
DASAM´s bestyrelsesmøde den 21. februar 2007 
AMK-Århus, klokken 10-13 

Referat

Til stede: Vivi Schlünssen, Anette Kærgaard, Sven Viskum, Jens Peter Bonde, Kurt 
Rasmussen (ved pkt. 1,2,4 og 6 på dagsordenen)og Jesper Rasmussen 
Afbud: Nanna Eller, Ove Gaardboe, Ann Kryger, Jesper Bælum, Sigurd Mikkelsen 

1. Formalia: Dagsorden godkendt. Valg af referent: Jesper Rasmussen 
2. Meddelelser: 

-klaringsrapport om natarbejde. Artikel i Ugeskrift For Læger på vej. Rapport i 
udkast, der foreligger høringssvar fra forskellige videnskabelige selskaber. 
Jens Peter Bonde rundsender til bestyrelsen og til udvalget. Der mangler 
endelig erfaringsinput fra BST ved Jens Stokholm CRECEA A/S. Kommer der 
ikke yderligere fra BST laves rapporten færdig af udvalget og skal være færdig 
til udsending inden generalforsamlingen og tages med som et punkt på 
dagsordenen til generalforsamlingen. Jens Peter Bonde er tovholder. 
-pesticidmødet i Århus 1. februar 2007. Mødet var arrangeret i samarbejde 
mellem ICOEPH, DASAM og Århus Universitet. Mødet var meget velbesøgt. 
-status regionerne. Region Midt: Regionsforvaltningen har bedt specialet om 
at beskrive specialet og dets organisering. Oplægget skal ud i høring i 
forbindelse med sygehusplanlægningen i regionen. Øvrige regioner: intet nyt 
-status DRG. Kodningen er startet 1. januar 2007. Sven Viskum udtrykte, at 
det er vigtigt at vi får ensartet   praksis på kodninger. 
-formandskab i arbejdsmiljøforskningsfonden. Per Malmros (AT) er blevet 
formand for det strategiske udvalg i arbejdsmiljøforskningsfonden. 
-kursus i samfundsmedicin. Kursusudvalget har hold møde med 
samfundsmedicinerne og der er blevet lavet en foreløbig skitse til fælleskursus 
-henvendelse og svar til/fra AT om arbejde under graviditet. Svar fra AT:der 
kommer ny revideret vejledning om gravides arbejdsmiljø til sommer 2007. 
Bestyrelsen opfatter på svaret fra AT, at de ikke efterspørger 
arbejdsmedicinsk ekspertise. Bestyrelsen mener fortsat at vores baggrund 
med daglig rådgivning og relevant specialviden om de gravides arbejdsmiljø 
bør inddrages i vejledningen. Sven Viskum tager kontakt til Dorte Harning 
(AT), hvor ovenstående holdninger udtrykkes og om nødvendigt vil betyrelsen 
gå videre ved kontakt til Per Malmros og/ eller Jens Jensen (Begge AT) eller 
til relevant ministerium. 
-asbestsagen- DASAM udvalget under ledelse af Øyvind Omland. I 
København er der lavet en pressemeddelelse med foreløbige udtalelser. 
Øyvind Omland´s udvalg kigger på helbredseffekter i relation til 
lavdosiseksponeringer. Afrapportering forventes til efteråret 2007 
-årsmøde 2007, herunder det videnskabelige program. Til bestyrelsens
tilfredshed forligger der nu et endeligt program. 

3.Arbejdet i VKDASAM: drøftelse af forløb, status og det videre arbejde. Udgangspunkt 
i oplæg ved Sigurd Mikkelsen, vedlagt som bilag til dagsordenen. Jens Peter Bonde 
orienterede: der har været afholdt et møde af ASK, hvor Jens Peter Bonde og Sigurd 
Mikkelsen deltog. På mødet blev der orienteret om forskellige ting herunder at ASK vil 



fortsætte med den aftalte praksis men frafalder princippet om ensartethed og 
konsensus i dokumentgenereringen.
Der er afholdt møde i VKDASAM: der blev ikke besluttet noget. Man valgte at se tiden 
an.
Jens Peter Bonde udtrykte en ide om at visioner for VKDASAM´s fremtid kunne være 
at fortsætte arbejdet med produktion af referencedokumenter af meget høj 
videnskabelig kvalitet i et internationalt samarbejde med relevante udenlandske 
institutioner. Der vil være mulighed for at drøfte sagen på generalforsamlingen 

4.Armoni(igen). Endelig beslutning om den fremtidige organisering i forlængelse af 
drøftelse ved sidste bestyrelsesmøde. 
Jens Peter Bonde resumerede følgende op: der er oplæg til enstrenget organisation. 
Indholdet i vedlagte ”Retningslinjer for ARMONI”,”regnskabstal for 2006”, ”Budget 
2007”, ”Time-/sagsstyring vedr. Armoni i 2006” og ”KONTRAKT” blev miniutiøst 
gennemgået sammen med Kurt Rasmussen. Der blev aftalt en række ændringer som 
vil fremgå af revideret materiale som fremsendes af Kurt Rasmussen til bestyrelsen. 

Kurt Rasmussen argumenterede på baggrund af opgørelse i ”Time-/sagsstyring vedr. 
ARMONI 2006”at gebyret på 100.000,00 kroner sættes op til 125.000,00 kroner. Hertil 
kommer diverse udgifter til bl.a. hosting, transport mv. Kurt Rasmussen fremsender en 
revideret kontrakt som skal indeholde det totale budget som DASAM skal betale til 
Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning for redaktion og drift af ARMONI. 
Bestyrelsen gav tilslutning til at gebyret er 125.000,00 kroner/(eksklusiv div. Udgifter) 
årligt for den kommende to-årsperiode 2007-2008. 

Kurt Rasmussen orienterede endvidere om at produktionen af kliniske vejledninger nu 
vil blive ”speedet op”. I den forbindelse vil de ledende overlæger og kontaktpersoner få 
en responsperiode på 1 måned til at kommentere dokumenterne og bestyrelsen lægger 
vægt på at der om fornødent gennemføres ekstra runder med henblik på at sikre aktiv 
opbakning fra alle klinikker til en given vejledning. 

Endeligt orienterede Kurt Rasmussen om de kommende patientinformationspjecer. 
Vedlagt var et eksempel på information om karpaltunnelsyndrom. Bestyrelsen udviste 
stor tilfredshed med denne pjece. En enkelt rettelse blev foreslået. Kurt Rasmussen 
inddrager denne korrektion ved revision af materialet. 

5.opsamling den nye støjbekendtgørelse. Udsættes. 
6.DASAM´S holdning til udfærdigelse af speciallægeerklæringer, skriftelig 
diskussionsoplæg fra Sven Viskum. 
Jens Peter Bonde indledte med at ridse de to hovedproblemstillinger op som var: 

1. konsensus om det moralsk/etiske kodeks 
2. enighed om praksis vedrørende udfærdigelse af 

speciallægeerklæringer 
Bestyrelsen er enig i indholdet og budskabet i Sven Viskums oplæg. 
Brev om dette sendes til de arbejdsmedicinske klinikker (Sven Viskum gør dette) 
7.planlægning af generalforsamling 2007, herunder valg (følgende er på valg: Jens Peter 
Bonde, Anette Kærgaard, Ove Gaardboe) 



Jens Peter Bonde sørger for formalia. Ekstra punkter til dagsorden bliver VKDSAM og 
Rapport om natarbejde. 
Jens Peter Bonde og Anette Kærgaard vil gerne genopstille. Jens Peter Bonde spørger 
Ove Gaardboe om han ønsker genvalg. 
Dato for næste bestyrelsesmøde aftales på generalforsamlingen. 
8. Eventuelt. Allerginetværket, hvor David Sherson og Vivi Schlünssen repræsenterer 
DASAM, havde februar 2007 statusartikel på allergiområdet i DK i Ugeskrift For Læger. 

Referent
Jesper Rasmussen 
Haderslev den 22. februar 2007 


