eks. 
arbejdsfastholdelse, overvågningsprogrammer og samarbejde mellem AMK'er og BST'er.  

Pkt. 8) ARMONI  

DS vil færdiggøre retningslinier. Følgende er medlemmer af DASAM's ARMONI-udvalg: 
ARMONI's redaktionsgruppe (Henrik Kolstad, Jens P. Johansen og Niels Kjærgaard Jørgensen), 
Henrik Bøggild samt Torben Sigsgaard repræsenterer DASAM's bestyrelse. Økonomisk skal 
ARMONI hvile i sig selv.  

Pkt. 9) Næste møde.  

Næste møde holdes i Vejle onsdag den 12.8. kl. 10.15-14.00  

David Sherson  

Vejle den 8.5.01  


