
Referat af DASAM bestyrelsesmøde 28.08.08  
 
Bestyrelsesmødet blev afholdt på Arbejdsmedicinsk Klinik, 
Bispebjerg Hospital. 
 
Der henvises til dagsordenens punkter ved indkaldelse. 
 
Ad formalia: 
Der var afbud fra Tine Rubak, Ann Kryger samt Anette 
Kærgaard. 
 
Undertegnede blev valgt til referent. 
 
Ad pkt. 2: Jens Peter redegjorde for arbejdet i 
Sundhedsstyrelsens Arbejdsmedicinske 
Specialeplanlægningsgruppe. Gruppen består af en 
repræsentant udpeget af hver af de fem regioner (Jane 
Frølund, Region Hovedstaden, Niels Kjærgaard, Region 
Sjælland, Per Sabroe, Region Syd, Ane Marie Thulstrup, 
Region Midt samt Sven Viskum, Region Nord. Endvidere er 
udpeget tre fra DASAM’s bestyrelse (Jens Peter Bonde, 
Nanna Eller samt Sven Viskum). 
 
Endvidere har Susanne Balleby deltaget i 
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe som repræsentant for 
Dansk Sygeplejeråd (arbejdsmiljøsygeplejerskerne). 
Gruppen har holdt tre møder med Sundhedsstyrelsen og ét 
separat arbejdsmøde. 
Der er udarbejdet udkast til en rapport for specialet: 
Arbejdsmedicin. (Der henvises til rapporten, der er sendt til 
alle bestyrelsens medlemmer). 
Rapporten blev gennemgået på sidste møde med 
Sundhedsstyrelsen (26.08.08), og er bortset  fra mindre 
justeringer færdigt med hensyn til kapitel 1-6. Væsentligste 



diskussion vedrører kapitel 7: ”Fremtid og organisering af og 
krav til specialet”. 
Arbejdsgruppen har i sit oplæg til Sundhedsstyrelsen 
anbefalet, at arbejdsmedicinen generelt løftes op til laveste 
niveau for specialiseret funktion, også benævnt 
regionsfunktion. Arbejdsgruppens væsentligste argument 
herfor har været begrundet i ønsket om at sikre, at de 
arbejds- og miljømedicinske enheder placeres 
hensigtsmæssigt i de fem regioner, væsentligst begrundet i 
sundhedsfaglige synspunkter, idet det er Sundhedsstyrelsen 
der fastlægger placeringen af regionsfunktioner. Yderligere 
har arbejdsgruppen argumenteret med, at patientvolumen 
samt kompleksiteten af de arbejdsmedicinske funktioner 
svarer til et specialiseret niveau.  
Sundhedsstyrelsen har over for arbejdsgruppen redegjort 
for, at specialiserede funktioner er ret smalle, veldefinerede 
funktionsområder, og at man generelt ikke løfter hele 
specialer til et specialiseret niveau, in casu regionsfunktion. 
Yderligere har Sundhedsstyrelsen understreget, at 
etablering af et område som specialiseret funktion 
indebærer en årlig indberetningspligt af aktiviteterne til 
Sundhedsstyrelsen.  
På bestyrelsesmødet blev fordele og ulemper ved 
central/decentral styring samt hovedfunktion kontra 
regionsfunktion drøftet. Bestyrelsen bakkede op omkring 
arbejdsgruppens arbejde, herunder også forsøget på at få 
arbejdsmedicinen etableret som regionsfunktion. 
Sundhedsstyrelsen har givet arbejdsgruppen tilsagn om 
endnu engang at overveje muligheden for en generel 
elevering af specialet til regionsniveau. Arbejdsgruppen 
fremsender derfor til Sundhedsstyrelsen et kortfattet notat 
med de centrale argumenter for etablering som 
regionsfunktion. Sundhedsstyrelsen vil herefter tage stilling 
og give tilbagemelding. Bliver der afslag på generel løft af 



specialet vil arbejdsgruppen stille forslag om etablering af 
en enkelt smallere regionsfunktion i form af den 
”komplicerede udredning”. Sven og Jens Peter vil udarbejde 
et konkret forslag til  hvori det kan bestå. 
 
Ad pkt. 3: Ekspertfunktionsudvalg. 
Der foreligger nu et færdigt notat, som har givet en god 
begrebsafklaring med hensyn til ”fagområder” og 
”specialiseret funktion”. Bestyrelsen takker for 
arbejdsgruppens arbejde. 
Det er bestyrelsens holdning, at det videre initiativ som det i 
øvrigt også er lagt op til i notatet, primært på ligge i de 
faglige miljøer, evt. stimuleret af opfordringer fra DASAM. 
Det er endvidere bestyrelsens holdning, at etablering af 
specifikke fagområder eller højtspecialiserede funktion bør 
forudgås af at der i regi af DASAM nedsættes 
arbejdsgrupper, der udarbejder de nærmere kriterier og 
således i øvrigt helt i overensstemmelse med 
Sundhedsstyrelsens regler og praksis for området. 
Bestyrelsen opfordrer notatets forfatter (Ann Kryger) til at 
fremsende notatet til ledelserne på de arbejdsmedicinske 
klinikker sammen med en opfordring til at man påbegynder 
arbejdet med at udvikle fagområder/specialiserede 
funktioner. 
 
Ad pkt. 4: Taskforce. 
Taskforce gruppen er nu etableret og består af seks 
personer, én repræsentant fra hver af de fem regioner samt 
en repræsentant fra bestyrelsen (Thora). Driften, såvel 
økonomisk som administrativ ligger fremover i regionerne. 
Opgaveporteføljen for arbejdsgruppen bliver hovedsageligt 
som anført i tidligere notat, hvilket vil sige overvågning af 
medier og andet med hensyn til om der opstår sager, der 
kan involvere flere klinikker samtidigt. Taskforce gruppen 



skal som det væsentligste forsøge at koordinere og vejlede 
med kommunikations strategier samt aktions strategier. 
Taskforce gruppen vil som noget af det første udarbejde en 
generel vejledning til håndtering af sager som f.eks. 
klinikassistent-sagen og vil også udarbejde en checkliste.  
I tasktforce gruppen har også været drøftet eventuel 
inddragelse af professionel journalistisk/kommunikativ 
bistand. Der er ikke taget aktuel beslutning herom. 
Taskforce gruppen har drøftet to sager, nemlig Grindsted-
sagen og sagen vedrørende  soldater udstationeret i 
konfliktområder. 
Vedrørende Grindsted-sagen er den overdraget lokalt, idet 
Jesper Bælum har givet tilsagn om at koordinere den sag. 
Vedrørende den soldater udstationeret i konfliktområder 
opfordrede bestyrelsen Sven til at tage kontakt med 
Bernadette Guldager med henblik på at arrangere et møde i 
DASAM-regi i løbet af efteråret, hvor problemets art og 
omfang fremlægges og drøftes, og hvor der også kunne 
være mulighed for at drøfte handlingsrettede initiativer over 
for en formentligt svært belastet gruppe. Bestyrelsen 
pointerede, at taskforce gruppen bør være på forkant i 
sådanne sager. 
Et sådant møde skal i øvrigt arrangeres i samarbejde med 
Årsmøde- og Efteruddannelsesudvalget. 
 
Ad pkt. 5: 
Der er fremsendt et referat fra mødet med 
Sundhedsstyrelsen. Der henvises til referatet, der blev taget 
til efterretning. Bestyrelsen vil endvidere i forlængelse af 
referatet opfordre Sundhedsstyrelsens E-udvalgs 
repræsentanter til at indkalde til et møde mellem 
Arbejdsskadestyrelsen og Sundhedsstyrelsens E-udvalgs 
repræsentanter sammen med deltagelse af DASAM’s 
formand. 



 
Ad pkt. 6: 
Der er generelt usikkerhed med hensyn til den 
arbejdsmedicinske involvering i kommunernes 
forebyggelsesarbejde. Der er ikke kendskab til at 
arbejdsmedicinere skulle være direkte involveret i projekter, 
der relaterer sig til primær forebyggelse, hvorimod der er 
adskillige igangværende projekter, der relaterer sig til tidlig 
indgriben ved sygefravær/potentielt sygefravær samt 
projekter der relaterer sig til arbejdsfastholdelse. 
Thora blev udpeget til at tage initiativ til at indkalde en 
arbejdsgruppe (blandt dem der på årsmødet udmeldte 
interesse) med henblik på at foretage en brain-storming på 
området, samt efterfølgende evt. udarbejde et 
kommissorium for en arbejdsgruppe vedrørende 
samarbejdsmulighederne med kommunerne. Bestyrelsen 
gav også Thora mandat til at arrangere et videnskabeligt 
møde om emnet. 
 
Ad pkt. 7: 
Niels Ebbehøj ønskede at gå af som formand for 
Årsmødeudvalget. Bestyrelsen udpegede herefter Jesper 
Rasmussen som formand på Årsmødeudvalget. 
Jesper redegjorde endvidere for Årsmødeudvalgets 
aktiviteter frem til nu (bestyrelsen vil senere modtage 
referat). Årsmødeudvalget foreslår, at det nordiske kvarter 
indtil videre stilles på stand by. I stedet vil man etablere en 
poster-session, hvor de postere, der er blevet fremstillet i 
løbet af året kan hænges op. Man vil endvidere afsætte 1 
time til en kort oral præsentation af de enkelte postere. 
Generalforsamlingen flyttes frem til om fredagen kl. 16-18 
for at opnå bedre fremmøde, og i stedet vil man prøve at 
afholde de frie foredrag om lørdagen.  



Årets ”lille emne” vil blive de små sygdomme (forstået som 
de sjældne sygdomme). Der vil senere komme et mere 
detaljeret oplæg vedrørende dette. 
Årets ”store tema” vil omhandle arbejdsmedicinen og ”den 
nye sygdomsopfattelse”. 
For mere detaljeret redegørelse henvises til referatet fra 
Årsmødeudvalget. Bestyrelsen bakkede op om 
redegørelsen. 
 
Ad pkt. 8: 
Ane Marie Thulstrup ønsker at ophøre som kursusleder for 
speciallægekurset. Der blev på mødet fremsat en række 
forslag til kursusledere. Jens Peter Bonde vil tage de 
relevante kontakter. 
Man har i Region Midt givet tilsagn om at ville indkalde 
klinikkerne til en drøftelse af håndteringen af den øgede 
efterspørgsel af udredninger vedrørende psykisk 
arbejdsmiljø og depression, eller andre belastningstilstande. 
Bestyrelsen afventer dette møde. 
 
Ad pkt. 9 
Næste møde afholdes 06.11.08 kl. 10.30-13.30, 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital. 
 
Ad 10: 
Vi er af Sundhedsstyrelsen og Dansk Medicinsk Selskab 
bedt om at pege på et antal speciallæger til at indgå i et 
arbejde vedrørende online kliniske guidelines med 
udgangspunkt i et engelsk system – Map of Medicine. 
Bestyrelsen vil anmode ARMONI redaktørerne (Kurt 
Rasmussen og Ole Carstensen) samt Peter Jacobsen og 
Niels Ebbehøj (Giftinformationen) om at indgå i arbejdet. 



Thora redegjorde endvidere for at medlemstallet i DASAM 
er konstant. Thora har også gjort regnskab op fra årsmødet, 
og der var et lille overskud på 25.000. 

Sven Viskum, referent 
 


