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Bestyrelsesmøde i DASAM d. 8.1.2009 

 
Til stede: Tine Rubak, Jens Peter Bonde, Ann Kryger, Thora Brendstrup, Sven Viskum, Nann 
Eller og til og med punkt 2 A Niels Ebbehøj. 
 
1. Referent: Nanna Eller 
Meddelser: Martin Silberschmidt har fået refunderet udgift til deltagelse i den 
samfundsmedicinske tænketank (punkt 2 B). 
Ann Kryger har påtaget sig hvervet som formand for Kursusudvalget efter Anne Marie 
Thulstrup. 
Henrik Isager, formand for Selskab for Ortomolekylær Medicin, har rettet henvendelse til JPB 
med forslag om undersøgelsesmetode ved kviksølvforgiftning. 
Sven Viskum oplyser, at han har sagt sin stilling på Ålborg-klinikken op og fra 1.4. tiltræder 
stilling som lægechef i Falck Healthcare. 
 
2 A: Årsmøde-planlægning: Det meste er på plads, men mødets hovedtema er dog stadig 
uafklaret. En række oplægsholdere har været kontaktet og har gerne villet bidrage, men har 
haft kalenderen booket (!). Bestyrelsen bakker op om Niels Ebbehøj og Ann Krygers plan: I 
løbet af den næste lille uge kontaktes Per Fink (Århus) og Maja Horst (CBS) mhp program. 
Såfremt dette forsøg på at få tingene til at falde i hak med hovedtema: Sygdomsopfattelse og 
brug af diagnoser… skulle mislykkes, vælges hovedtemaet depression i stedet. Her skulle 
Henrik Kolstad kunne bakke op. 
1. announcement udsendes tirsdag d. 13.1.09. 
 
2 B: Den samfundsmedicinske tænketank. Tine Rubak aflagde et kort referat. Diskussionen på 
mødet lagde op til mere kontakt mellem de videnskabelige selskaber. JPB vil invitere Finn 
Kamper Jørgensen, der er formand for det samfundsvidenskabelige selskab og hans bestyrelse 
mhp gensidig orientering. 
 
3: Speciallægekursus i arbejdsmedicin: Ann Kryger er ny formand. Der er nu afviklet to 
moduler fælles med samfundsmedicinerne. Det tredje modul skulle have været planlagt af 
samfundmedicinere, men pga lang ventetid er det planlagt af Jens Peder Haahr. Med henblik 
på afklaring af samarbejdet afholdes fælles møde for de ansvarlige arbejdsmedicinere og 
samfundsmedicinere primo februar. 
Dasams bestyrelse udtrykker tilfredshed med det fælles kursus. Et fælles kursus indebærer 
naturligt, at der vil være kursustimer, der ikke findes lige relevante for deltagere fra hvert 
speciale, men det må man affinde sig med. Endvidere bør deltagerne være indstillet på, at man 
skal være til stede gennem hele kurset på trods af eventuel oplevelse af timer med mindre 
relevans. 
 
4: Forebyggelsesfonden (direktør Verner Sand Kirk) ønsker et mere eller mindre 
landsdækkende projekt vedrørende TTA – tilbage til arbejdet. NFA er ved at forberede 
opslag. Bestyrelsen finder et videnskabeligt møde desangående påtrængende og Sven vil 
skitsere program sammen med JPB. Man forestiller sig oplæg fra NFA om projektet, Ole 
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Steen Mortensen om resultater fra hvidbogen om TTA, en anden arbejdsmediciner med 
praktiske erfaringer og evt Verner Sand Kirk. 
Thora orienterer om arbejdet i DASAMs Forebyggelseudvalg, som holder møde i morgen. 
Udvalget arbejder med kortlægning af aktuelle TTA-opgaver udført af arbejdsmedicinere. Det 
findes ikke relevant, at resultaterne af dette arbejde fremlægges ved ovennævnte møde. 
Foreslået mødetidspunkt 10.3. kl 14-18, BBHs sygeplejeskole. 
 
5: Task Force og Grindsted-sagen. Man har afholdt møde med klinikken i Odense og der er 
aftalt overordnet plan for udredning af eksponering, kliniske undersøgelser, videre data-
bearbejdning og kommunikation. Centralt er en fælles undersøgelsesprotokol. Jesper Bælum 
er kontaktperson for pressehenvendelser. 
 
Thora oplyser, at hun er konsulent for 3F i sagen. Man har aftale med ASK om anvendelse af 
særligt oplysningsskema i sagerne, ligesom 3F forestår indhentning af lægeakter.  
 
6: Vedr. arbejdsmedicinske udredninger. Sundhedsstyrelsen har inviteret ASK og SSTs 
repræsentanter i e-udvalget til møde vedrørende etablering af komite-system for at sikre 
upolitiske, ensartede og videnskabelig kvalitet i fremtidige udredninger. Endvidere 
fremsender SSTs repræsentanter i e-udvalget, JPB som formand for DASAM og Sigurd 
Mikkelsen som formand for DASAMs videnskabelige komite kronik til Ugeskrift for Læger 
vedrørende behovet for en sådan komite. 
 
7: Det formålstjenlige i at få en repræsentant for DASAM med til møder i AMK-chef-forum 
diskuteres. JPB vil rette henvendelse og anføre Task Force og TTA-projektet som eksempler 
på opgaver, der lettere vil kunne løses ved en sådan kontakt. 
 
8: Pga snarlig mangel på den nuværende ”lærebog”, vil nuværende udgave blive opdateret, 
beskåret og rettet mhp udgivelse af 3. udgave. Herudover vil JPB tage initiativ til udarbejdelse 
af ny (nordisk) lærebog. 
 
9: Det prægraduate udvalg er ikke længere nødvendigt, idet undervisinigen i København, som 
var problemet, nu er samlet på 8. semester. Udvalget lukkes. 
 
10: Eventuelt: Thora: Der er ikke en samlet adresse-liste for de arbejdsmedicinske klinikker. 
Kan dette være et problem? Man enes om, at det er det ikke. Videresendelse af orientering om 
fx møder og kongresser foregår via selskabets sekretær Tine Rubak til Bitten Dahlstrøm i 
DADL, som udsender til de enkelte DASAM-medlemmer. 
 
To punkter til næste mødes dagsorden nævnes: 1) Hvordan støtter klinikkerne DASAMs 
arbejde? 2) Generalforsamlingen på årsmødet, herunder valg af bestyrelse.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 10.3. kl 10-13 på BBH.  
Foreløbigt planlægges det videnskabelige møde nævnt under punkt 4 tillige til d. 
10.3. kl 14-18 


