
 

Referat af bestyrelsesmøde i DASAM 1.9.2010, kl. 10-12.30. 
Mødet fandt sted på Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus. 
 
Deltagere: Jens Peter, Anders, Erik, Ole, som observatør fra JAM var Gitte med. 
Derudover deltog undertegnede. 
 
Afbud: Peder, Tine og Lars. 
 
1. Formalia 
1 a) 
Dagsorden og indkaldelse til dagens møde blev godkendt. 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. 
 
2. Opfølgning og konstituering af kasserer 
Ad 2: Bestyrelsen er konstitueret, valg af kasserer faldet på Anders. Dette blev godkendt. 
 
3. Drøftelse af årsmøde-programmet - Vivi Schlünsen deltager under dette punkt. 
Ad 3: Årsmødet finder som vanligt sted i Nyborg, dato er: 16.-18. marts 2011. Mødet vil 
blive afholdt fra onsdag til fredag, det har tidligere været fra torsdag til lørdag, men der er 
flere der har ønsket at få dette flyttet til onsdag-fredag. 
Der vil fortsat være start med generalforsamling, man mødes kl. 15.00. 
Fredag morgen vil der være generalforsamling i de små foreninger. Dagen vil blive 
afsluttet med historier fra den kliniske hverdag, hvor alle klinikker bedes bidrage med 
spændende patienthistorier. 
Det store tema om torsdagen vil være: Fra Forskning Til Klinisk Praksis. 
Se venligst vedlagte appendix. 
 
4. Specialeplan 
Ad 4: Der har siddet et udvalg, der har arbejdet med specialeplanen. Udvalget har 
hovedsagelig arbejdet med beskrivelse af komplicerede udredninger. Der arbejdes i 
øjeblikket på at lave en sammenskrivning af de enkelte forslag til komplicerede 
arbejdsmedicinske vurderinger. Der forventes at være 5-15 komplicerede udredninger pr. 
afdeling/klinik pr. år. Der vil inden for den næste 3 års periode blive lavet en ny 
specialeplan, derfor er dette arbejde på kant med specialeplanen. Den oprindelige 
specialeplan er allerede vedtaget i Sundhedsstyrelsen. 
 
5. Nedskæringer på Bispebjerg Hospital 
Ad 5:  Der er planlagt besparelser på Bispebjerg Hospital, men disse er udsat/taget af 
bordet. Det er dog yderst alvorligt, at den type forslag opstår. 
 
 
6. Uddannelsesstillinger i samfundsmedicin 
Ad 6: I øjeblikket er der et kursusudvalg, kursusudvalget er sammensat af både 
arbejdsmedicinere og samfundsmedicinere, der er således fælles kursus. Der diskuteres, 
hvordan dette kursus bedre kan optimeres. Samtidig diskuteres, hvordan specialerne kan 
få et tættere samarbejde. I øjeblikket er de to forskellige speciallægeuddannelser. 
 
 



 

7. Miljømedicinsk udvalg (kommissorium udkast eftersendes) 
Ad 7: Det blev diskuteret, hvordan man kan udarbejde et miljømedicinsk udvalg. 
Ved sidste årsmøde blev der fremsendt et ønske om dette. Samtidig blev det 
diskuteret, at man ikke får lavet for stort et udvalg og at man får lavet et udvalg, der 
vil arbejde effektivt. I første omgang vil man kontakte personer, der kunne have 
interesse og bede dem overveje at deltage i kommissoriums udarbejdelse og i 
selve det miljømedicinske udvalgsarbejde. 
 
8. Høring ved Militærmedicinsk Institut (høringsmateriale tidl. udsendt) 
Ad: Anders oplyser, at der har været flere personer, der har arbejdet inden for 
feltet. Det drejer sig især om personale på klinikken i Køge. DASAM har ikke andre 
kommentarer. 
Vi aftaler, at Anders tager kontakt til klinikken i Køge (Bernadette Guldager) mhp. 
diskussionen om PTSD hos tidligere soldater. 
 
9. Regeringens arbejdsmiljøplan 2020 – Drøftelse af arbejdsmedicinernes 
holdning og bemærkninger 
Ad 9: Er yderst vigtigt, der er udarbejdet 3 forskellige temaer: 
bevægeapparatslidelser, psykisk arbejdsmiljø og ulykker. Dette vil være 
hovedfocus over de næste 10 år. 
Vi aftaler, at alle gennemlæser arbejdsmiljøplanen, skriver ca. ½ A4 side om 
holdninger og bemærkninger. Derefter vil DASAM udarbejde et fælles høringssvar. 
 
10. Formandsskifte 2011 
Ad 10: I øjeblikket er der ikke kandidater til formandsskiftet. Vi diskuterer 
muligheden for at finde en yngre engageret person. Alle vil derefter gå i tænkeboks. 
 
11. Eventuelt 
Ad 11: Der er besøg fra Sydafrika, hvor vi over frokosten diskuterer 
arbejdsmiljøproblemer i Sydafrika. Der bliver orienteret om nye arbejdsmedicinske 
tiltag især inden for allergiområdet. 
Erik Jørs orienterer om arbejdet i Uganda. 
 
12. Næste møde 
Ad 12: Næste møde finder stede d. 2.11. fra 10-12.30 på Arbejdsmedicinsk Klinik i 
Esbjerg. 
 
 
Ref. Ane Marie Thulstrup 
 


