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Tilstedeværende: Anders Ingemann Larsen, Jens Peter Bonde, Nanna Eller, Sven 
Viskum, Thora Brendstrup og Tine Rubak 
Afbud: Ann Kryger 
 
1. Referent: TR 
 Punkt 9 og 10 flyttes op først i dagsordenen 
 
2. Nyt fra kassereren. 
 Information: 
 I forbindelse med årsmødet laver DADL den elektroniske fakturering. 
 Penge overgår først til DASAM, når alle har betalt, hvilket medfører, 
 at der på nuværende tidspunkt ikke er ret mange penge på selskabets 
 konti.  
 De manglende betalere er d.d. blevet opfordret til at betale 
 
3. Nedlæggelse af udvalget om primær forebyggelse i kommunerne. 

Kommunernes udmeldinger inddrager ikke arbejdsmedicinere i deres 
sundhedscentre. Det tjener derfor ikke noget formål at udarbejde 
aktivitetsforslag herom på nuværende tidspunkt. DASAM varetager 
arbejdsmedicinernes interesse for den sekundære forbyggelse (TTA mv) 
ad andre kanaler end gennem dette udvalg. 

 På den baggrund nedlægges udvalget 
 
4. ASK-høring vedrørende ergonomiske belastninger i rengørings- og plejearbejde. 
 I uge 33 var der møde mellem klinikkerne og ASK. Det viste sig, at 
 der var sket en misforståelse, således at det arbejde, der var gjort 
 af en gruppe arbejdsmedicinere, ikke var blevet sendt ud.  
 Resultatet er, at det i sidste ende drejer sig om ca. 5 specifikke 
 spørgsmål, og ikke det store skema, som var sendt ud i første omgang. 
 
5. Standard for indeklima. 
 Tages til efterretning, og DASAM har ingen kommentarer. 
 
6. ASK - evidenskriterier for arbejdsbetingede sygdomme 
 Der er nedsat et nyt udvalg, til at beskrive kravene til reference 
 dokumenter. Sigurd Mikkelsen og JPB sidder i dette udvalg. Første 
 møde er endnu ikke afholdt. 
 Det fastholdes at sende dokumenterne i frit udbud. 
 DASAM vedbliver at gøre opmærksom på 2-delingen i udfærdigelsen og 
 brugen af disse dokumenter - den videnskabelige del, og den politiske 
 del. 
 
7. Årsmøde 2010 
 Bestyrelsen bakker op om emner og indhold. 
 Der er følgende kommentarer til Årsmødegruppen: 
 A. Sidste års "sjældne sygdomme" var et godt emne, evt. kunne der 
 opfordres til, at disse historier kunne indgå under frie foredrag 
 B. Det lille tema, med årets høst af afhandlinger. Helst god tid til 
 diskussioner 

C. Det store tema -  bestyrelsen ønsker belysning af om 
"uforklarligheden" er noget, der altid har været der - gerne med en 
antropologisk synsvinkel (historisk/samfundsmæssigt)Hvordan opfattes 
samspillet mellem krop og sind i symptomudviklingen? 
Derudover er der hele spørgsmålet om det tidligere "uforklarlige"  
fremover måske bliver  forklarligt  med bedre diagnosticering (fx 
bedre scanninger og lign) 



 Den side, at vi står med dokumentationskrav i mange sammenhænge (fx 
 for at udløse DRG-kroner, ASK-sager mm)?? 
 Håndteringen af de patienter, der kommer med disse symptomer?? 
 
Næste møde i udvalget er 18/9 - bestyrelsen vil gerne høre mere (helst med 
programoplæg og navne på oplægsholdere) til næste bestyrelsesmøde. 
 
8. ICOEPHs nye vedtægter 
 Der er nogle juridiske usikkerheder omkring de nye vedtægter. JPB 
 kontakter DADL med henblik på juridisk bistand samt Erik Jørs 
 omkring bestyrelsens standpunkt. 
 Erik Jørs inviteres til næste bestyrelsesmøde med henblik på en 
 løsning 
 
9. Implementering af specialeplanlægningen. 
 Det oprindelige udvalg indkaldes igen, med henblik på præcisering i 
 forhold til sundhedsstyrelsens udmeldinger 
 
10. AT-vejledning om Gravide og parvovirus 
 Den nye vejledning er nu kommet, men der er diskrepans mellem ATs 
 udmelding og Sundhedsstyrelsens. 
 SV og JPB deltager i møde omkring dette i sept. 
 
11. EVT 
 Der er kommet en henvendelse fra European Forum on Occupational 
 Health (EFOH) omkring efteruddannelse af Arbejdsmedicinske læger. 
 TR kontakter dem, da DASAM gerne vil have information om disse møder, 
 men ikke udleverer navne og adresser på medlemmerne direkte til EFOH. 
 TR bliver kontakt person. 
 
 
Næste møde: Fredag 30.10.09 kl 12.30-15.00 hos FALCK HEALTHCARE (adresse kommer 
senere) 
 
 
  
  
 
  


