
DASAM bestyrelsesmøde den 24. maj 2006, klokken 10-14
Sted: Arbejdsmedicinsk klinik, Århus 
REFERAT

Til stede: Jens Peter Bonde, Vivi Schlünssen, Nanna Eller, Ove Gaardboe, Anette Kærgaard, YAM 
substitut Tine Rubak. 
Afbud: Sven Viskum, Ann Kryger, YAM repræsentant Jesper Rasmussen. 

Dagsorden
1. Formalia, herunder konstituering og valg af ny kasserer. 
2. Regionsnotatet.
3. Natarbejde klaringsrapport og statusartikel. 
4. Bestyrelsens arbejde det kommende år, herunder drøftelse af om vi skal fortsætte runden med 

status for udvalgenes arbejde. 
5. Kviksølvsagen. Opdate i lyset af mødet på AMI 11.4. 
6. DRG - registrering i Glostrup og Haderslev er gennemført og første takstberegninger forelig-

ger. Aalborg nåede ikke at komme med i opgørelsen, Jeg vedlægger materiale fra Jane. 
7. Ekstra punkt: Forældelsesfristen, hvad sker der nu?
8. Ekstra punkt: ARMONI.
9. Næste møde(r?)
10. Evt

_________________________________________________________________________

1. Formalia
Referat fra seneste bestyrelsesmøde (23.02.06) har været rundsendt til bestyrelsen til kommentering 
og rettelser. Referater er efterfølgende lagt på dasamnet.dk og er dermed at betragte som vedtaget. 
Valg af referent: Anette Kærgaard 
Valg af kasserer: Ove Gaardboe 

2. Regionsnotatet
Der er fortsat ikke enighed blandt selskabets medlemmer om at anbefale én ledelsesenhed pr region. 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at færdiggøre notatet, herunder at vægte lidt klarere 
signaler i forhold afsnittet ”organisation og ressourcer”. En række af generalforsamlingens konkrete 
forslag til tilføjelser og ændringer i afsnit 1-5 er blevet indarbejdet (se referat fra generelforsam-
ling). Under afsnittet om samarbejdsrelationer tilføjes arbejdsmarkedets organisationer med en be-
mærkning om henvisningsret. I kapitel 6 laves en skarpere formuleret beskrivelse af anbefalingen 
vedrørende samling af den arbejds- og miljømedicinsk enhed. 
Notatet vedtages enstemmigt af DASAM´s bestyrelse. 
Bestyrelsen beslutter, at notatet ikke skal til høring igen. 
Et pdf-format af notatet vil om få dage blive rundsendt til selskabets medlemmer til orientering 
(JPB).
I et følgebrev gøres opmærksom på, at notatet vil blive sendt til Sundhedsstyrelsen 4 uger efter 
rundsendelsen. Det anføres eksplicit, at der dermed levnes mulighed for indkaldelse til ekstraordi-
nær generalforsamling. Samtidig med at notatet sendes til Sundhedsstyrelsen, vil notatet være frigi-
vet til lokal brug. 
JPB har talt med Lone De Neergaard (LDN), som er leder af Sundhedsstyrelsens Enhed for Plan-
lægning – altså den enhed, som skal varetage den nationale specialeplanlægning. I følge LDN vil 
Sundhedsstyrelsen markere sig på området og starter med de største specialer. Der skulle være et 
notat på vej desangående. I 2008 kommer man til arbejdsmedicin. Vores notat er velkommen i 
Sundhedsstyrelsen, og JPB er lovet et feedback på notatet. 



3. Natarbejde klaringsrapport og statusartikel 
Ønsket om fælles rekommandationer vedrørende helbredskontrol ved natarbejde blev diskuteret 
første gang i bestyrelsen den 30.august 2005. AK fik til opgave at skrive et kommissorium og un-
dersøge mulighederne for en arbejdsgruppe. AK meldte efterfølgende tilbage til bestyrelsen, at det 
indholdsmæssige i en fælles rekommandation stod for uklart, og det indholdsmæssige blev derfor 
diskuteret igen på bestyrelsesmøde den 6. december 2005. Bestyrelsen aftalte, at JPB indkaldte folk 
fra Glostrup, Herning og Århus, som i forvejen har arbejdet med problemstillingen. JPB lavede ud-
kast til kommissorium. Arbejdsgruppen kom til at bestå af JPB, AK, Henrik Kolstad, Poul Frost, 
Johan Hviid Andersen og Ane Marie Tulstrup. Ved næste bestyrelsesmøde den 23. februar foreslog 
bestyrelsen, at der blev inddraget relevante videnskabelige selskaber, inklusiv arbejdsmiljørådgivere 
(DBO) og AT. Ved efterfølgende møde i arbejdsgruppen den 23. marts besluttes, at såvel klarings-
rapport som informationsmateriale sendes i høring hos Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Obste-
trisk Selskab, Dansk Onkologisk Selskab, Dansk Almenmedicinsk Selskab samt hos Arbejdstilsy-
net, Sundhedsstyrelsen og Cocrane Centret. Herudover i intern høring blandt DASAM´s medlem-
mer, DASAM’s bestyrelse, DBO og YAM. Det er arbejdsgruppens målsætning at skabe et materia-
le, som er så bredt dækkende og med så megen konsensus, som det er muligt. 
Klaringsrapport og statusartikel har været rundsendt til bestyrelsen forud for dagens møde. OG har 
desuden på eget initiativ 10 dage før dagens møde rundsendt materialet i DBO regi, hvilket har af-
født en række udmærkede tilkendegivelser og kritiske kommentarer, som vil kunne anvendes og 
indgå i den videre revidering. Væsentligste indvending har været, at hvis klaringsrapporten skal 
fremstå som et DASAM produkt, bør DASAM´s forskellige grupperinger også være repræsenteret i 
arbejdet. Dette standpunkt er DASAM´s bestyrelse enig i – hvilket også hele tiden har været ar-
bejdsgruppens hensigt. 
JPB sender nu klaringsrapporten til intern høring blandt selskabets medlemmer. Efterfølgende sen-
des rapporten til ekstern høring med henblik på et møde i efteråret. To blandt den hidtidige arbejds-
gruppe vælges til at følge rapporten til dørs, heraf mindst én, som sammen med OG skal arrangere 
et møde i oktober 2006. Bestyrelsen foreslår, at efteruddannelsesudvalget involveres i mødets afvik-
ling. JPB kontakter Niels Ebbehøj. Bestyrelsen foreslår, at DBO vælger en repræsentant til at sidde 
i den arbejdsgruppe, der skal færdiggære klaringsrapporten. 
Et muligt koncept for efterårsmødet kunne være korte oplæg ved kardiolog (Troels foreslået), to fra 
arbejdsgruppen (fremlæggelse af evidens samt arbejdsgruppens anbefalinger) og én fra DBO (Jens 
Stockholm?) Hver oplægsholder tager udgangspunkt i nogle på forhånd stillede spørgsmål/temaer 
vedrørende rekommendationer. Herefter 1½ time til diskussion. 
Status artiklen ligger i regi af den hidtidige arbejdsgruppe. Det vil være op til arbejdsgruppen at 
beslutte om ikke også dette skrift bør afventes indsendt til UFL til efter mødet i oktober. 

4. Bestyrelsens arbejde det kommende år
Bestyrelsen fortsætter med at indkalde udvalgene til bestyrelsesmøder mhp status for udvalgenes 
arbejde. Til næste møde indkaldes forskningsudvalget (Torben Sigsgaard) og årsmødeudval-
get/efteruddannelsesudvalget (Niels Ebbehøj).

5. Kviksølvsagen
Der kom ingen ansøgninger til ATs udredningsopgave om helbredseffekter af HG hos tandlæge-
klinikassistenter. Der vil kun komme genopslag, hvis der en kandidat til at ansøge. 
JPB kontakter AT, om det ikke var relevant med en mailingliste, når det gælder opslag af denne 
type. Reelt har opslaget vel kun været tilgængeligt via AT’s hjemmeside? 
Århus AMK har lavet en kommenterende opgørelse over sine kviksølvpatienter. AK viderebringer 
bestyrelsens opbakning til, at Kurt Rasmussen kontakter de øvrige klinikker og forhører om tilba-
gemeldingsplaner – gerne vedhæftet Århus klinikkens opgørelse som inspiration. 



6. DRG
Jane Frølund Thomsen har lavet en status over de gennemførte takstberegninger. Redegørelsen er 
taget til efterretning. Der vil på baggrund af kodepraksis i Haderslev, Glostrup og Aalborg (sidst-
nævnte har hidtil haft for inkonsistent kodepraksis) blive lavet genberegning til august.
Beregningerne bibringer mange spørgsmål (hvorfor kun lægetid takstbelægges; skal man virkelig 
henlægge årsags- og risikovurdering til dagen efter konsultationen for at få fuld procedureydelse 
etc), men bestyrelsen har tillid til, at den etablerede arbejdsgruppe varetager det videre arbejde bedst 
muligt.

7. Forældelsesfristen, hvad sker der nu?
Flemming Lander og SV forelagde problemstillingen for folketingets arbejdsmarkedsudvalg. Ole 
Stavad har efterfølgende forhørt sig hos ASK om begrundelsen for regel stramningerne, og tilsyne-
ladende fået svaret ’fordi reglerne er der’. JPB har forhørt sig hos Ingrid Parsby i ASK, men kan 
ikke få nogen forklaring. 
JPB beder Flemming følge op på sagen – hvis det ønskes, med hjælp fra bestyrelsen.
Forsalg: at stille ASK en række meget konkrete eksempel-spørgsmål, om der i beskrevne tilfælde 
skal anmeldes eller ej. 

8. ARMONI
JPB kontakter Jesper Bælum og Kurt Rasmussen mhp plan for ny kontrakt.

9. Næste møde
Onsdag den 16. august 2006, klokken 14-17, AMK Århus

10. Eventuelt
OG omtaler den nye støjbekendtgørelse (feb.06), hvor støjudsatte >85dB skal tilbydes regelmæssig 
audiometri, mens støjudsatte >90 dB skal tilbydes arbejdsmedicinsk høretest.. Hvad er en arbejds-
medicinsk høretest? OG kontakter Lene Garsdal (AT) mhp på hvor langt man er med at lave pro-
gram/vejledning. 
VS anbefaler et godt kursus i allerginetværksregi, kommer 2007. En statusartikel er på vej i UFL 
om betydningen af allergispecialets nedlæggelse. 

Anette Kærgaard 

2. juni 2006 


