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Referat af bestyrelsesmøde i DASAM, 05.06.07 kl. 10-13 ved AMK i Århus 

Til stede: Vivi Schlünssen, Sven Viskum, Jens Peter Bonde, Ann Kryger, Nanna Eller, 
repræsentant fra YAM, Jesper Rasmussen og Niels Ebbehøj (fra kl. 11).  
Afbud fra: Anette Kærgaard og Tora Brendstrup 

I henhold til den udsendte dagsorden: 

1: Formalia, dagsorden godkendt. JPB referent. Ved næste møde er VS referent. 

2: Meddelelser 
Finn Gyntelberg’s aftræden markeres ved en reception internt i afdelingen på 
Bispebjerg. JPB fremsender takkeord og gave på DASAM’s vegne. 

3: Konstituering af den nyvalgte bestyrelse 
Sven Viskum er fortsat næstformand, Vivi Schlünssen er fortsat sekretær og Tora 
Brendstrup er nyvalgt kasserer. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at 
sørge for at UEMS-repræsentanten var tæt associeret til bestyrelsen. Arbejdet i UEMS 
diskuteres på bestyrelsesmødet i november, hvor Ole Carstensen inviteres.  

4: Status på løbende sager 
For så vidt angår regionaliseringen besluttede man at indhente responsa vedrørende 
den arbejdsmedicinske funktion og dennes organisering i de fem regioner samt 
oplysning om valg af specialeråd mhp. en samlet vurdering af situationen samt evt. 
DASAM initiativer ved førstkommende bestyrelsesmøde. For såvidt angår DRG 
rundsendes nu skrivelse fra DASAM med opfordring til de arbejdsmedicinske klinikker 
om at iagttage specificeret, kollegial adfærd i forbindelse med DRG-kodningen. For 
såvidt angår tandkliniksagen, asbestsagen og natarbejdssagen, er der i øjeblikket ikke 
behov for nye initiativer fra bestyrelsens side.  

5: Europæisk selskab for arbejdsmedicin 
Det tyske selskab for miljø- og arbejdsmedicin (German Society of Occupational and 
Environmental Medicine) har, ved professor Baur ved Institute of Occupational 
Medicine and Maritime Medicine i Hamborg, taget initiativ til etablering af et europæisk 
miljø- og arbejdsmedicinsk selskab. Bestyrelsen har en drøftelse af behov og 
perspektiver ved en sådan ny selskabsdannelse. Der er for det første behov for at 
afklare det nye initiativs relation til eksisterende selskaber, og det sker bl.a. ved at JPB 
tager kontakt til Ole Carstensen for at høre, om det er noget, man har arbejdet med i 
UEMS-sammenhæng. Der er i bestyrelsen enighed om, at der er behov for et 
europæisk, videnskabeligt selskab, som kan samle de nationale miljø- og 
arbejdsmedicinske selskaber under én hat og med større styrke sætte 
arbejdsmedicinske spørgsmål på dagsordenen og fremme arbejdsmedicinsk forskning, 
udvikling og samarbejde. Der er formentlig også behov for afholdelse af europæiske, 
videnskabelige møder – i starten måske hvert 2. år – og man kunne forestille sig at et 
europæisk selskab var vært for et miljø- og arbejdsmedicinsk tidsskrift.   
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Man beslutter i bestyrelsen at undersøge baggrunden for det tyske initiativ nærmere og 
svare initiativtagerne, at DASAM er særdeles positivt stemt overfor idéen og gerne 
bidrager til at føre den ud i livet. JPB udarbejder udkast til en sådan henvendelse.  

6: Evaluering af årsmødet og nedsættelse af årsmøde- og efteruddannelsesudvalg 
Der var bordet rundt en særdeles positiv evaluering af det netop afholdte årsmøde, 
hvor man fandt at der havde været en passende balance mellem strikte faglige emner 
på højt videnskabeligt niveau (arbejdsbetingede kræftsygdomme) og det mere 
praktiske, pragmatisk orienterede tema om forebyggelse, hvor nogen dog kunne have 
ønsket sig mere udfordring af de rådende forhold og mere rum til diskussion.  

Alt i alt er der i bestyrelsen enighed om at afholdelse af arbejdsmedicinske årsmøder er 
ét af selskabets allervigtigste prioriteringer. Niels Ebbehøj vil gerne tage en tørn mere 
som formand for årsmøde- og efteruddannelsesudvalget, og herudover er Øivind 
Omland, Jesper Rasmussen, Tine Rubak og Ann Kryger eksisterende medlemmer af 
udvalget, mens Vivi Schlünssen og Nanna Eller er nytilkomne medlemmer.  

Vi har en indledende brainstorming om idéer til temaer for det kommende årsmøde, og 
der foreslås bl.a. nanotoksikologi, perspektiverne ved mandelisk randomisering i 
arbejdsmedicinsk epidemiologi, testis og ovarier som årets organ, lavdosis-toksikologi, 
diskussionstema om interaktion med medier og journalister, herunder image og 
branding. Nogle mere afgrænsede emner kan måske være mere velegnede for 2-
timers fyraftensmøder i efteruddannelses-regi – eksempelvis nanotoksikologi. Det 
aftales, at Niels Ebbehøj og udvalget udarbejder et første forslag til program for næste 
årsmøde, som diskuteres ved bestyrelsesmødet i september. 

7. Planlægning af det næste års arbejde 
 Der planlægges bestyrelsesmøder i september og november 2007 samt i januar og 

marts 2008. Der er booket for årsmøder i både 2008 og 2009.  

 Ved bestyrelsesmødet i september inviteres Niels Ebbehøj mhp. drøftelse af næste 
årsmødeprogram, og NE fremsender skitse forud herfor. Herudover inviteres Sigurd 
Mikkelsen til drøftelse af VK-DASAM’s fremtidige aktiviteter på grundlag af det oplæg, 
SM har udarbejdet, men som ikke har været diskuteret. 

 Ved bestyrelsesmødet i november drøftes UEM’s forhold og Ole Carstensen inviteres 
til at deltage heri.  – Ved november-mødet drøftes endvidere kursusudvalgets arbejde 
med et fælles samfundsmedicinsk kursus, og Ane Marie Thulstrup inviteres hertil.  

 Ved mødet i marts måned drøftes ARMONI. 

8: DASAM’s håndtering af akutte, arbejdsmedicinske sager, som rejses i medierne 
Ved generalforsamlingen i 2006, som bekræftet ved generalforsamlingen i 2007, 
udtryktes ønske om at DASAM’s bestyrelse er klar til at træde til som koordinerende og 
samlende organ, når der i medierne opstår sager af landsdækkende karakter, som vil 
involvere et flertal af eksempelvis de arbejdsmedicinske klinikker. Spørgsmålet er, om 
der er brug for nedfældede, interne retningslinier, og måske ligefrem en orientering til 
de arbejdsmedicinske klinikchefer og selskabets medlemmer om, hvad man kan 
forvente at DASAM’s bestyrelse vil gøre i sådanne situationer. - Det har vi nogen 
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diskussion om, men det er ikke så ligetil, bl.a.  fordi det kan være svært at 
foruddiskontere, hvordan en given sag vil udvikle sig, og tandklinikassistent-sagen er i 
virkeligheden nok ret enestående, set over en årrække. Det kan der være flere grunde 
til – nogen mente at når sagen udviklede sig i nogen henseender uheldigt, som den 
gjorde, skyldtes det for hurtige og bastante udmeldinger og utilstrækkelig 
imødekommenhed.
Der er enighed om, at bestyrelsen må være vågen og klar til at tage initiativer, når der 
er optræk til lignende sager, for at give anledning til diskussion og samling om en 
fælles strategi, så vidt det overhovedet er muligt.  
Sven Viskum vil nedfælde nogle tanker mhp. diskussion på et senere tidspunkt. 

9: Eventuelt: Intet 

10: Næste bestyrelsesmøde – torsdag, den 13.09.07 kl. 10.00-14.00 ved AMK, BBH i Kbh.

referent: Jens Peter Bonde/pp 


