
Referat fra bestyrelsesmøde i DASAM den 11.10.01 i Vejle 

TILSTEDE:  
Inger Schaumburg  
Niels Ebbehøj  
David Sherson  
Jane Frølund Thomsen  
Torben Sigsgaard  
Susanne Svendsen (suppl. For Vivi Schlünssen)  

Afbud fra:  
Sigve Christensen  

Referent: David Sherson  

1. Målbeskrivelse. 

Målbeskrivelsesudvalget har flg. sammensætninger: Sven Viskum, Jane Frølund Thomsen, Harald 
Meyer, Gert Thomsen og Lilly Kirkeskov Jensen. Jane er tovholder. Lilly og Jane deltog i 
startskudssemn. i slutningen af august. Første foreløbige udkast skal være færdig den 1.12.01.  
Man forventer, at arbejdet afsluttet sommeren 2002. Jane oplyser, at de tre hovedområder vil være 
kompetence, læringsstrategier og evaluering. Der er udpeget 7 roller for læger og beskrivlesen skal 
indeholde minimum kompetence.  
Der planlægges et kursus/målbeskrivelsesseminar i Sven Viskums sommerhus den 29. og 30. 
oktober. Flg. er inviteret: Bestyrelsen fra YAM, DASAM, DAMO og DBO. Uddannelsesudvalget, 
kursusudvalget samt overlægerne som har ansvar for prægraduatundervisning (Kurt Rasmussen, 
Jens Peter Bonde, Sigurd Mikkelsen og Finn Gyntelberg). Niels vil invitere sidstnævnte.  
Man vil nedsætte en følgegruppe, som skal være en forpligtiget høringsgruppe. Disse personer skal 
komme med en hurtig skriftlig udtalelse om hvert udkast. Følgegruppen består af DASAM's 
bestyrelse, en fra YAM samt en overlæge fra hver klinik.  

Tidsplan:  
29. 10 og 30.10.01: Seminar i Sven Viskums sommerhus.  
23.11.01 - 1. udkast gennemgås af bestyrelsen  
1.12.01 - 1. udkast udsendes til Sundhedsstyrelsen samt alle DASAM's medlemmer. Alle DASAM's 
medlemmer opfordres til at komme med skriftlige bemærkninger seneste den 1.1.02.  
15.3.02 - 2. udkast udsendes til DASAM's medlemmer. Medlemmerne opfordres til at komme med 
deres skriftlige bemærkninger senest den 10.4.02.  
18.4.02 - Årsmøde. 2. udkast diskuteres torsdag aften.  
Juni 2002 - 3. og endelig udkast er færdig.  

2. Seminar den 29.10.01. 

Man var enige om, at en diskussion vedr. den teoretiske del var meget vigtig. Janes oplæg blev 
gennemgået. Man var enig i, at flg. 4 punkter skulle gennemdrøftes grundigt:  
De fire fælles introduktionsuger,  
De seks ugers specifikke kurser,  



De 12 ugers forskningstræning  
samt vores projektarbejder.  

Inger Schaumburg vil snarest sende en skriftlig henvendelse sammen med Arne Poulstrup til Det 
Nationale Råd for Lægernes Videreuddannelse og bede om foretræde. Formålet med mødet skal 
være at undersøge muligheden for, om en del af de 12 ugers forskningstræning kan anvendes til 
teoretiske kurser på universitetsniveau.  

Jane vil komme med et redigeret oplæg til dagsordenen. Man mener, at det er vigtigt at hele forløbet 
vedr. speciallægeuddannelsen bør diskuteres.  

3. Meddelelser fra formanden 

3.1. - Ugeskrift for læger og artikelserier. Jens Tølbøll Mortensen og Inger Schaumburg vil skrive 
en artikel om fremtidens arbejdsmedicin. Inger er tovholder og artiklen skal være færdig inden den 
1.1.02.  

3.2 - Test din viden - Ugeskrift for læger. David og Niels vil færdiggøre et nyt sæt multiple choice 
spørgsmål inden den 1.12.01. Det er vigtigt at svarene er velbegrundede.  

3.3. - Næste fællesmøde mellem arbejdsmedicinske klinikker og Arbejdstilsyn afholdes i 
København den 21.11.01.  

3.4. - Arbejdsmiljøagentur i Bilbao. Niels vil videresende alle meddelelser til dem, der har anmodet 
om kopi.  

3.5. - AMI's kursusudviklingsudvalg. Niels repræsenterer DASAM. Bo deltager i arbejdsgruppen 
vedr. psykisk arbejdsmiljø og Sigve deltager i arbejdsgruppen vedr. risikovurderinger.  

3.6. - Der er nu udarbejdet en ny manual til inspektorordningen.  

3.7 - DRG. Inger har fået tilbagemelding fra Sundhedsministeriet, at de stadig arbejder med sagen. 
Arbejdsmedicin er ikke medtaget i DRG-publikationen år 2002.  

3.8 - Næste DASAM's udsendelse: Niels vil lave en udsendelse i næste uge, hvor man bl.a. 
orienterer om tidsplan for målbeskrivelsesarbejdet.  

3.9. - Tre dispensationssager. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at de snart vil vurdere de tre 
dispensationssager.  

4. Speciallægeplanlægning: 

Emnet har været drøftet i DASAM's bestyrelse for ca. 1 ½ år siden. Der er 2 punkter, der blev 
diskuteret ved sidste juntamøde: Integrering af socialmedicinske funktioner og at almenpraksis skal 
overtage en del af vores patienter.  

5. Fremtidige JUNTA-møder. 



Vi diskuterer hvordan junta-møder og DASAM's arbejde kan koordineres. Såfremt der er ønsker fra 
juntamødets side, at der diskuteres vigtige selskabsspørgsmål, burde DASAM's bestyrelse 
informeres i god tid. Det vil altid være en god ide, at flere af DASAM's bestyrelsesmedlemmer 
deltager i juntamøder.  

6. DMS repræsentantskab.  

Niels og Jane fortsætter som vores repræsentanter.  

7. Næstformand. 

Jane er konstitueret som næstformand frem til næste årsmøde.  

8. Årsmøde den 18. - 20.4.2002. 

Torsdag eftermiddag. Bestyrelsen er enig i at næse/svælg vil være et godt emne. Man bør undervise 
i både allergologiske og toxicologiske aspekter. Niels Mygind kunne være god som oplægsholder 
vedr. allergi. Øre-næse-halsselskabet bør spørges, om de har forslag til foredragsholdere vedr. 
toksiske påvirkninger. DS er tovholder.  

Torsdag aften: Her skal man diskutere målbeskrivelsesudvalgets arbejde og evt. nye udviklinger 
vedr. speciallægekursus.  

Fredag formiddag: Bestyrelsen er enige i, at indeklima er et godt emne. Niels vil tale med Harald 
vedr. udarbejdelse af programmet. Vi skal meget snart i gang med at finde ud af, om der skal 
inviteres foredragsholder fra udlandet. Der er for nylig udarbejdet skandinaviske statusartikler, som 
Jane vil sende rundt til alle.  

9. Næste møde  

Afholdes i Vejle den 23.11.01 fra kl. 10.15 - 14.00  

David Sherson  
Referent  

Vejle den 16.10.01  


