
DASAMs bestyrelsesmøde d. 18.12.2006 
Referat 

Til stede: Ann Kryger, Vivi Schlünssen, Anette Kærgaard, Sven Viskum, Jens Peter Bonde, Jesper 
Rasmussen, Jesper Bælum og Nanna Eller 
Afbud: Ove Gaardboe 

NÆSTE MØDE:  21 februar 2007 på AMK-Århus (kl 10 -13). 

1. valg af referent – Nanna Eller 
2. Meddelelser: 

a. Natrapport-status: Efter mødet i september har klaringsrapporten har været til høring 
hos neurologer, kardiologer, gastro-enterologer, endocrinologer og almen-
medicinere (videnskabelige selskaber). Svarene indarbejdes af Jens Stokholm og 
Jens Peter Bonde, således at et nyt (endeligt) udkast vil foreligge på næste 
bestyrelsesmøde. Klaringsrapporten vil desuden naturligt passe ind i årsmødets 
hovedtema. 

b. Kviksølvsagen: sagen betragtes som afsluttet efter offentliggørelse af 
sammenfattende rapport og pressemeddelelse. Jesper Bælum skal udarbejde 
litteraturgennemgang. Registerundersøgelsen vil blive udført af Knud Juel (SIF). 
Begge projekter er finansieret af arbejdsmiljøforskningsfonden  

c. Cheminova: ICOEPH-møde er planlagt til d. 1.2.07. DASAM er medorganisator. 
d. Arbejdslivsinstituttet – nedlægges på trods af mange hundrede støtte-erklæringer, 

blandt hvilke Vivi har skrevet en bl.a. på vegne af DASAM. 
e. Uddannelsesdimensionering: Sven har besvaret henvendelsen fra Sundhedsstyrelsen. 

YAM fortsætter arbejde med at øge rekrutteringen. 
f. KOL-retningslinier er fortsat under bearbejdning i Sundhedsstyrelsen, er på 

trapperne.
g. Arbejdstilsynets vejledning om gravide og ammende. Jens Peter B og Sven afsender 

i nærmeste fremtid et brev til AT, hvor DASAM gør opmærksom på behovet for 
lægelig ekspertise ved udarbejdelse af nye retningslinier. 

h. Støj-bekendtgørelsen, Der foreligger en mail-korrespondance mellem bla Ove 
Gaardboe og Lene Garsdal. Bestyrelsen opfordrer til at Ove laver en opsamling på 
sagen til på næste bestyrelsesmøde.

i. Arbejdsmedicinsk highlight til Ugeskrift for Læger: Peter Jakobsen har skrevet om 
kviksølvsagen.

3. Armoni: Orientering ved Jesper Bælum. Det har været uklart, hvem der referer til hvem. 
Med henblik på at gøre dette enkelt og klart foreslås, at redaktøren (aktuelt Kurt Rasmussen) 
gøres ansvarlig for ARMONIS indhold og drift med direkte reference til DASAMs 
bestyrelse. Redaktøren skal gøre brug af en følgegruppe (ARMONI-udvalget?). Armoni-
udvalget har ret og pligt til at rejse forslag om indhold til Armoni. Redaktøren har pligt til at 
lade instrukser mv gå gennem høringsfase i Armoni-udvalget. Instrukser skal også 
godkendes af de arbejdsmedicinske klinikker. Regnskab, budget og kontingent skal tages op 
på DASAMs generalforsamling. Kontingent opkrævning skal fremover foretages af 
DASAM (evt via Lægeforeningen) som så betaler redaktøren direkte ifølge kontrakten. 
Jesper Bælum vil ændre sit udkast til nye retningslinier efter det diskuterede til næste 
bestyrelsesmøde, hvor både han og Kurt Rasmussen skal inviteres. 

4. Årsmøde: Det er lidt uklart, hvor langt planlægningen er. Det lille tema er på plads, men der 



      er muligvis problemer med det videnskabelige tema. Jens Peter B vil kontakte Niels 
Ebbehøj.
5. DSB – asbest: Med henblik på koordinering klinikkerne imellem vil Sven kontakte Peter 

Jakobsen, idet han allerede har taget initiativ til fællesmøde. Peter Jakobsen vil blive 
foreslået at være formand for en arbejdsgruppe, der skal opnå konsensus om håndtering af 
lav-dosis asbest-eksponerede. Indtil videre er der enighed om at råde til at holde lav profil til 
denne strategi er på plads. 

6. VK-DASAM: DASAM tager til efterretning, at VK-DASAM havde søgt 4 af 5 udbud, men 
kun fået de to (a. natarbejde og kræft og b.skulderlidelser). Komiteen vil næppe stå for 
ansøgninger i fremtiden. Der kan fortsættes enten som kvalitetssikringskomite eller man kan 
overveje et internationalt samarbejde, evt nordisk eller Cochrane. 

7. Fælles kursus i samfundsmedicin og arbejdsmedicin: Ane Marie Thulstrup orienterede om, 
at samfundsmedicinerne gerne vil indgå samarbejde om at lave et fælles teoretisk kursus fra 
2007. Kurset er beskåret til 210 timer over en 4-årig periode. Bestyrelsen bifalder 
udviklingen.

8. DRG: Vi overgår til DRG-kodning efter nytår. I den forbindelse vil Sven udarbejde et papir, 
som udtrykker DASAMs holdning vedrørende udarbejdelse af speciallægeerklæringer – som 
indtægtsdækket virksomhed og i privat regi. 

9. Allergi-netværket har udarbejdet kursusplan til kursus i allergologi for speciallæger. 
Bestyrelsen besluttede, at kurset støttes med 10.000 kr. 

10. Næste møde. 21.2.2007 kl 10-13. 


