
Referat af DASAMs bestyrelsesmøde d. 19.5.2009 kl 13, BBH. 

 

 
Til stede: Jens Peter Bonde (formand), Anders Ingemann (fra ca  kl 14), Tine Rubak 
(sekretær), Ann Kryger, Sven Viskum (næstformand), Nanna Eller 
Fraværende: Thora Brendstrup (kasserer) 
 
 
1: Velkomst blev udskudt til Anders var til stede. 
2: Dagsordnen godkendtes og der valgtes referent, Nanna Eller. 
3: Opsamling på tandklinikassistentsagen. Sagen er afsluttet efter afholdelse af en 
konference d. 14.-15.4.09, og der foreligger et konklusionsdokument fra følgegruppen. 
Der vil ikke blive tale om yderligere forskning indenfor området. 
3b: Grindstedsagen blev taget op i tilslutning til ovenstående. Klinikkerne i Region Syd 
har håndteret sagen godt men har ikke meldt tilbage til Task Force-gruppen eller til de 
øvrige klinikker generelt, hvilket har været savnet. Der har fx været henvist en pt til 
Ålborgklinikken, hvor en orientering havde været en hjælp. 
4: Der har i sagen vedrørende arbejdsmedicinske kriteriedoukumenter været afhholdt et 
møde mellem ASK og e-udvalgets lægelige medlemmer. Der vil fortsat fremover blive 
lavet opslag via Arbejdsmiljøforskningsfonden. ASK fremlagde et forslag til generelle 
formuleringer i sådanne opslag, hvortil der fremsattes konstruktiv kritik. ASK vil vende 
tilbage. På bestyrelsesmødet diskuteredes VK-DASAMs fremtidige arbejde kort, se 
punkt 7. 
5: Specialeudmeldingen: Både på DASAMs generalforsamling og på de ledende 
overlægers møde har specialeudmeldingens begreb ”den komplicerede 
arbejdsmedicinske udredning” været til diskussion. Det udvalg som har deltaget i 
arbejdet med Sundhedsstyrelsen vil blive indkaldt af jens Peter Bonde mhp uddybning 
af begrebet. Sven har haft kontakt med Marie Brasholt fra SST, som har lovet at man i 
sagens natur vil se positivt på tilbagemldingerne fra klinikkerne. 
6: Jens Peter Bonde havde været i Taiwan til årsmøde i den arbejdsmedicinske 
organisation der og orienterede om forholdene der. Der er klinikker som i DK, stor 
videnskabelig aktivitet og en asiatisk paraplyorganisation. 
7 og 9: Planlægning af årets arbejde og møder: Der aftaltes følgende overordnede 
mødeplan: 
Efteråret 09:   
August: deltagelse af årsmødeudvalget, planer for årsmødet 2010. 
Oktober: Dagsordenspunkt, diskussion om specialets udvikling på baggrund af Anders 
Ingemanns introduktion af sig selv og grunden til, at han har ønsket at sidde i 
bestyrelsen. Anders ønsker mere synlighed af specialet og en diskussion af 
arbejdsmedicinens område, hører arbejdsfastholdelse med og i så fald hvordan / under 
hvilke forudsætninger? 
November / december: deltagelse af kursusudvalgets og videreuddannelsesudvalget’s 
formænd. 
2010, et møde med deltagelse af VK-DASAMs danske medlemmer. 
8: Den samfundsmedicinske tænketank, Martin Silberschmidt udeblev. 



10: Sven referede kort fra de ledende overlægers møde, hvor han deltog efter invitation 
som observatør fra DASAMs bestyrelse. Specielt omtaltes en næsten generel opbakning 
til Task force-gruppens arbejde, specialplanlægningen og DRG. 
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 20.8. kl 12.30 på Novozymes i Bagsværd. Anders 
Ingemann udsender kørselsvejledning / adresse. 
 

  
 


