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Referat af DASAM bestyrelsesmøde, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus 
16.08.2006

I mødet deltog: 
Jens Peter Bonde, Niels Ebbehøj, Ann Kryger, Ove Gaardboe, Nanna Eller, Jesper Rasmussen, 

Vivi Schlünssen, Anette Kærgaard samt Sven Viskum. 

I dele af mødet under relevante punkter deltog: 
Torben Sigsgaard, Jesper Bælum og Ane Marie Thulstrup. 

Mødet blev afviklet ifølge dagsorden: 

1)  Udpegning af referent: Sven Viskum. 

2) Forholdene vedrørende videreuddannelse, herunder specielt speciallægekursus, 
forskningstræning blev drøftet. Der henvises til oplæg, udsendt i forbindelse med indkaldelse 
til mødet. 
De arbejdsmedicinske speciallægekurser er reduceret til 210 timer, hvilket vi må acceptere. 
Både vedrørende afvikling af forskningstræning og vedrørende speciallægekursus er der 
behov for en endelig afklaring af, om dette kan gøres i samarbejde med samfunds-
medicinerne.
Det aftales, at formanden for DASAM, Jens Peter Bonde, tager initiativ til at indkalde til et 
møde med deltagelse af formændene for selskaberne, formændene for 
videreuddannelsesudvalgene, formændene for kursusudvalgene samt PKL’erne (der er kun 
valgt PKL’er i Region Nord).
Efterfølgende redegjorde Niels Ebbehøj for aktiviteterne i Årsmøde- og Efteruddannelses-
udvalget.
Vedrørende årsmødet havde der været tilfredshed med det sidste årsmøde, og man vil 
fortsætte den lagte linie.  
Man har afskaffet ”årets organ”, og vil i stedet fremover afvikle årsmødet omkring et ”lille 
tema” og et ”stort tema”.
Man planlægger ved årsmødet 2007, at det ”lille tema” skal vedrøre cancer og det ”store 
tema” skal vedrørende forebyggelse. 
Bestyrelsen gav ideer til udvalget vedrørende disse temaer. Specielt vedrørende 
forebyggelse var der enighed om, at det var vigtigt at invitere foredragsholdere uden for egne 
rækker samt både at have et perspektiv omkring forebyggelse, der kunne relatere sig til 
empiri og evidens, samt give plads til en bredere diskussion omkring arbejdsmedicinens 
betydning for forebyggelse i et samfundsvidenskabeligt perspektiv.  
Af andre emner, der blev nævnt, i relation til forebyggelse kan nævnes: Livsstils 
interventioner på arbejdspladser samt intentionerne om at kommunerne skal have en mere 
central plads i forebyggelsen. 
Vedrørende efteruddannelse bliver der d. 25.08.06 afviklet et møde i fællesskab mellem 
Kursusudvalget og Efteruddannelsesudvalget, hvor alle DASAM’s medlemmer er ”inviteret 
med på en dag på speciallægekursus”. Emnet er arbejdsfastholdelse. Det blev foreslået, at 
man eventuelt kunne lade kursusdeltagerne være ”opponenter” på kurset. 
Endvidere vil Sigurd Mikkelsen i løbet af efteråret arrangere et møde om reference-
dokumenter.
Mødet vil også blive gjort åbent for alle medlemmer af Dansk Medicinsk Selskab, hvilket 
betyder, at Dansk Medicinsk Selskab vil give et tilskud til mødet. 
Endelig vil læge Jette Nielsen arrangere et møde om helbredseffekter i relation til brug af 
mobiltelefoner.

 2 a) Forholdende vedrørende den prægraduate uddannelse blev drøftet. Situationen er 
specielt alvorlig i København, hvor lektor Eva Støttrup Hansen er blevet opsagt fra sin 
stilling. Det har indebåret, at der ikke længere er nogen på Instituttet, der er ansvarlig for 
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en samlet koordinering i forbindelse med den arbejdsmedicinske undervisning. 
Undervisning afvikles af en række eksterne lektorer, men selve planlægningen og 
koordineringen har nærmest ad hoc præg, og noget af undervisningen er placeret efter 
eksamen, hvilket ikke har øget de studerendes motivation for at deltage i undervisningen.  

   På et tidligere bestyrelsesmøde er der nedsat et prægraduat Udannelsesudvalg med Ann 
Kryger som formand. Udvalget består herudover af Peter Skov (Københavns Universitet), 
Lisbeth Knudsen (Københavns Universitet), Torben Sigsgaard (Århus Universitet), Jens 
Peter Bonde (Århus Universitet) samt Jesper Bælum (Odense Universitet). Bestyrelsen 
opfordrede Det prægraduate Uddannelsesudvalg til snarligt at afholde møde med henblik 
på aktuelle status samt undersøge mulighederne for styrkelse af den prægraduate 
undervisning.

3. Forskningsudvalget. 
Formanden for Forskningsudvalget, Torben Sigsgaard redegjorde for Forskningsudvalgets 
aktiviteter eller mangel på samme.
Forskningsudvalget har behov for at få udstukket nogle opgaver fra bestyrelsen. 
I løbet af efteråret skal afholdes en konference i regi af Arbejdsmiljøforskningsfonden, som 
led i fondens udarbejdelse af ny forsknings- og støttestrategi. Der var enighed om, at 
Forskningsudvalget frem til denne konference skulle formulere DASAM’s forslag til en strategi 
for arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Strategien skulle inden fremlæggelse godkendes af 
bestyrelsen. 
Forskningsudvalget kommer til at bestå af: Torben Sigsgaard, Vivi Schlünssen, Jesper 
Bælum, og Ann Krÿger. Endvidere skal YAM udpege en repræsentant. 

4. ARMONI. 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning har opsagt sin kontrakt med DASAM vedrørende driften af 
ARMONI med virkning fra 01.10.06.  
Bestyrelsen vil opfordre Ole Carstensen til at fortsætte som driftsansvarlig med en styrket 
redaktionel gruppe bag sig.  
Jesper Bælum vil kontakte Ole Carstensen vedrørende dette. I givet fald skal de økonomiske 
omstændigheder afklares med Ole Carstensen.  
Vælges denne model overgives driftsansvaret til èn person, hvorfor DASAM fremover selv 
må indkræve betaling fra klinikkerne. 
Skulle Ole Carstensen ikke være interesseret i at indgå en kontrakt med DASAM om dette, er 
der enighed om i bestyrelsen, at DASAM på ny må sætte ARMONI i udbud. Bestyrelsen 
besluttede, at kun de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark kan byde ind på opgaven. 
Endelig vil man opfordre Ole Carstensen til at kort at redegøre for sine hidtidige erfaringer 
med ARMONI med henblik på, om der skal foretages revision i forbindelse med eventuel ny 
kontraktindgåelse samt revision af organiseringen af ARMONI. 
Der er enighed om, at ARMONI er vigtig for alle de arbejdsmedicinske klinikker, specielt i 
relation til den primære opgave, som er at lave kliniske vejledninger. 
Endvidere har ARMONI vist sig meget brugbar i forbindelse med lukkede fora omkring 
speciallægekursus, multicenterprojekter m.v. 

5. Kviksølv-sagen 
Der har ikke været ansøgere til opslag vedrørende dokumentationsopgaven. Der vil komme 
et opslag vedrørende registerundersøgelse. 
De arbejdsmedicinske klinikker har formentligt alle afsluttet de kliniske undersøgelse af 
henviste klinikassistenter. Kurt Rasmussen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning har indvilget i 
at sammenskrive resultaterne, og sat en frist til mandag d. 21. august for indlevering af data 
til ham. 
Det ser ud til, at der er nogen uklarhed vedrørende dette.  
Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle klinikker i Danmark får indsendt deres data således, at 
klinikkerne kan lave en samlet opgørelse på den kliniske aktivitet. Jens Peter Bonde vil 
udsende en opfordring til klinikkerne. 
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6. Vedrørende natarbejde. 
Har færdiggjort et udkast til en rapport, som er udsendt til høring blandt alle medlemmerne. 
Frist for høringssvar er ultimo august.  Det forventes, at arbejdsgruppen færdiggør rapporten 
på baggrund af de indsendte høringssvar. 
Endvidere skal der i løbet af efteråret afholdes en konference vedrørende natarbejde. Ove 
Gaardboe vil kontakte Henrik Salomonsen med henblik på at finde en person i ”BST-regi”, 
der kunne stå for afvikling af en sådan konference. 

7. Regionsnotatet 
Har været sendt ud til medlemmerne og ingen har reageret på det. Der har således ikke 
været fremsat krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Regionsnotatet må 
derfor vurderes som endeligt vedtaget. Notatet vil blive officielt fremsendt til 
Sundhedsstyrelsen.  

8. Fremtidige opgaver. 
Der er behov for en drøftelse med Arbejdstilsynet vedrørende vejledning om gravides og 
ammendes arbejdsmiljø. Der er enighed om, at vejledningen ikke er opdateret. Sven Viskum 
vil til næste møde have udarbejdet et forslag til et brev til Arbejdstilsynet. 
Endvidere blev foreslået, at der udarbejdes instruks til ARMONI, f.eks. vedrørende CMV, 
parvo-virus m.v. 

Næste møde afholdes 23.10.06 kl. 10-14 på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus. 

Eventuelt

a) Støjbekendtgørelsen: Ove orienterede om korrespondancen med AT om metoder for hhv. 
”Høreundersøgelse” og ”Arbejdsmedicinsk Høreundersøgelse”. AT har til JobLiv Danmarkj/Ove 
svaret, at begge kan gennemføres som arbejdspladsundersøgelse af fx sygeplejerske under 
supervision af læge. Der er ikke krav om speciallæge. 
Jens Peter vil på bestyrelsens vegne tage kontakt til AT mhp. fornyet overvejelse om 
speciallægekrav (Arbejdsmediciner eller ØNH) og mhp. at undersøge muligheden for et formkrav, 
der gør det sandsynligt, at de mange data, der genereres, kan anvendes i arbejdsmedicinsk 
forskning.
Ove bad Jens Peter sørge for under alle omstændigheder at lave et oplæg til en sådan form, som 
de enkelte arbejdsmiljørådgivere så kunne vælge at følge. JobLivDanmark vil fx gerne bruge en 
sådan form og aftale med de enkelte virksomheder, at data stilles til rådighed. 

b) Angående forældelsesfrist: AK kontakter Flemming Lander og forhører om opfølgning på sagen. 
Bestyrelsen har tidligere foreslået at man kunne stille ASK en række konkrete eksempler og 
spørgsmål, om der skal anmeldes eller ej. 

Sven Viskum 


