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Referat af bestyrelsesmøde i DASAM, 13.09.07 kl. 10.00-14.30 ved AMK, Bisbebjerg 

Til stede: Sven Viskum, Jens Peter Bonde, Ann Kryger, Nanna Eller, repræsentant fra YAM Tine 
Rubak, Thora Brendstrup, Sigurd Mikkelsen (punkt 5), Anette Kærgaard og Vivi Schlünssen  

I henhold til den udsendte dagsorden: 

1: Formalia, dagsorden godkendt. VS referent.  

2: Meddelelser 
-DASAM er af Sundhedsstyrelsen blevet opfordret til at udpege en inspektor til Region 
Syd. Desuden er vi opfordret til at udpege en juniorinspektor (uddannelsessøgende 
læge der nyder tillid og respekt indenfor faget). VS skriver til Region Syd og beder dem 
foreslå inspektor – f.eks Lars Skadhauge. YAM er opfordret til at foreslå juniorinspektor 
og melde tilbage til VS. VS orienterer Sundhedsstyrelsen om udpegningerne  
-I forbindelse med et midtvejs ICOH møde 12 – 15 marts 08 i Hamburg inviterer det 
Tyske arbejdsmedicinske selskab til et symposium om stiftelsen af et europæisk 
arbejdsmedicinsk selskab. JPB og TB er interesserede i at deltage. TB undersøger 
program og præcise dato nærmere og melder tilbage. DASAM kan eventuelt helt eller 
delvist finansiere deres rejse. 

3: Status regionalisering 
Nord: Status quo. Der er i lægekredsforeningsregi nedsat rådgivende kontaktudvalg. I 
det overordnede specialeråd er SV specialets repræsentant 

Midt: Status quo. Strukturen er stadig ikke afklaret.. På regionsforvaltningens 
forespørgsel er der udarbejdet papir, hvori der ridses 5 mulige modeller op. Der er 
nedsat specialeråd med Lilli Kirkeskov Jensen som formand og Ane Marie Thulstrup 
som næstformand. Der arbejdes på at oprette fælles kontaktudvalg. 

Sjælland: Der er enighed om, at specialet kun skal placeres på ét sygehus. 
Specialeråd er under oprettelse. Der er endnu ikke etableret fælles kontaktudvalg. 

Hovedstaden: Fra primo 2008 er der én fælles økonomisk og ledelsesmæssig enhed 
placeret på Bispebjerg, men med ambulatoriefunktion regionalt i området. 

Syd: Status quo. Specialeråd er oprettet med Per Sabro som formand. Der er endnu 
ikke oprettet kontaktudvalg 

3a: LO møde 6. september 
LO holdt 6. september 2007 møde om de arbejdsmedicinske klinikkers fremtid, se 
venligst udsendte dagsorden og referat. Næstformand i Region Midtjylland Johannes 
Flensted Jensen udtalte, at der var taget politiske beslutning om, der skal være 3 
klinikker med én fælles ledelse i region midt. Det er uklart hvor meget hold der var i 
udmeldingen. Han gjorde det desuden helt klart, at indenrigsministeren har det sidste 
ord i specialeplanlægningen.  
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DASAMS notat om den arbejdsmedicinske funktion på regionsplan nævner 
ekspertområder som en måde at styrke den faglige udvikling. Der vil i forbindelse med 
de drøftelser som nu finder sted regionalt nok være brug for en nærmere afklaring af 
hvad det indebære, herunder relation til mulige lands-landsdelsfunktioner.  Det vil 
eksempelvis næppe fremme arbejdsmedicinen såfremt man anvender ekspertområder 
som argument for at opretholde små decentrale afdelinger. Det aftales at JPB og SV 
inviterer regionsnotat udvalget (Jens Peter Johansen, Flemming Lander, Per Sabro, 
Rolf Pedersen og Jane Frølund Thomsen  samt JPB og SV til et møde mhp en 
drøftelse af dette spørgsmål og mhp at udarbejde diskussionsoplæg til anvenldese på 
de arbejdsmedicinske klinikker. 

4: Arbejdsmedicinsk årsmøde 2008 
Årsmødegruppen havde fremsendt forslag, som blev diskuteret. Konklusionen på 
drøftelsen blev, at det store emne til årsmødet skal handle om risikokommunikation. 
Det nuværende programforslag skal revideres væsentligt. Der skal være professionel 
ordstyrer og flere professionelle indlæg, men mindre vægt på indlæg fra egne rækker. 
Årsmødegruppen blev foreslået at tage kontakt til Anker Brink Lund for at drøfte forslag 
til program med ham.

5: VK - DASAM 
Diskussionen tog udgangspunkt i oplæg udarbejdet af Sigurd Mikkelsen. VK DASAM 
afleverer deres 2 sidste udredninger til ASK henholdsvis 15. september og 15. oktober 
2007. Da forudsætningerne for VK DASAM´s arbejde har ændret sig radikalt, vil 
komiteen ikke udarbejde flere referencedokumenter for ASK. VK DASAM har 
gennemført udredningsarbejder af høj kvalitet som er centrale for vores fag, men vi har 
ikke midler til at føre det videre uden ekstern finansiering. Sigurd Mikkelsen vil gå 
tilbage til medlemmerne af VK DASAM og foreslå, at komiteen undersøger 
mulighederne for at videreføre hele eller dele af VK DASAM koncept på nordisk eller 
Europæisk plan.  
VK DASAM har udarbejdet guidelines for udarbejdelse af referencedokumenter. Sigurd 
sender disse til VS, som sørger for de kommer på DASAM´s hjemmeside. 

6: Arbejdsmedicinsk rådgivning af gravide 
SV og AK har været til møde med AT om den kommende version af vejledning for 
gravide. Der foreligger nu et forslag, hvor en række af de konkrete anbefalinger er 
taget ud af vejledningen. DASAM har indtil 10. oktober til at komme med 
ændringsforslag. Bestyrelsen skal melde tilbage til SV senest 1. oktober. Bestyrelsen 
var enige om at arbejde henimod en vejledning med så få konkrete anbefalinger som 
muligt. DASAM og AT et det vil være en god ide at formulere projekter som kan 
inspirere arbejdsmiljøforskningsfonden til at udbyde udredningsopgaver indenfor 
området gravide og arbejdsmiljø- SV vil lave oplæg som lægger op til 4- 5 ”klumper” af 
udregningsopgaver. Disse udredninger kan så danne baggrund for en ny revision af 
vejledningen.

7. Samarbejde DAMO/DASAM 
 DAMO inviteres til næste DASAM møde 26. november 2007 hvor UEMS skal drøftes. 

Aktuelt er Ole Carstensen DASAM’s repræsentant og Gert Thomsen er DAMO’s 
repræsentant i UEMS. Der var i bestyrelsen enighed om, at forhold som løn og 
arbejdsforhold ikke er opgaver for DASAM. 
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8: Henvendelse fra DADL om patientklagenævnet.  
DASAM er af lægeforeningen blevet spurgt om vi synes det er en hensigtsmæssig 
procedure, at specialister, der i sager fra patientklagenævnet bliver bedt om en second 
opinion, ikke ser vurderingen udført af den første specialist. Det synes vi, JPB melder 
tilbage til lægeforeningen.  

9: Næste bestyrelsesmøde – mandag den 26.11.07 kl. 10.00-14.00 ved AMK, Århus.

10: Eventuelt:
-Arbeta og Hälse er flyttet fra Stocholm til Göteborg under Kjell Toren. Roger 
Persson fra NFA er blevet bedt om at oprette en dansk redaktionsgruppe. JPB, 
Sigurd Mikkelsen, Annette Kjærgaard og Ann Kryger er blevet spurgt og har sagt 
ja. Derudover er yderligere én fra NFA udpeget.
-TB spurgte om mulighederne for at opkræve kontingent fra ICOEPH (International                    
Center for Occupational and Environmental and Public Health) via lægeforeningen. 
Det kan ikke lade sig gøre, da ICOEPH er en kommerciel forening. Det blev 
foreslået at vedlægge et girokort til årsbrevet fra ICOEPH for at hjælpe de sløve 
betalere lidt på vej. 

referent: Vivi Schlünssen 


