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Referat af DASAM bestyrelsesmøde 10.03.09 
 
 
I bestyrelsesmødet deltog  
 
DASAM’s bestyrelse: Jens Peter Bonde, Sven Viskum, Annette Kjærsgaard, Nanna Eller, 

Thora Brendstrup, Tina Rubak, Ann Kryger 
 
Afbud:Jesper Rasmussen 
 
Referant: Ann Kryger 
 
 
1. Godkendelse af referat:  
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
2. Årsmødet 
Programmet til årsmødet er nu på plads. 
Der er kommet ny takster for deltagelse i årsmødet. 
600 kr. for et dagsarrangement uden aftensmad 
1000 kr. for et dagsarrangement med aftensmad og deltager man i yderligere4 er det fuld 
betaling. 

 
3. Generalforsamlingen. 
Mangel på arbejdskraft: Det er et tiltagende problem, at det er en lille skare af selskabets 
medlemmer, som trække et stort læs i DASAMs mange udvalg. Bestyrelsen drøftede, 
hvordan man kunne sikre at flere tog aktivt del i selskabets aktiviteter. Det blev 
således overvejet om man skulle opfordre de regionale arbejdsmedicinske afdelinger 
til eventuelt på skift at forpligte sig på visse af selskabets vigtige områder – 
eksempelvis tilrettelæggelse af årsmødeprogram og afholdelse af 
efteruddannelsesaktiviteter. Der var enighed om at bestyrelsen på 
generalforsamlingen tager problemstillingen op, og opfordre til at klinikkerne bakker 
op om arbejdet, og ikke mindst i det arbejde der vedrører årsmødet og 
kursusudvalget. Årsmødet er således kun i år kommet i havn pga en stor indsats fra 
Niels Ebbehøj. 
 
Der var enighed om at efteruddannelsesaktiviteter lægges ud af årsmødeudvalget. 
 
Det Prægraduate udvalg og Forskningsudvalget: Det prægraduate udvalg og 
forskningsudvalget nedlægges. Efter Jens Peter Bonde er tiltrådt som profosser i 
København har det prægraduate udvalg ingen funktion længere. Mht 
forskningsudvalget har der ikke været nogle aktiviteter i dette gennem flere år, og der 
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var derfor enighed om at udvalget blev nedlagt og skulle der igen vise sig behov for 
et sådan udvalg kan det tages op igen. 
 
Task force: Sven Viskum orienterede om arbejdet i task force i forbindelse med 
Grinsted-sagen. Region syd arbejder med sagen, men Sven V har endnu ikke hørt 
fra dem 
Sven Viskum rejser fra Klinikken i Ålborg og udtræder derfor af task force gruppen. 
 
Regnskab: Thora B gennemgik  regnskabet. Kontingentet for deltagelse i årsmødet 
hæves til 3200 kr. 
 
Valg: Thora Brendstrup, Anette Kærgaard og Jens Peter Bonde er på valg. Anette 
træder ud af bestyrelsen., de øvrige 2 ønsker genvalg. 
 
 
4. Møde mellem SSt og ASK vedr. referencedokumenter:  DASAM’s formand har sammen 
med formanden for den videnskabelige komité Sigurd Mikkelsen  
samt E-udvalgets medlemmer Rolf Petersen, Jane Frølund Thomsen og Jens Peter 
Johansen skrevet en kronik offentliggjort i Ugeskrift for Læger, hvor der peges på hvordan 
man ved udarbejdelse af referencedokumenter kan forbedre Arbejdsskadestyrelsens 
grundlag for om en sygdom er arbejdsbetinget. Ask har følt sig dårligt behandlet, men har 
indbudt til en åben drøftelse om samarbejdsrelationer og muligheden for at forbedre 
samarbejdet omkring den fremtidige udarbejdelse af arbejdsmedicinske 
referencedokumenter. De indbudte er Erhvervssygdomsudvalgets  repræsentanter, 
formanden for Arbejdsmiljøforskningsfonden Per Malmros samt DASAM.  
 
 
5.E udvalget: Rolf træder ud som suppleant af udvalget. Bestyrelsen vil forespørge Johan 
Hviid Andersen om han kunne tænke sig at træde ind i udvalget 
 
6. Udmøntning af specialeplanen. Jens Peter Bonde redegjorde for udvalgets arbejde. 
Udvalgets arbejdsgruppe anbefalede i overensstemmelse med DASAM’s notat vedrørende 
den arbejdsmedicinske funktion på regionsplan, at den arbejdsmedicinske funktion samles 
ved én eller højst 2 afdelinger. Endvidere anbefalede udvalget at gøre ”Den Komplicerede 
Arbejdsmedicinske Undersøgelser”  til en regionsfunktion (tidligere benævnt lands- 
landelsfunktion). Dette forslag blev støtte at SST. Sven Viskum redegjorde for problemer 
vedrørende arbejdet med specialansøgninger. I såvel specialerapporten som SST’s  
vejledning er ”den komplicerede arbejdsmedicinske undersøgelse” eksemplificeret med et 
ikke udtømmende og et i øvrigt ikke entydigt katalog. I det skema  SST har udsendt har man 
ønsket et der skulle ansøges om regionsfunktion for hvert af katalogets  eksempler, hvilket 
ikke giver mening. Sven har været i dialog med  SST, som erkender at det udsendte skema 
er særdeles problematisk i forhold til det arbejdsmedicinske speciale. Man har bedt os om at 
udfylde det så godt vi kan og samtidig lovet at man vil læse og tolke det i lyset af 
ovennævnte. Der bliver muligvis behov for at udvalget der lavede specialerapporten og var 
vejledende i forbindelsen med udarbejdelsen af specialerapporten mødes igen i løbet af 
efteråret mhp at gennembearbejde ovennævnte nøjere. Bestyrelsen vil endvidere opfordre til 



Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 
 

 

 
 
Jens Peter Bonde (formand) 
Arbejdsmedicinsk Klinik 
Århus Sygehus, NBG 
Århus Universitetshospital 
 
email: jpbon@as.aaa.dk 

Tine Rubak (sekretær) 
Arbejdsmedicinsk Klinik 
Århus Sygehus, NBG 
 
email: truba@as.aaa.dk 

 3  

 

at problemstillingen bliver taget op på næste ”Junta møde” . Bestyrelsen bør tage punktet op 
på første møde efter sommerferien. 
 
 
7. Inspektorordningen. Sven Links er valgt som inspektor for region Syd. Region H og region 
sjælland dækkes af Ann Kryger og Niels Kærgaard. Jens Peter Johansen har ikke ønsket at 
forsætte som inspektor så vi mangler en inspektor for region Nord, da Niels og Ann ikke kan 
udfører inspektor besøg på sjælland. Tine Rubak er juniorinspektor. 
 
8.Henvendelse fra Ronald Dahl:  Ronald Dahl har rettet henvendelse til bestyrelsen 
vedrørende deltagelse i etableringen af en Dansk GARD komite med reference til WHO. 
WHO har ønsket at give opmærksomhed til kroniske lungesygdomme gennem etableringen 
af GARD, som er en integreret del af afdelingen for ”Non- Communicable Diseases and 
Mental Health” i WHO. Bestyrelsen støtter deltagelsen og Jens Peter vil kontakte Ronald 
Dahl og give henvendelsen videre til lungefolkene i selskabet. 
 
 
Ann Kryger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


