
Referat af bestyrelsesmøde i DASAM den 7. marts 2008, AMK Århus, Klokken 15.00-18.00 

Til stede: Vivi Schlünssen, Sven Viskum, Jens Peter Bonde, Ann Kryger, Nanna Eller, 
repræsentant fra YAM, Jesper Rasmussen, Anette Kærgaard og Thora Brendstrup 
Afbud fra: Ingen 
Referent: Jesper Rasmussen 
Næste møde: Fredag den 16. maj 2008 klokken 12.30 

I henhold til den udsendte dagsorden og med tilføjelse af  at punkt 2 Meddelelser, opdelses i 2.a 
Task Force, 2.b Ny AT vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø, 2.c ARMONI 
orientering 

1.Formalia

Referat fra seneste møde 26.11.07 godkendt. Referater og andet information fra Kursusudvalget 
efterspørges, Vivi Schlünssen prøver at frembringe det. 

2. Meddelelser 

2.a Task Force 

Oplægget om Task Force fra Sven Viskum har været sendt rundt til alle klinikker. Der er            
udpeget repræsentanter i Region Hovedstaden: Peter Jacobsen, Region Nordjylland: Sven Viskum, 
Region Syddanmark: Lars Brandt, DASAM: Thora Brendstrup. Der mangler udpegning af 
repræsentanter i Region Midt og Sjælland. 

2.b AT-vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø.

Sven Viskum orienterede om forløbet. Vejledningen har været i høring hos DA og LO og Dorthe 
Harning (AT) har ønsket kommentarer fra DASAM vedrørende, DA´s og LO´s kommentarer, inden 
påske 2008. Disse kommentarer blev gennemgået og vi besluttede at Sven Viskum og Ann Kryger 
laver lægefaglig revidering af  afsnittene: 1.1.7., 1.1.8., 1.2.2., 1.2.8.,1.3.3. og sender forslag til AT 
ved Dorthe Harning. Ved kontroversielle problemer i denne proces konfereres med DASAM´s 
bestyrelse.
Afsnit 1.2.8 Annette Kærgaard vil spørge Stine ? om yderligere dokumentation vedrørende Q-fever 
og sende svar til Sven Viskum. 
Endelig diskuterede vi DASAMS fremtidige rolle ved revidering af  AT-vejledning og vi blev enige 
om at næste gang skal eksperthjælp købes af AT. 

2.c ARMONI orientering (Thora Brendstrup) 

Regning på Abonnement for 2006-2007 på 150.000 kroner for klinikkerne vil blive opkrævet af 
klinikken i Herning ved Ole Carstensen. 
Vi besluttede at, i fremtiden (2008) fortsætter AMK Herning med opkrævning af Armoni regning 
og afregner med DASAM. Regnskabet skal forelægge på Generalforsamlingen og eventuelt 
overskud går til DASAM. 
Anette K. skal tale med Ole Carstensen om, hvordan regnskabet fra Armoni fremlægges. 
DADL skal hjælpe med elektroniske regninger vedrørende Årsmødet hvis det bliver nødvendigt. 



3. General forsamlingen 2008 

Dagsorden:
Jens Peter Bonde skriver bestyrelsens beretning. Vivi Schlünssen skriver til udvalgsformænd med 
hint om skriftlig beretning fra udvalgene. 
Valg:
Jens Peter Bonde: ikke på valg ønsker at fortsætte 
Vivi Schlünssen: på valg kan ikke genvælges 
Nanna Eller: på valg genopstiller 
Sven Viskum: på valg genopstiller 
Anette Kærgaard: ikke på valg, ønsker at fortsætte 
Thora Brendstrup: ikke på valg, ønsker at fortsætte 
Ann Kryger: på valg genopstiller 

Revisor: Jens Peter Johansen, på valg 
Revisorsuppleant: Sven Viskum på valg 

Der skal mindst vælges én ny til bestyrelsen. Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen opfordre 
mindst 4 til at stille op. 

Regnskab, Årsmøde regnskab(2007)  : Thora Brendstrup 

Forslag til budget for Årsmøde (2008): Nanna Eller 

4. Årsmøde 2008 

Orientering ved Ann Kryger: Program på plads, Nordisk Kvarter udgår. Organisatorisk er 
årsmødegruppen ved Niels Ebbehøj og Nanna Eller ansvarlige vedrørende det praktiske og 
økonomiske. 

Vi stiler mod fremtidige årsmøder afholdelse i marts-april måned. 

5. Europæisk selskab i arbejdsmedicin 

Jens Peter Bonde har videreformidlet ideen om oprettelse af -et europæisk selskab for 
arbejdsmedicin til vores nordiske kolleger 
Jens Peter Bonde deltager i møde i Hamburg 13. marts 2008 for at bakke ideen op. 

6. Fagområde for allergi. 
Vivi Schlünssen orienterede om forløbet frem til afholdelse af allergikursus i efteråret 2007. Vi 
diskuterede forskellige aspekter af mulige definitioner på ekspertområde og fagområde. Bestyrelsen 
nåede frem til at der på det næste ekspertfunktionsudvalgsmøde tages udgangspunkt i notatet fra 
fagområdet i allergi som oplæg til diskussion af fremtidig ekspertfunktion/fagområde i specialet. 
Endvidere blev vi enige om at nævne temaet i formandens beretning til generalforsamlingen. Vivi 
Schlünssen videresender Dansk Medicinsk Selskabs definition på fagområde. 

7. Tandklinik assistent sagen 



Bestyrelsen drøftede forskellige korrespondancer. Jens Peter Bonde svarer på henvendelse fra 
Selskabet Danske Neuropsykologer ved formand Steffen-Malik Høegh. 

8. Maler BST privatiseres, henvendelse fra Mogens Kragh Hansen 
Konsekvenser tages op af de enkelte Arbejdsmedicinske Klinikker. Jens Peter Bonde svarer med 
kopi til alle klinikker. 

9. EVT 

Intet 

Jesper Rasmussen 
14.marts 2008 


