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     Dato: 5. november 2009 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

Fredag, den 30. oktober 2009 kl. 12:30-15:30 
i Falck Healthcare, Nansensgade 19,1,tv, 1366 København K  

 
 

Deltagere: 
Anders Ingemann Larsen 
Ann Kryger 
Sven Viskum 
Tine Rubak 
Jens Peter Bonde 
 

Afbud: 
Thora Brandstrup 
Gitte Højbjerg Jacobsen 
 
Gæst: 
Martin Silberschmidt 
 
 

1. Formalia 
Dagsordenen opdateres, således at Anders Ingemann Larsens visionsoplæg og diskussion heraf 
udsættes til bestyrelsesmødet i december (pkt. 3). JPB referent. 

 

2. Miljømedicin: Hvordan udvikles den miljømedicinske disciplin, og under hvilke rammer 
foregår dette bedst? 
Martin Silberschmidt (MS) var inviteret til at indlede en diskussion om dette tema. MS’ skriftlige 
oplæg vedlægges referatet. MS redegjorde for, hvad han så som en meget frugtbar og stærk 
udvikling af den arbejdsmedicinske disciplin og efterlyste en mere målrettet indsats for at sikre 
videre udvikling af det miljømedicinske område. En af konklusionerne fra Magleåsmødet november 
2008 i den samfundsmedicinske tænketank (hvori MS deltog) var netop behovet for at styrke den 
miljømedicinske disciplin. MS fandt, at der både var behov for at styrke dansk forskning i miljø og 
sundhed og for at styrke den sundhedsfaglige rådgivning på dette område. MS nævnte et initiativ for 
et par år siden, hvor en delegation af fremtrædende danske miljømedicinere fik foretræde for 
Folketingets Sundhedsudvalg og argumenterede for oprettelsen af et nationalt miljømedicinsk center 
for at styrke forskning og rådgivning på feltet, uden at denne ide om et overordnet koordinerende 
center om miljø-sundhed har nydt fremme. Indtil videre er det kun blevet til spredte tematiske centre 
(duft- og kemikalieoverfølsomhed, allergi og hormonforstyrrende stoffer). MS fandt, at udviklingen i 
Danmark halter langt efter stadet i andre lande som Sverige, Tyskland og Holland og efterlyste, at 
selskabet blev mere aktivt på dette område, subsidiært udspaltede den miljømedicinske dimension af 
selskabets virksomhed. 

 
Der var i bestyrelsen fuldstændig enighed om, at der gennem de senere år i selskabsregi ikke har 
været udfoldet nogen større eller vedholdende eksplicit aktivitet med henblik på at udvikle den 
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miljømedicinske disciplin, selv om området fylder en del i den offentlige debat, og der i Danmark er 
flere meget aktive forskningscentre på feltet. Spørgsmålet er, hvordan man med de ressourcer og 
kræfter, der er til rådighed, kan bringe miljømedicin mere i fokus. Hvilken konkret vision på det 
miljømedicinske område er relevant og har tilstrækkelig tyngde til at være en rambuk for 
disciplinens videre udvikling? Udgangen på drøftelserne blev, at bestyrelsen vil invitere nogle 
fremtrædende forskere og rådgivere på det miljømedicinske område til en drøftelse i bestyrelsen med 
henblik på at afgrænse behovet for nye initiativer på dette felt. Det blev også foreslået at lade 
hovedtemaet på årsmødet-programmet 2011 handle om miljømedcinske problemstillinger. Endelig 
er der rig mulighed for, at miljømedicinske interesserede medlemmer af DASAM kan bidrage med 
arbejdet i DASAMs bestyrelse og i udvalgene, og øget aktivitet her på dette felt vil være meget 
velkomment.  
 
Det aftaltes, at Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, er vært ved et møde den 22. februar 
2010 kl. 13:00-16:00. Mulige emner for mødet er: Lis Keiding, Steffen Loft, Philip Granjean og 
Martin Silberschmidt.  

 
3. Årsmødeprogram 

Ann Kryger redegjorde for årsmødeudvalgets arbejde og fremlagde et fuldt specificeret program 
over temaet: Medicinske uforklarlige sygdomme. Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til at gå 
videre med dette aktuelle og interessante program. 

 
4. Arbejdsmedicinsk rådgivning af gravide med infektionsrisiko 

Arbejdstilsynets vejledning vedrørende forholdsregler i forbindelse med graviditet er med selskabets 
medvirken blevet ændret på en række områder. Det har skabt overensstemmelse mellem 
Arbejdstilsynets vejledning og praksis ved de arbejdsmedicinske klinikker vedrørende forholdsregler 
i forbindelse med parvo-beavis-infektion, hvilket imidlertid har skabt en uoverensstemmelse i 
forhold til Sundhedsstyrelsens udmelding. SV og JPB har igen set på argumentationen for 
fraværsmeldingen af seronegative gravide i daginstitutioner, og det er uændret opfattelsen, at råd om 
fraværsmelding er velbegrundet under henvisning til, at der er en veldokumenteret øget risiko for 
smitte ved arbejde i daginstitution også uden for epidemiperioder, samt at infektion først i 
svangerskabet med dette virus øger risikoen for sen spontan abort, hvilket må opfattes som en 
specifik fosterskade. Der har været indbudt til et møde mellem Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen 
og repræsentanter for DASAM, men dette møde er udskudt, og det er uvist, om det afholdes. 
Bestyrelsen drøfter kort indikation fra fraværsmelding ved svineinfluenza-epidemi, og mener her, at 
Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinier er tilstrækkelige. JPB tager kontakt til Herning AMK, 
som er splittet ud med retningslinier på området. 

 
5. Arbejdsmedicinsk klinisk database 

Der er i bestyrelsen opbakning til helhjertet at støtte etableringen af en national klinisk database, og 
JPB vil fremføre synspunkterne ved førstkommende møde blandt de ledende overlæger ved de 
arbejdsmedicinske klinikker. 

 
6. Sundhedsstyrelsens online informationssystem om sygdomme og sygdomsbehandling 

Der har været en henvendelse fra Dansk-Medicinsk Selskab vedrørende interesser for at bidrage til 
udviklingen af Map of Medicine (MOM). Der har været rettet henvendelse til samtlige 
specialbærende selskaber. MOM er udviklet i England, og er et online sygdomsinstrukssystem på 
speciallægeniveau. Der indgår ikke i den aktuelle version arbejdsmedicinske sygdomme. DASAM 
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har ligesom de fleste andre specialer svaret, at vi finder nationale retningslinier for udredning og 
diagnostik af arbejdsbetingende sygdomme for overordentligt relevant, men at MOM (som man hos 
Sundhedsstyrelsen overvejer at indkøbe) ikke er det oplagte medie for videreudvikling af nationale 
instrukser. Der er henvist til ARMONI. Såfremt der skal ske videreudvikling af kliniske 
vejledninger, vil der være behov for betydelig ressourcetilførsel. 

 
7. Inspektorordningen 

TR peger på behovet for udpegning af ny inspektor i Region Nord efter Jens Peter Johansens 
fratræden. Det aftales, at TR forhører sig, om overlæge Sigve Christensen vil påtage sig hvervet og 
melde tilbage til bestyrelsen. 

 

8. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag, den 21. december 2009 kl. 13:00-15:30 
v/Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, hvor BBH er vært ved en let frokost 

 


