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0. Referat
Ingen bemærkninger til sidste.
Referent i dag: Gert Thomsen.

1. Meddelelser fra formanden
• Der er kommet forespørgsel fra Dansk Medicinsk Selskab, om DASAM har kandida-

ter til Dansk Medicinsk Selskabs bestyrelse. Bestyrelsen kan ikke pege på kandidater.
• Fra Dansk Medicinsk Selskab og sekretariatet for referenceprogrammer er kommet 

forespørgsel om nye emner. DASAM er tovholder på referenceprogram for erhvervs-
astma og er med i referenceprogram vedr. lænderyglidelser. Hvis der er ideer til andre 
emner, kan der meldes ind via formanden. 

• Fællessekretariatet ændrer struktur. Man tilbyder nu to niveauer af service, den 
såkaldte servicepakke 1 og servicepakke 2. Den service, vi modtager på nuværende 
tidspunkt, er på niveau med servicepakke 1 og det vi betaler, er på niveau med ser-
vicepakke 1. Detaljer se 
http://www.dadlnet.dk/2laegeforeningen/faellessekretariatet/serviceydelser.htm.
Ikke mindst efteruddannelsesudvalget skal være opmærksom på muligheden for ser-
vice ved dagsarrangementer.

• Arbejdsmiljøklagenævnet. Lilli K. Jensen er udpeget som sagkyndig, Anette Kærgaard 
suppleant.

• I forbindelse med drøftelserne om sammenlægning og ikke sammenlægning af klinik-
kerne i Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter har formanden hørt forlydender 
om, at der skulle være et udvalgsarbejde vedr. arbejdsmedicinens placering i den frem-
tidige struktur, om de skal være knyttet til kommune, region eller stat. Der er imidler-
tid ingen i bestyrelsen, der ved i hvilket regi, det skulle foregå. Selskabet ved forman-
den vil meget gerne orienteres om hvad, der foregår vedr. regionalisering både om 
hvilke fora, det foregår i, og om indholdet af drøftelserne. 

• Der afholdes 16.11. møde i Lægeforeningen vedr. lægens rolle i sygemelding.

2. Vejle sagen
Der har været holdt møde med Vejle amt. Referat herfra udsendt sammen med dagsordenen. 



Der orienteres mundtligt om forløbet af mødet.
Gert Thomsen kan efterfølgende oplyse, at
• Det regionale råd for lægers videreuddannelse har ikke endnu behandlet Vejle sagen, 

idet Vejle ikke har svaret på forespørgslen fra rådet. Vi har aktuelt rykket for behand-
ling af sagen.

• Vejle amt har lavet en fremskrivning af den stillingsmæssige betydning af videreud-
dannelsesreformen og har sendt et notat til afdelingen om det forventede normerings-
forløb, som præcis svarer til behovet til uddannelsesstillinger.

På baggrund af den diskussion, der har været på mødet omkring audit, vurderer bestyrelsen, at 
det kunne være relevant at se på audit metoden. Der skal ses både på patientundersøgelsernes 
kvalitet og patientundersøgelsernes relevans. Det må overvejes, om selskabet skal lave en 
skabelon for arbejdsmedicinsk journal audit. Da Nanna i forvejen er engageret i kvalitetssik-
ringsarbejdet i Frederiksborg amt aftales, at Nanna til næste bestyrelsesmøde prøver at samle, 
hvad der nationalt er af arbejdsmedicinsk kvalitetssikring audit og akkrediteringsmetode 
relevant for journal audit, herunder retter forespørgsel til Dansk Medicinsk Selskab, om de har 
en skabelon for journal audit. Akkreditering er indtil videre foregået i HS og Sønderjyllands 
amt, og er på vej i Frederiksborg amt.

3. DASAM´s 25 års jubilÃum
• Der er nedsat en jubilæumsskrifts gruppe bestående af Rolf, Johan, Finn, Sigurd, Jens 

P. Johansen og Jane. Der er i selskabet økonomi til at dække udgifter til jubilæums-
skriftet i størrelsesorden 25-30.000 kr. 

• Årsmødet har omkring 34.000 stående til årsmødet 2005. Det aftales - for at holde 
jævn stigningstakt på årsmøde deltagerprisen - at prisen stiger 100 kr. Der vil så være 
god økonomi til det kommende årsmøde og det vil være relevant at lave et ekstra flot 
fagligt program i anledning af jubilæet. 
Det drøftes, om det ønskes, at vi vender tilbage til den gamle model med festtaler efter  
middagen, men egentlig er der nok mest stemning for, at eventuelle festtaler skal ske 
under middagen og det overlades til årsmødegruppen, om der er behov fra udefra 
kommende. Der skal være mere styring på indlæggene under festmiddagen. 
Da årsmødet ligger i næste regnskabsår, vil selskabet formentlig have mulighed for at 
dække et evt. mindre samlet underskud, men det skal i givet fald varsles til bestyrel-
sen. 

4. DRG
DRG systemet kører i de fleste andre specialer, dog ikke arbejdsmedicin, psykiatri, børnepsy-
kiatri. Der er udarbejdet procedurekoder og de er lagt ind i Sundhedsstyrelsens diagnosekode 
system. Jane og Niels har udarbejdet en kodevejledning, som er til høring i Sundhedsstyrel-
sen. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan procedurerne rent afregningsmæssigt vil 
komme til at fungere, om der vil være et hierarkisk system, så det kun er de “tungeste”, der 
tæller med.
Det pointeres igen, at klinikkerne skal sikre sig, hvordan erklæringer, kommunale attester, 
socialmedicinske patienter o.s.v., som afregnes særskilt, registreres, så de ikke indgår i DRG 
produktionen. I Ålborg er dette løst ved, at disse patienter registreres i en særskilt del af 
registreringssystemet, som så ikke indberettes til Sundhedsstyrelsen.

5. Dokumentationsopgaver for Arbejdsskadestyrelsen
I forbindelse med revision af erhvervssygdomslisten har der fra de arbejdsmedicinske sag-
kyndige været rejst nogen kritik af det manglende lægevidenskabelige grundlag for udvidel-
serne. Der har været møde med Arbejdsskadestyrelsen 6.5. mellem Anne Lind Madsen, Bent 



Matthiesen, Niels Ebbehøj og Jane. Anne Lind Madsen vil søge at finde midler til dokumenta-
tionsopgaver og til at initiere forskning på områder, der er relevant for arbejdsskadesager. 
DASAM har nedsat en arbejdsgruppe bestående af de udpegede sagkyndige, Johan Hvid 
Andersen (som har repræsenteret selskabet i den aktuelle revision af erhvervssygdomslisten) 
samt Palle Ørbæk (som på AMI’s vegne har haft drøftelser med Anne Lind om noget tilsva-
rende), som skal udarbejde et forslag til videnskabelig komite, der skal stå for udbud af 
dokumentationsopgaver og have en editor funktion for at sikre kvaliteten. Der er møde 2.9., 
der skal forberede dette.

6. ARMONI kontrakten
Der er en enkelt redaktionel rettelse i overskriften, i øvrigt godkendes.

7. Forskningsudvalgets brev til ministeren
Der ligger et nyt forslag efter kommentarer på tidligere. Jane sender det ud til bestyrelsen. Der 
udspænder sig en lang diskussion af, hvorvidt brevet skal sendes til Jens Jensen eller beskæf-
tigelsesministeren. Der opnås ikke enighed i bestyrelsen, men Jane bemyndiges til at finde 
den bedste løsning sammen med Forskningsudvalget. 

8. Rekrutteringsudvalg
Rekrutteringsudvalget består af Ole Mortensen, Vivi Schlünssen, Ane Marie Thulstrup, Trine 
Rønde Kristensen. A.M. Thulstrup deltog under dette punkt. Man er ved at udarbejde en 
pjece.  Den er i nuværende udkast stilet til nyansatte, men der var enighed om, at den primært 
skal stiles til læger, der endnu ikke er kommet ind i specialet. Det aftales, at Anne Marie 
sender udkastet til Jane, der sender det videre til bestyrelsen. Af øvrige punkter, der aftales at 
arbejde med:
• Praksis reservelægerne har return days i alle amter. Ved disse return days er der 

undervisning, hvor det i hvert fald i nogle amter vil være muligt for arbejdsmedicinere 
at byde ind og tilbyde undervisning.

• Det aftales, at udvalget samler erfaringer med rekrutteringsaktiviteter og laver et 
idékatalog, der sendes rundt til afdelingerne.

9. Orientering fra udvalgene
Kursusudvalget: Det nye kursus kører som planlagt efter, at man har fået dispensation for 
dette kursusforløb til det foreslåede timetal. De første to uger i august har fået gode evaluerin-
ger. Per meddeler, at han trækker sig fra formandsposten senest ved årsmødet. 
Videreuddannelsesudvalget har droslet ned på aktiviteten, idet mange af aktiviteterne er 
fortsat i regionerne. Der arbejdes dog fortsat med uddannelsesprogram for AT fokuseret 
ophold, kriterier for optagelse på hoveduddannelse mm.  Jane fortsætter på formandsposten. 
Næste møde i oktober måned..
Efteruddannelsesudvalget: Der er planlagt to møder, dels d.d., dels et møde 4.11. om hel-
bredsproblemer efter udsættelse på internationale missioner. 

10. Eventuelt
• UEMS: Det er nu Ole Carstensen og Gert Thomsen, der er UEMS´s repræsentanter. 

Der er kommet forespørgsel om deltagelse i et Multiple choice projekt, vist nok rettet 
mod recertifisering. Vi er ikke umiddelbart indstillet på at gå ind i dette.
Der er endvidere kommet forespørgsel fra en græker til Jane om vores målbeskrivelse. 
Sven påpeger, at UEMS tidligere har udarbejdet Core Competences, som faktisk er en 
målbeskrivelse. Jane sender den græske forespørgsel videre til Gert. 



• Jakob Bønløkke har fået et to årigt stipendiat i Canada. Vil derfor ikke redigere 
hjemmesiden. Gert tilbyder, at afdelingen i Esbjerg varetager opdateringer, men ikke 
vil stå for en  grundliggende revision. Tilbudet accepteres. 

• Ane Marie Thulstrup spørger på vegne af Dansk Epidemiologisk Selskab om DASAM 
vil være medarrangør, hvis Dansk Epidemiologisk Selskab får tildelt verdenskongres-
sen aug. 2008 i Århus. Som medarrangør vil selskabet få ansvaret for at arrangere en 
session sv. til en formiddag eller eftermiddag. Bestyrelsen tilkendegiver, at det man 
gerne vil være medarrangør. . 

• Elektronisk patientjournal: Der forespørges, om der foregår noget m.h.p. udarbejdelse 
af en arbejdsmedicinsk elektronisk patientjournal. Der er ikke i bestyrelsen kendskab 
til, at der arbejdes med dette. 

11.  Næste møde
15. november som fællesmøde med DAMO, DBO og YAM kl. 13-15.30, herefter 
,bestyrelsesmøde i DASAM 15.30 – 18.00 (ca.). Vi regner med, at møderne kan hol-
des i Vejle, nærmere oplysninger følger.

Gert Thomsen


