
Bestyrelsesmøde i DASAM den 30. august 2005, klokken 13-18 
Sted: Patienthotellet, Odense 
REFERAT 
 
Til stede: Jens Peter Bonde (JPB), Sven Viskum (SV), Vivi Schlünssen (VS), Nanna Eller (NE), 
Anette Kærgard (AK).  
Afbud: Sigve Christensen (SC),  Ove Gaardboe (OG) 
Tilstedeværende udvalgsformænd: Ole Carstensen (UEMS), Jesper Bælum (ARMONI), Niels 
Ebbehøj (Årsmøde- og efteruddannelsesudvalg). YAM repræsentant: Ann Kryger. 
 
 

Dagsorden 
1. Formalia 
2. Meddelelser (KOL høring, DRG, økonomi og medlemsstatus fra kasserer og sekretær) 
3. DASAM udvalgene - status på det organisatoriske, herunder hjemmesiden (sekretær) 
4. Drøftelse af kursus i arbejdsmedicin - status, kort- og langsigtede planer (ved Kursusudvalgets formand AneMarie) 
5. Drøftelse af Armoni - status, kort og langsigtede planer (ved  Jesper, Armoniudvalget) 
6. Årsmøde og efteruddannelsesudvalget: tema og planer for kommende årsmøde (Niels Ebbehøj) 
7. Regions arbejdet - opsamling på udvalgsarbejdet (JPB og SV) 
8. UEMS - materiale fra Ole Carstensen vedlagt 
9. Udpegning af supplerende uddannelses inspektor (udover JPJ og NKJ) 
10. Journal audit i Vejle - DASAMS holdning. Henvendelse fra Ib Hansen 
11. Rygområdet - DASAM deltage i SS betænkning? 
12. Helbredskontrol ved natarbejde: er der brug for en DASAM klareringsrapport med anbefalinger i konsekvens af 

den danske bekendtgørelse og de mange aktiviteter i BST regi. Der har været afholdt et møde om helbred og natar-
bejde - men havd er anbefalingerne. Det spørgsmål er det vel en vigtig selskabsopgave for DASAM melde ud på 

13. Næste møde 
14. Eventuelt 

_________________________________________________________________________ 
 

1. Formalia 
Referat fra seneste bestyrelsesmøde (19.04.05). Godkendt uden kommentarer 
Valg af referent: Anette Kærgaard 
 
2. Meddelelser 
• DASAM har været repræsenteret ved aftrædelsesreceptioner hos Per Gregersen (Nanna Eller) 

og Ole Svane (Jens Peter Bonde) 
• Øyvind, Sigve og Vivi har efter høringsrunde indsendt papiret ”KOL og arbejdsmiljø – tidlig 

opsporing – opfølgning – rehabilitering” til Sundhedsstyrelsen, og responset har været positivt. 
Den samlede rapport foreligger endnu ikke. 

• Sigurd Mikkelsen har trukket sig som Sundhedsstyrelsens repræsentant i erhvervssygdoms-
udvalget – og med ham to af de tidligere ’hjælpere’, Bo Netterstrøm og Jens Peter Bonde. Den 
nye sammensætning er: Jens Peter Johansen (repræsentant), Jane Frølund Thomsen (suppleant, 
Rolf Petersen (suppleant) 

• Efter en henvendelse fra Palle Ørbæk (AMI), hvor han – bakket op af Arbejdsskadestyrelsen - 
ytrer ønske om at knytte DASAMs Videnskabelige Komité til AMIs nye Videnscenter, har Si-
gurd Mikkelsen og Jens Peter Bonde i juni 2005 holdt møde med Palle Ørbæk. DASAM er po-
sitivt indstillet overfor et samarbejde. Især vil Komiteen have stor gavn af en sekretariatsfunkti-
on. Dog insisterer DASAM på fortsat at have betydende indflydelse på arbejdet. Aftalen blev, 
at Palle Ørbæk vender tilbage med et konkret forslag til en struktur. Dette er endnu ikke sket. 

• I øvrigt meddeles, at 1. dokument nu har været gennem den Videnskabelige Komités review-
proces, og dokumentet (computerarbejde og CTS) er under endelig bearbejdning. DASAM har 
publiceringsret på det endelige dokument. Der er hidtil kun positive erfaringer med masser af 



feedback. Sven foreslår, at yngre arbejdsmedicinere skulle have mulighed for at prøve at være 
med til en sådan review-dag, da det ville være et godt læreforum. 

• Status for DASAMs økonomi: God. Jubilæumsskriftet er hidtil blevet solgt i 966 eksemplarer 
(68.000 kroner) og sammen med, at produktionsprisen blev 3.000 kroner mindre end forventet, 
hænger det samlede budget fint sammen. Det besluttes, at JPB kontakter Dagens Medicin om 
mulighed for en artikel, hvor vinklen kunne være, at der i Danmark – trods flere succeshistorier 
gennem de seneste 25 år – stadig går patienter rundt, som kunne have fordel af at blive set af en 
arbejdsmediciner 

• DRG: Jane og Niels har været til møde i Sundhedsstyrelsen. Den foreløbige opgørelse på kli-
nikkernes kodning er – at der kodes, som vinden blæser (mange tangforløsninger!), og at det 
derfor ikke giver mening at tælle sammen på noget. Pludselig spørger SS på mødet, hvorfor vi 
ikke blot koder for en basis ambulant undersøgelse + en udredning, som kunne kategoriseres 
let, middel eller svær!!? SS vender i løbet af en uges tid tilbage med et strukturforslag. Som 
indskrevet i vejledningen (godkendt af SS) koder vi i øjeblikket telefonkonsultationer. På mødet 
blev der fra SS sået tvivl, om dette kan udløse en takst. SS undersøger og vender tilbage. 
Bestyrelsen afventer Sundhedsstyrelsens tilbagemelding. Herefter stillingtagen til, om vi skal 
ophøre med kodning efter nuværende vejledning. 
 

3. dasamnet.dk 
Opdatering har været prioriteret – og er gennemført. 
Informationerne er sendt fra Vivi til Gert Thomsen, som har lagt ind på siden. 
Bestyrelsen finder, at siden trænger til en ansigtsløftning. 
Det besluttes, at Ole Carstensen og AK taler med ARMONIs redaktion i Herning om at bruge AR-
MONIs layout til dasamnet.dk. I praksis drejer det sig om, at Pia (sekretær i Herning) sammen med 
Vivi (som ved, hvad der skal fjernes fra den nuværende side) samt Ole og Anette forestår ændrin-
gen. Der forhøres hos Kurt Rasmussen om økonomien. Vivi kontakter Gert om ændringen. 
 
4. Kursusudvalget 
AneMarie er forhindret. Punktet udsættes til et senere møde. 
 
5. ARMONI 
Efter etablering og opsætning har 1. prioriteten været udarbejdelse af instrukser. Bestyrelsen er enig 
i denne prioritering. Der er imidlertid et ønske om, at instrukserne kommer ud i en bredere kreds – 
også for at øge klinikkernes medejerskab til ARMONI. Jesper Bælum tager med til redaktions-
gruppen et konkret forslag om at benytte 3-4 personer i en review-gruppe samt en høringsrunde til 
klinkkerne, uni-institutter/afdelinger og evt. andre relevante. 
Det er bestyrelsens ønske, at ARMONI bliver offentlig tilgængelig – evt. med enkelte sider som 
lukket forum. Jesper Bælum tjekker mulighederne herfor: hvad er omkostninger for vedligehold, vil 
det betyde overtrædelse af gældende kontrakter etc. 
(Redaktionsgruppen: Jesper Bælum (AMK), Jens Peter Johansen (AMK), Niels Kjærgaard Jørgen-
sen (AMK), Jens Brandt (DBO), Anette Kærgaard (DASAM), Torben Sigsgaard (teoretisk institut) 
udmeldt. Faglig redaktør: Kurt Rasmussen. Herning AMKs ARMONIgruppe: Ole Carstensen, Nora 
Boni Jakobsen, Pia Thomsen 
 
6. Årsmøde og efteruddannelsesudvalg 
Der blev 17. august 2005 afholdt medlemsmøde om eksponeringsvurdering. Godt møde, ca. 20 del-
tagere. 
Foreløbig skitse for årsmødet i Knudshoved, 27.-29. april 2006: 
Torsdag  Årets organ: COLD (arbejdsbetinget ÆF, genetik/sårbarhed, luftforurening) 
 Der tilsigtes en mere videnskabelig tilgang end vanlig 
 Øyvind planlægger oplægsholdere fra ind- og udland 
Torsdag Forslag om ”Nordisk kvarter” med korte status oplæg fra repræsentanter fra de nordi-

ske arbejdsmedicinske selskaber (Norge, Sverige, Finland, Island) 



Fredag Videnskabeligt tema: Indeklima. Bliver man syg af indeklima? 
 Delemner: biologisk/funktionel syndrom, alveolit af indeklima, værdi ag bygnings-

gennemgang, svampe og farlighed, patientrådgivning, organisk støv og biologisk ef-
fekt. Alt i alt oplæg til en slags pro et contra diskussion. 

Fredag Frie foredrag. Henvendelse til klinikkerne. Opfordring til PhDere med resultater. Der 
ønskes YNGRE oplægsholdere. 

Fredag Festmiddag 
Lørdag generalforsamling klokken 10-12. 
 
Forslag til efteruddannelse: 

1. Nedslidning i medicinsk, historisk og kulturel betydning (efteråret 2005) 
2. Arbejdsfastholdelse – evt. som en slags undervisnings- og træningsforløb i samarbejde med 

socialmedicin. Der er forslag om undersøge, om kurset kunne lægges i lægeforeningens regi. 
3. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 – overveje i dette forum at viderebringe temaer fra vore egne 

møder 
Udvalget har desuden diskuteret at etablere temadage for intro-læger. Ideen bakkes op af bestyrel-
sen. Forslag til indhold: virksomhedsbesøg, patienthistorier, hvad afgør specialevalg, forskning eller 
ej. Ann fortæller i øvrigt, at YAM i november 2005 arrangerer en dag for yngre arbejdsmedicinere. 
Der vil komme besked herom til klinikkerne. 
 
7. Regionsarbejdet 
Efter generalforsamlingens beslutning er nedsat et udvalg med repræsentanter fra alle regioner. Ud-
valget har hidtil holdt 2 møder: en primær runde, hvor der blev diskuteret og fordelt skriveopgaver, 
en opfølgningsrunde med diskussion af de skriftlige oplæg. Nu samles oplæggene i et fælles papir 
om arbejdsmedicinens rolle i regionerne – og herefter kommer der en høringsrunde. 
Der har i gruppen været enighed om: 

- at arbejdsmedicinen skal være forankret i sygehusvæsnet 
- at det kliniske arbejde er specialets krumtap 
- at kræfterne i fremtiden skal samles regionsvist – både organisatorisk og strukturelt 

Jens Peter Johansen vil undersøge og give et bud på, hvad der vil blive behov for mandskabsmæs-
sigt  
 
8. UEMS 
Der har været rundsendt referat fra seneste møde (maj 05) samt kort status fra seneste 5 år. Ole Car-
stensen beder DASAM tage stilling til hans fremtidige tilknytning. 
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi gerne vil have OC som DASAMs repræsentant. OC kontakter 
Gert og orienterer – hvorefter det mest oplagte ville være, at Gert som formand for DAMO i stedet 
vælges som deres repræsentant. 
UEMS holder to møder årligt. Der diskuteres emner af fagpolitisk interesse som uddannelse og 
harmonisering (se referater på dasamnet). Bestyrelsen finder, at et godt overordnet formål ville være 
at etablere fælles postgraduate kurser i arbejdsmedicin (især på nordisk plan ville det være særdeles 
relevant med et kursussamarbejde).  
 
9. Supplerende uddannelsesinspektorer 
Ud over, at Jens Peter Johansen og Niels Kjærgaard Jørgensen ønsker aflastning, er der også kom-
met en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om at vælge en inspektor fra uddannelses-region syd. 
DASAM foreslå Ann Kryger (trods øst tilhørsforholdet). Ann accepterer. JPB orienterer Niels og 
SS.  
 
10. Vejle-sagen 
Johannes Gaub har egenhændigt den 18. august 2005 sammen med to andre speciallæger og David 
og en AMK-psykolog lavet audit på to ugers journaler fra AMK i Vejle. Det foreligger ikke noget 
skriftligt output fra audit’en. I cheflægekredse skulle det derimod sive rundt, at hvis arbejdsfast-



holdelsesdelen blot blev overgivet til kommunerne, så kunne resten af AMKs opgaver sagtens over-
lades til organspecialerne. 
Set med bestyrelsens øjne, er der i Vejle gjort den store fejl (som også skete ved audit i Vejle for et 
par år siden), at der ikke forud for audit’en er aftalt en skabelon for vurderingen – nogle målepunk-
ter og præmissen for journalgennemgangen. Helt besynderligt forekommer det, at der ikke deltager 
en peer person fra det arbejdsmedicinske speciale. 
Ib Hansen har henvendt sig til JPB om en reaktion fra DASAM. 
Det besluttes, at JPB skrives et skarpt brev til Johannes Gaub, hvori fremgangsmåde og metode 
kritiseres, og hvor det understreges, at konklusionerne ikke vil kunne bruges til en kritik af specia-
let, når der hverken har foreligget metode eller præmisser. I øvrigt kan der stilles stort spørgsmål 
ved, hvorvidt JG overhovedet kan indgå uvildig i en vurdering, hvor han selv er part i forhold til 
klinikkens fremtid.  
 
11. Rygområdet 
Efter MTV rapporten har SS igangsat en slags effektmåling på rapporten – ’hvad gør vi nu i sund-
hedsvæsnet på rygområdet’. 
DASAM prioriterer ikke et fremmøde i dette. 
 
12. Helbredskontrol ved natarbejde 
Kan vi finde frem til en FÆLLES rekommandation på dette område. Hvad er det fornuftigt at tilby-
de? Hvad skal der informeres om? Hvad giver natarbejde af helbredseffekter? Er det muligt at op-
summere det essentielle i den viden der foreligger om effekten af helbredsundersøgelser. Holdnin-
ger og praksis er meget forskellig på klinikkerne. 
Så vidt vides arbejder Poul Frost og Johan Hviid Andersen i øjeblikket på en artikel til UFL. AK 
laver udkast til et kommisorium for en arbejdsgruppe, denne sendes til DASAMs bestyrelse til hø-
ring. AK undersøger mulighederne for en arbejdsgruppe til en klaringsrapport. Forslag: Johan, Poul, 
Jens Brandt, Sigve, Troels Frølund Thomsen. 
 
13. Næste møde 

Tirsdag den 25. oktober 2005, klokken 13-15.30, AMK Glostrup 
 
14. Eventuelt 
Vivi: I allerginetværket (etableret efter nedlæggelsen af Dansk Allergologisk Selskab) arbejdes der 
på et fælles allergologisk kursus for specialer med interesser for allergologi. 
 
Anette Kærgaard 

30. august 2005 
 
 


