
Referat af DASAM bestyrelsesmøde 06.12.05 

I bestyrelsesmødet deltog  

DASAM's bestyrelse: Jens Peter Bonde, Sven Viskum, Anette Kærgaard, Sigve W. Christensen, 
Vivi Schlünssen. 
Afbud: Ann Krüger, Nanna Eller og Ove Gaardboe 
Endvidere deltog: Formand for Videreuddannelsesudvalget, Jane Frølund Thomsen og formand for 
Kursusudvalget, Ane Marie Thulstrup samt nyudnævnt postgraduat lektor i arbejdsmedicin i region 
Nord Henrik Kolstad.  

1. 1. Godkendelse af referat:  
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden:  
a. Formanden har rettet en henvendelse til Dagens Medicin (til en konkret journalist) 

om at få et interview vedrørende arbejdsmedicin i anledning af jubilæet. Der har ikke 
været nogen reaktion fra Dagens Medicin. Jens Peter Bonde vil tage ny kontakt. 

b. Vedrørende Web-site for DASAM:  
Der arbejdes fortsat. Det er lidt usikkert, hvor langt vi er, og de økonomiske forhold 
er ikke helt afklaret. Vivi Schlünssen vil checke op på dette punkt. 

c. Arbejdsmedicinsk indlæg i det kommende temanummer i Ugeskrift for Læger: 
Philip Grandjean vil stå for det arbejdsmedicinske bidrag til det kommende 
temanummer i Ugeskrift for Læger, 2006. Vil omhandle færøske undersøgelser af 
langtidseffekter for børns helbred af forurening med kviksølv og organohalotaner. 

d. Tilforordnet til Sundhedsstyrelsen: 
Nanna Eller går ind stedet for Bodil Bach under dennes sygdomsbetingede vakance. 

e. Vejle-sagen: Vejle-sagen er foreløbigt sat i bero, da overlægerne i Vejle har anmodet 
om at selskabet aktuelt ikke foretager sig yderligere. 

f. Der vil være møde mellem de arbejdsmedicinske overlæger 19.01.06 i Århus (det 
årlige 'juntamøde'). 

g. Allergi-netværk: Vivi Schlünssen orienterede om, at der er etableret et allergi-
netværk, som nu har kørt 1 år. Der lå til bestyrelsesmødet et konkret forslag til et 
kommissorium, som bestyrelsen kunne tilslutte sig. 

3. Speciallægeuddannelsen: Jane Frølund Thomsen gav en status for 
Videreuddannelsesudvalgets arbejde. Målbeskrivelsen er godkendt (betinget), og der er 
udarbejdet portefølje for såvel hoveduddannelse som introduktionsuddannelse. Regionalt er 
der udarbejdet uddannelsesprogrammer for hoveduddannelse og introduktionsuddannelse. 
Der er aktuelt ingen i hoveduddannelsesforløb. I region Øst har der været ansøgere, men de 
er ikke fundet kvalificerede. I de øvrige regioner har der ikke været ansøgere. Der er aktuelt 
ansat læger i Region Øst og Nord i introduktionsforløb. Hidtidige erfaringer med de 
foreliggende introduktions-uddannelsesprogrammer har været gode. 
Videreuddannelsesudvalget har diskuteret kompetencepunktet "Selvstændig gennemføre og 
afrapportere virksomhedsbesøg" i målbeskrivelsen. 
I lyset af, at der nu foreligger skriftligt tilsagn fra Arbejdstilsynet om at Arbejdstilsynet vil 
forpligte sig til enten 30 virksomhedsbesøg eller 25 virksomhedsbesøg kombineret med en 
uges fokuseret ophold i Arbejdstilsynet, foreslår Videreuddannelsesudvalget, at alle 
gennemfører ovennævnte, samt at man tilføjer et kompetencepunkt, der vedrører kendskab 
til Arbejdstilsynets organisation, tilsynsformer m.v. Bestyrelsen kunne tilslutte sig dette, 



selv om nogle var skeptiske i lyset af, at erfaringerne med det hidtidige samarbejde med 
Arbejdstilsynet har været blandede. 
Endvidere foreslog bestyrelsen, at Videreuddannelsesudvalget vurderer, om der skal 
foretages justeringer i kravene til opnåelse af kompetencepunktet vedrørende "selvstændig 
gennemførelse og afrapportering af virksomhedsbesøg" idet kompetencen kun kunne 
godkendes, hvis man selvstændigt har planlagt og gennemført virksomhedsbesøg, f.eks. i 
regi af de arbejdsmedicinske klinikker. 
Der foreligger nu vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedrørende forskningstræningskurser 
(FTK), og der ligger forslag til konkret udmøntning i Region Øst. 
Der udspandt sig en længere diskussion om forskningstræningskurserne skal integreres i 
speciallægekurset, da der givetvis vil være overlappende punkter. Det var 
Videreuddannelsesudvalgets indstilling til bestyrelsen, at man satser på, at 
forskningstræningskurserne gennemføres i regionalt regi med det formål at sikre sig, at de 
uddannelsessøgende i løbet af uddannelsen får etableret en god tværfaglig kontakt til de 
andre specialer.  
Speciallægekurset må evt., når der foreligger nogle konkrete erfaringer justeres i forhold til 
de kompetencer, der opnås på FTK. 
Formanden for Kursusudvalget Ane Marie Thulstrup redegjorde herefter for det aktuelle 
speciallægekursus. Der er dispensation til at gennemføre i alt 340 timer. Det nye kursus er 
nu som konsekvens af målbeskrivelsen ændret, således er der er lagt hovedvægt på modul 
vedrørende eksponering og årsagsvurdering. De hidtidige erfaringer er gode, og der er gode 
tilbagemeldinger fra kursisterne. 
Der udspandt sig en længere diskussion omkring fremtidige kurser med hensyn til, om man 
skulle følge normen for andre specialers speciallægekurser, eller om vi skulle fastholde 
særstandpunkt for arbejdsmedicinen og argumentere for fastholdelse af de nuværende 340 
timer. 
Bestyrelsen opfordrede Kursusudvalget til at foretage en analyse af det nuværende kursus, 
herefter fremkomme med et velargumenteret forslag til dimensionering af det fremtidige 
kursus. 
Der er på det aktuelle speciallægekursus relativt få kursister, og det vil også være tilfældet 
fremover. Kurset er gjort åbent, så andre kan deltage, herunder også speciallæger i det 
omfang, de føler behov for et brush-up.  
Mulighederne for etablering af helt eller delvist fælles speciallægekursus med samfunds- og 
socialmedicinere blev endnu engang drøftet. På en række områder bl.a. omkring 
epidemiologi og statistik er behovet for teoretisk uddannelse ens. Hertil kommer, at en del 
arbejdsmedicinere har fået slutstillinger inden for socialmedicinen. 
Bestyrelsen opfordrede kursusudvalgs formanden til at tage en sonderende drøftelse med 
samfundsmedicinerne med henblik på at vi i løbet af første halvdel af 2006 får hold et 
sonderende fællesmøde mellem Kursusudvalgene og repræsentanter fra bestyrelserne med 
henblik på, om samarbejdet specialerne imellem kan styrkes. 
Formanden for Kursusudvalget gjorde opmærksom på, at kursuslederfunktionen er meget 
arbejdskrævende, og at der er behov for at flere deltager aktivt i dette. Specielt er der mangel 
på aktive folk i Sjællands-området. Formanden vil bringe det op på næste "juntamøde" 
2006.  

4. DRG: 
Status vedrørende DRG er, at der nu er etableret en registrering, hvor der registreres i 3 
niveauer. Der skal nu etableres et takst-system på baggrund af en 3-måneders registrering på 
prøveklinikker, hvor "produktionen" skal relateres til de pågældende test-klinikkers budget 



med henblik på at få etableret ovennævnte DRG-takster. 
Bestyrelsen enedes om, at test-klinikkerne skulle udpeges efter kriterier grundende sig på: 
Størrelse, faggruppe-sammensætning, universitets-tilknytning, geografi. På den baggrund 
valgte bestyrelsen at pege på følgende tre test-afdelinger.: De arbejds- og miljømedicinske 
klinikker i Aalborg, Haderslev og Glostrup. 
Jane Frølund Thomsen og Niels Ebbehøj er aktuelt dem, der forhandler med 
Sundhedsstyrelsen vedrørende ovennævnte. 
Der er imidlertid uklarhed om, hvem de repræsenterer (DASAM eller de arbejdsmedicinske 
klinikker), idet der som sådan ikke er etableret et officielt DRG-udvalg i DASAM-regi. 
Jens Peter Johansen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg har deltaget i DRG-arbejdet, men 
har valgt at trække sig ud af dette. 
Det blev besluttet, at det er vigtigt, at klinikkerne også er repræsenteret i DRG-arbejdet. 
Bestyrelsen opfordrede Jane Frølund Thomsen og Niels Ebbehøj til at fortsætte med 
arbejdet. Formanden vil bringe punktet op på næste "juntamøde" med henblik på at sikre, at 
klinikkerne også føler sig repræsenteret i DRG-arbejdet, samt drøfte om der evt. bør vælges 
en person mere til DRG-gruppen.  

5. Videnskabelig Komité: 
Arbejdet er godt i gang, og det første dokument vedrørende computerarbejde og karpal 
tunnel syndrom er afleveret til Arbejdsskadestyrelsen, som det også er fremgået af 
dagspressen. 
Komiteen udarbejder selv retningslinier for den faglige del af komité-arbejdet, dvs. 
retningslinier for udarbejdelse af dokumenter, retningslinier for kriteriefastsættelse med 
videre. 
Udfra de hidtidige erfaringer er det bestyrelsens vurdering, at den Videnskabelige Komité 
har været meget velfungerende, og at arbejdet er foregået på et højt fagligt niveau.  
Det ser ud til, at den administrative og økonomiske basis for den Videnskabelige Komité 
bliver ændret. Med finansloven for 2006 er det besluttet, at der skal sættes 3 mill. kr. af til 
udredning af arbejdsbetingede sygdomme. Imidlertid skal disse penge ikke længere 
administreres af Arbejdsskadestyrelsen, men i stedet af Arbejdsmiljøforskningsfonden, hvor 
den Videnskabelige Komité så kan byde ind på konkrete opgaver på lige fod med andre 
udbydere. 
Der var i bestyrelsen enighed om, at fastholde det nuværende komité-system, suppleret med 
indkaldelse af internationalt anerkendte reviewere ved gennemgang af de enkelte kriterie-
dokumenter, selv om det er relativt udgiftstungt.  

6. Klareringsrapport vedrørende natarbejde: 
Der arbejdes med problemstillingen bl.a. i Glostrup og Århus. Jens Peter Bonde inviterer 
folk fra Herning, Glostrup og Århus til møde ultimo januar/primo februar 2006, hvor der 
forventes at der foreligger korte, skriftlige state of the art-beskriver, om hvad der vides om 
natarbejde i forhold til risiko for hjertekarlidelse, spontane aborter og brystkræft. 
./. Med udgangspunkt i dette samt udvalgt relevant litteratur om helbredsundersøgelser og 
kardiovaskulær screening, arbejdes hen imod etablering af guide lines i selskabsregi. Udkast 
til kommissorium vedlagt.  

7. Regionalisering: Udsat til februar-mødet.  
8. Næste møde, torsdag d. 23.02.06, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus (foreløbigt aftalt 

tidspunkt 13-15.30).  
Hvis der er problemer med denne dato, bedes I melde ind snarest, da vi så finder et andet 
tidspunkt.  



9. Evt. 
Spørgsmålet om forældelsesfrist tages op på "Juntamøde" i januar. Spørgsmål om 
Arbejdstilsynets retningslinier for gravides arbejdsforhold - som er et eksplicit 
arbejdsmedicinsk spørgsmål - tages på som punkt ved mødet i februar.  

Mødet blev afsluttet med, at nogle fik en ekselent julemiddag.  

Referent: Sven Viskum  
14.12.05  

 


