
DASAM bestyrelsesmøde i Vejle d. 16.8.01  

Tilstede: Inger Schaumburg, Niels Ebbehøj, Vivi Schlünssen, David Sherson, Sigve Christensen, 
Jane Frølund Thomsen (indtil punkt 6)  

Afbud fra Torben Sigsgaard  

Referent: Jane Frølund Thomsen, Niels Ebbehøj  
   

Dagsorden:  

1. Referat fra sidste møde  
2. Meddelelser  
3. Speciallægekursus, referat af møde i Sus. Drøftelse af hvad vi gør.  
4. Formand frem til april '02.  
5. Videreuddannelsesudvalg, reorganisering  
6. Målbeskrivelse, arbejdsgruppe, deltagelse i seminar  
7. Dispensationsansøgninger  
8. DRG  
9. Promoveringsudvalg  
10. Årsmøde 2002  
11. Armoni  
12. Evt.  
   

Ad 1. Referat fra sidste møde  

Referatet fra sidste møde godkendt. Det aftaltes, at fremover rundsendes referatet til 
bestyrelsesmedlemmerne, der har 1 uge til at komme med rettelser. Herefter lægges det ud på 
DASAM's hjemmeside. Skal godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. Når det er godkendt, 
skal det sendes til Charlotte Stryhn i Fællessekretariatet til arkivering.  
   

Ad 2. Meddelelser  

- Brev fra AMI vedr. kurser for arbejdsmiljøprofessionelle. Ønsker 2 til specifikke kurser. Bo 
Netterstrøm vil gerne deltage i kursusplanlægningen om psykisk arbejdsmiljø. Desuden søges 1 
person til risikovurdering. Sigve har lavet den slags kurser før og vil gerne være med til det. Giver 
selv besked til AMI. NE deltager i den overordnede planlægning.  

- Indbydelse til Nordisk Arbejdsmiljøkonference i Oslo 10.-11. oktober. henvender sig til bl.a. 
BAR, BST.  

- Videnskaberne tilbydes adgang til DADL's adressesystem. Ikke relevant.  

- Indkaldelse til møde vedr. varsling af nye behandlingsmetoder. Ikke relevant.  



- Indbydelse til FAS' efterårskonference med hovedemnet funktionsbærende enheder. Ikke så 
relevant.  

- Brev fra Arbejdstilsynet. Møde mellem AMK og AT er flyttet til efteråret.  

- Der er kommet en vejledning fra Sundhedsstyrelsen (SST) vedr. autorisation af læger uddannet i 
udlandet.  

- Der er kommet brev fra DadL med forespørgsel fra Østrig vedr. den danske arbejdsmedicinske 
uddannelse. David svarer.  

- Brev fra Anders Kabel, leder af BST-foreningen. Inviterer til møder mellem AMK'ere og BST. 
Det besluttes at danne en lille arbejdsgruppe, der skal forberede et sådan møde. IS skriver sammen 
med A. Kabel et brev til DBO om at finde en repræsentant til arbejdsgruppen.  

- Der er kommet årsberetning fra DSI  

- Sigve har været til dialogmøde med Arbejdsskadestyrelsen.  

- Sigve oplyste, at der har været afholdt møde med Fællessekretariatet vedr. samarbejdet med 
selskaberne. Vi var der ikke, men generelt er vi yderst tilfredse med deres hjælp.  
   

Ad 3. Speciallægekursus  

Bestyrelsen havde en lang diskussion vedr. den fremtidige speciallægeuddannelse. Vi ved nu, at den 
teoretiske del kommer til at bestå af 4 tværfaglige uger afholdt af SST, 6 specialespecifikke kurser 
arrangeret af selskaberne og 12 ugers forskningstræning/metode, hvor der ikke forlods er afsat 
kursusmidler. De 6 specialespecifikke kurser modsvarer de aktuelle forhold, hvor vi har 4 
arbejdsmedicinske uger og 2 uger med toksikologi. Debatten drejede sig derfor om indholdet af de 
12 uger set i lyset af de forudgående forhandlinger med MPH. Der er uenighed i bestyrelsen om, 
hvorvidt vi skal fortsætte forhandlingerne med MPH, hvor et flertal ønsker dette mens særlig Jane 
var fortaler for at udnytte de 12 uger til dels at styrke det obligatoriske projektarbejde med 
forankring i klinikkerne dels at bruge nogle af ugerne til kurser med en opprioritering af vores 
nøgleredskaber, nemlig epidemiologi og statistik. Som forholdene er nu, anvendes 8 uger á 25 timer 
til fælles obligatoriske kurser omfattende epidemiologi/statistik, kvalitativ metode, 
spørgeskemateknik, medicinsk sociologi, organisationsteori og sundhedsøkonomi samt obligatorisk 
opgave. Der blev udtrykt bekymring for at forankre en for stor del af de 12 uger i klinikken, fordi 
særlig de små klinikker muligvis kan have svært ved at supervisere og gennemføre projektarbejde. 
Desuden blev der udtrykt bekymring for, om der ville være tilstrækkelig kursuskapacitet på det 
ønskede niveau.  

Der var enighed om følgende: Hovedparten af de 12 uger skal udgøres af kurser på 
universitetsniveau. Man beslutter sig ikke på forhånd for, hvilken kursusudbyder man vil benytte, 
men vil undersøge mulighederne, herunder kurser på MPH-uddannelsen. Den øvrige tid skal være 
forskningstræning forankret i klinikkerne med relevans for det obligatoriske projektarbejde, men 
ikke således at det obligatoriske projektarbejde er indeholdt i denne tid.  



Der var desuden enighed om at udnytte lejligheden til at revidere den teoretiske del af uddannelsen. 
Dette vil ske på et 2 dages seminar, hvor bestyrelsen og kursusudvalget deltager.  

David og Jane planlægger dette. Der blev talt om flg. datoer: 29/30 okt., 8/9 og 12/13 nov. 
Resultatet af dette seminar vil påvirke valg af kursusindhold.  

Det aftaltes, at Inger og Niels kontakter Arne Poulstrup m.h.p. at formulere et brev til SST' s 
målbeskrivelsesudvalg, hvor der redegøres for vores ønsker om indholdet af de 12 uger samt en 
anmodning om foretræde. Vi vil da anmode om at hovedparten af de 12 uger anvendes til 
kursusvirksomhed. Vi kender endnu ikke DSSAM's holdning og ønsker til kursus efter de konkrete 
udmeldinger fra SST og vi ved derfor ikke i hvor høj grad de fortsat satser på den tidligere 
skitserede MPH-løsning.  
   

Ad 4 Formand frem til april '02.  

Da Inger skal påbegynde MPM-uddannelse har hun ikke tid til fortsat at varetage formandsopgaver 
men vil gerne fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. Ifølge vedtægterne vælges formanden på 
den ordinære generalforsamling, men vedtægterne indeholder ikke retningslinier for den aktuelle 
situation. Bestyrelsen besluttede sig derfor for at konstituere Niels som formand indtil næste 
generalforsamling i april '02. Inger og Niels informerer medlemmerne om dette.  
   

Ad 5 Videreuddannelsesudvalg, reorganisering  

David ønsker at trække sig som formand for videreuddannelsesudvalget, og Henrik Kolstad er trådt 
ud. DS har bedt Gert Thomsen og Jens Tølbøll Mortensen om at træde ind.  
   
   

Ad 6 Målbeskrivelse  

Selskabet skal nedsætte en arbejdsgruppe som skal udarbejde målbeskrivelse for 
specialistuddannelsen. Sven Viskum, Lilli K. Jensen, Henrik Kolstad og Ole Carstensen har 
arbejdet med et fælles uddannelsesprogram i region Nord og har tilbudt at de gerne vil være med i 
et sådan arbejde. Som repræsentant fra region Syd indgår Gert Thomsen. Der bør desuden være dels 
1 fra bestyrelsen, fra kursusudvalget samt repræsentation fra Østdanmark. Man enes om at opfordre 
Harald Meyer fra kursusudvalget som allerede har tilkendegivet interesse. Fra bestyrelsen (og 
Østdanmark) deltager Jane. Der skrives brev til DBO om at finde en repræsentant. For at være 
effektivt skal udvalget ikke være for stort. Vi vil derfor bede de 4 fra region Nord om at pege på 2, 
der skal deltage.  

SST afholder et seminar vedr. målbeskrivelser og logbøger d. 28.-29. august på Nyborg Strand. 
Inger har allerede meldt Lilli til og David har meldt Gert til. Der var imidlertid enighed om, at der 
bør deltage én fra bestyrelsen, hvorfor Jane deltager istedet for Gert.  
   

Ad 7. Dispensationsansøgninger  



Intet nyt - NE rykker igen og Sigve rykker på egne vegne.  
   

Ad 8. DRG  

DRG - Intet nyt. Inger spørger hvad der sker i sundhedsministeriet.  
   

Ad 9. Promoveringsudvalg  

Promoveringsudvalget har følgende aktiviteter igang: Test din viden til ugeskriftet.  

Referatet fra fremtidens arbejdsmedicin. Kan også blive til en artikel i en serie i ugeskriftet om 
Fagenes Parade. Endelig kan vi satse på at rekruttere via uddannelsernes afløsningsopgaver mm. Fx 
OSVAL opgaver i københavn, afløsningsopgaver og specialeopgaver på folkesundhedsstudierne i 
københavn. Mon ikke der også er tilsvarende i Århus og Odense. Torben vil du tjekke det?  
   

Flere ideer til udvalget er velkomne.  
   

Ad 10. Årsmøde 2002  

Det halter lidt. Ideer ønskes.  
   

Ad 11. Armoni  

Udsat.  
   

Ad 12 Evt.  

Næste møde: 12. september er reserveret i Vejle, hvis det viser sig nødvendigt. Ellers kan det vente.  
   

Ref: Jane (og lidt Niels)  


