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Referat af bestyrelsesmøde i DASAM, 23.2.2006, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus 
 
Til stede: Vivi Schlünssen, Anette Kærgaard, Sven Viskum, Jens Peter Bonde, Ann Krüger og 
Nanna Eller. 
Afbud fra: Ove Gaardboe og Sigve Christensen. 
 
I henhold til den udsendte dagsorden: 
 
1: Som referent valgtes Nanna Eller. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer. 
 
2: Løbende sager: 

a. DASAMs hjemmeside. Arbejdet går fremad, og er nu så vidt at man skal have 
siden overført til html. Herning klinikken har gratis lavet selve hjemmesiden, 
men skal have 12.000 kr. (2 ugers arbejde) for at overføre dokumenter, links 
m.m.. Dette bevilges af DASAM. Bestyrelsen ser en prøveversion på skærmen 
og er godt tilfredse med det visuelle indtryk og en enkel og overskuelig 
opbygning. Siden vil kunne ”gå i luften” til årsmødet. Vivi vil stå for den 
løbende opdatering, og JPB vil også lære teknikken.  

 
b. Natarbejde – klaringsrapport. Bestyrelsen har tidligere drøftet behovet for at 

udarbejde en klaringsrapport i DASAM regi, og et komissorium har været 
drøftet. En gruppe bestående af Henrik Kolstad, Anette Kærgaard, Johan Hviid, 
Poul Frost, Ane Marie Thustrup og Jens Peter Bonde har holdt et enkelt møde 
og arbejder  på at sammenfatte, hvad man ved om risikoen ved natarbejde ift  
hjertekarsygdom, brystkræft, fosterskader og uspecifikke symptomer samt  en 
gennemgang af fordele / ulemper ved screening for kredsløbslidelse. Ved 
gruppens næste møde d. 23.3. vil man diskutere et første udkast, den videre 
procedure og format for en klaringsrapport. Det foreslås at involvere relevante 
videnskabelige selskaber (eks kardiologi, gynækologi-obstetrik, 
gastroenterologi, onkologi), arbejdsmiljørådgivere (DBO) og AT. Et formelt 
nedsat udvalg vil være mere forpligtende. Der skal være tale om en  
klaringsrapport, som også indeholder praktiske anvisninger på hvordan 
klinikkerne og andre kan forholde sig til helbredsundersøgelser af natarbejdere. 

 
c. Regionsnotatet. Der afholdes møde i den nærmeste fremtid, hvor udkastet 

gøres færdigt i udvalget mhp at fremlægge papiret til diskussion på DASAMs 
generalforsamling. 

 
d. Forældelses / anmeldelsessagen. Jens Peter Bonde, Flemming Lander og Sven 

Viskum har fået foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget, men datoen er ikke 
fastsat (formentlig ultimo marts). For at skabe opmærksomhed om sagen 
udsendes pressemeddelelsen igen, og der tages kontakt til fagbevægelsen mhp 
samarbejde om sagen. 
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e. Delkursusledere – der har været problemer med at få folk til at påtage sig 
hvervet, men problemet skulle være løst aktuelt.  

 
f. AT-retningslinier for gravide. Sven Viskum vil rette henvendelse til AT, om 

at der er behov for løbende at opdatere retningslinierne, og at der i den 
forbindelse vil være behov for arbejdsmedicinsk viden. Ny viden vedr. bla. 
parvovirus er eksempel på dette. Andre områder som natarbejde, ergonomiske 
belastninger og kemisk eksponering  er heller ikke blevet opdateret med 
udgangspunkt i den nyeste forskning. 

 
g. Rekrutteringsudvalget – har fuldført sin opgave med udgivelse af pjece og 

idekatalog og nedlægges aktuelt. Der sker fortsat aktiviteter for at fremme 
rekrutteringen, bl.a. i YAM. Ved behov oprettes et nyt rekrutteringsudvalg. 

 
3: Kviksølvsagen diskuteres, hvad kunne være gjort bedre – hvad skal ske fremover. Kunne 
DASAM have meldt tidligere og klarere ud? Idet Jens Peter havde rettet henvendelse til 
journalisten allerede indenfor 12 timer efter det første tv-indslag kunne det næppe være gået 
stærkere. Imidlertid kunne man måske få bedre kontakt til pressen.Der er enighed om, at der 
behov for at undersøge mulighederne for bedre og hurtigere koordination i tilsvarende sager 
fremover. Koordination involverer både DASAM og  klinikkerne. Sagen skal sættes på som 
selvstændigt punkt på generalforsamlingen.  
 
4: Ann Krüger har stillet forslag om at der dannes et ”Prægraduat uddannelsesudvalg”. Man er 
enige om, at et sådant udvalg kan have en væsentlig rolle i at styrke den prægraduate uddannelse 
og i forbindelse med opdatering / nyproduktion af lærebog og undervisningsmateriale. Ann vil 
henvende sig til Københavns Universitet mhp, hvem der er ansvarlig for undervisningen i 
arbejdsmedicin for at foreslå nedsættelsen af et sådant udvalg. 
 
5: Generalforsamlingen – Jens Peter Bonde vil indkalde skriftlige beretninger fra udvalgene. 
Desuden skal Regionsnotatet udsendes til gennemlæsning inden generalforsamlingen. JPB 
checker op på  årsmøde programmet ved kontakt til Niels Ebbehøj 
Blandt bestyrelsens medlemmer er Vivi, Sven og Nanna på valg og modtager genvalg. Sigve har 
været i bestyrelsen 6 år og går af. JPB kontakter Ove mhp ønske om at fortsætte i bestyrelsen. 
Ove vil muligvis også gå af. Ann vil gerne opstille til valg, andre kandidater er også velkomne. 
 
6: Eventuelt, her skulle valg af tilforordnede være diskuteret, men dette nåedes ikke. Sigurd vil 
gerne gå af. Bodil Bach har for tiden vikar (Nanna Eller). JPB kontakter Bodil. Selskabets love 
forskriver, at der skal opstilles kandidater på en generalforsamling, og  bestyrelsen skal 
efterfølgende stå for urafstemning blandt selskabets medlemmer mhp. valg af 2 tilforordnede og 2 
suppleanter. Så det skal på som punkt til genrealforsamlingen.  
 
7: Nyt bestyrelsesmøde afholdes såfremt der er behov i forbindelse med årsmødet. 
 

D. 24.2.2006 
Nanna Eller 


