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Dato: 17. november 2008 
 
 

 
Bestyrelsesmøde DASAM, 6. november 2008, Bispebjerg Hospital 
 
Tilstede: Jens Peter Bonde, Sven Viskum, Ann Kryger, Annette Kærgaard, Nanna 
Eller, Thora Brendstrup, Tine Rubak 
Afbud: Jesper Rasmussen (YAM) 
 

1.Formalia - Referent: TR 
 Dagsorden fra sidst: godkendt 
 
2.Udpegning af medlemmer til  
- Patientklagenævnet: DASAM er blevet bedt om at finde flere mulige medlemmer. Der har 
været opslag uden effekt. SV arbejder videre på sagen for at finde medlemmer udenfor 
hovedstaden (JPB sender info videre) 
- AM-konferencen: SV overtager posten efter Jane Frølund Thomsen(JPB sender info videre) 
- Samfundsmedicinsk Tænketank: Lægeforeningens forebyggelsesudvalg har nedsat en 
tænketank. Der skal gerne deltage 2 stk arbejdsmedicinere. Det foregår som internat 24. & 25. 
november i Birkerød. TR deltager, og det aftales at der spørges ude på klinikkerne, og meldes 
tilbage til JPB senest fredag 7. nov. kl. 12. 
 
3. Årsmøde 
JPB kontakter JR med henblik på en føler omkring fremdrift.  
Diskussion af indhold til stort og lille tema. 
Lille tema: Det møde, Århus klinikken har tilbudt at arrangere kan fint så som det lille tema. 
JPB/udvalget snakker med Henrik Kolstad om dette. 
Stort tema: inddrage almen medicinerne, fx John Brodersen om sygeliggørelse, Torsten 
Lauritzen (AU). 
Claus Rasmussen, Hjørring, reumatolog - giver anmeldelse til ASK øget sygelighed/flere 
smerter. Gerne opponenter til seneste artikel fra Claus Rasmussen. Det kunne evt. være Niels 
Henrik Hjøllund & TB 
 
4. Ny formand til kursusudvalget 
JPB spørger sig for 
 
5. Grindstedværket 
13. november 2008 er der indkaldt til task-force møde i Odense med henblik på den videre 
fremgang i sagen. 
Der skal foreligge protokol for standardiserede undersøgelser samt protokol for de 
personhenførbare målinger, inden der erklæringerne kan udfærdiges. Dette arbejde kan ikke 
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forventes færdigt inden 1/3. Dermed er det ikke muligt at leve op til de forventninger der er 
stillet fra Beskæftigelsesministeriet om at komme i gang inden 1. december 2008.  
SV har lavet oplæg til de opgaver, der skal løses, inden protokollen kan laves færdig. 
 
 
6. Depressionsmøde - se under årsmøde 
 
7. Arbejdsmedicinske udredninger 
ASK ønsker samarbejde omkring disse. JPB sonderer mulighederne. 
Mulig løsning: Komite i AT regi, hvor medlemmerne udpeges af forskellige instanser 
(NFA/AT/ASK/DASAM/andre). Denne komite kan udpege folk til at udfærdige dokumenter i 
samarbejde med komiteen. På den måde kan det måske lade sig gøre at få udfærdiget 
dokumenter uden at de skal i udbud. 
 
8. Speciale notatet 
Vi afventer udmelding fra Regionerne.  
 
9. Næste møde 
 8. jan 2009 kl. 10.45, BBH 
 
10. Eventuelt 
Diskussion af Anders Ingemann Larsens mail omkring DASAM's synlighed i medierne. 
Diskussion om kommunikation & kommunikationsrådgiver.  
 
 
 
Tine Rubak. 
 
 
 
 


